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SOLNA STAD
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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BUN/2018:1 


 


Till kommuner, fristående skolor och förskolor med barn/elever från Solna i förskola, förskoleklass och grundskola



Beslut om bidragsbelopp 2019 och tillhörande regler till andra kommuner, fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg - reviderad version 2 


Barn- och utbildningsnämnden har den 12 december 2018 fattat beslut om ersättningsnivåer för 2019. Peng för förskola har generellt räknats upp med 1 procent och peng för förskoleklass samt åk 1–9 har räknats upp med 2 procent. Därutöver ingår kostnader psykologerna i pengen. 

Ersättningen består av ett grundbelopp ”peng”, och ett tilläggsbelopp för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Grundbeloppet innefattar ersättning för undervisning, utrustning och läromedel, elevvård, hälsovård, måltider, administration samt lokalkostnader. När det gäller förskole- och fritidshemspeng ingår även föräldraavgifterna. 

Strukturtillägg utgår till vissa förskolor och grundskolor utifrån föräldrars utbildningsnivå. Budgetåret 2019 fördelas 15 mkr till grundskolor, 5 mkr till fritidshemmen samt 6,5 mkr till förskolor. Strukturtillägg kan betalas ut till förskolor och skolor i Solna med fler än 15 barn eller elever. 

Tilläggsbelopp kan sökas för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd. Ansökan bedöms av barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad.

Peng för nyanlända i grundskolan utgår till nyanlända som kommit till Sverige under de senaste fyra åren. Peng för nyanlända lämnas inte till elever från Norge och Danmark samt enbart till skolor som i huvudsak undervisar på svenska. De skolor som önskar peng för nyanlända ska kontakta förvaltningen för närmare information.

I pengen till fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fristående skolor ingår generell momskompensation med 6 procent. 

Vill ni överklaga barn- och utbildningsnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Stockholms län och besvära er över beslutet.  Skrivelsen kan också lämnas till barn- och utbildningsnämnden i Solna stad. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen ska ha kommit inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.


Allmän information om pengsystemet

Utförare ska varje månad underrätta staden om vilka barn/elever folkbokförda i Solna som är inskrivna i verksamheten. Retroaktiv peng för de verksamheter som omfattas av maxtaxan utgår inte. Det är särskilt viktigt att i god tid underrätta staden om inskrivna barn och elever i samband med höstterminens start. 
Ersättningen grundas på det antal barn/elever som finns inskrivna i verksamheten den 15:e varje månad. Om den 15:e infaller en helgdag avläses barn/elevantalet påföljande vardag.
Föräldrar i Solna har en månads uppsägningstid för barn som ska avsluta placering som omfattas av maxtaxa. Utförare omfattas ej av uppsägningstiden.

Utbetalning av peng

I början av varje månad får alla utförare ett meddelande att logga in i ”Visa ersättning” för att granska underlag för kommande pengutbetalning. Därefter har varje utförare fem arbetsdagar på sig att reagera på underlaget. Efter granskning ska utföraren återkoppla via e-post till förvaltningen även om underlaget är korrekt. Efter att meddelandet kommit till förvaltningen sker utbetalningen till respektive utförares konto. Pengarna ska finnas på ert konto senast den 22:a varje månad. 

När det gäller elever i förskoleklass – åk 9 samt fritidshem kommer utbetalningar för juli och augusti att vara preliminära och baseras på det elevantal som finns registrerat för höstterminen. Avräkning och faktisk ersättning kommer att ske i september och baseras på var eleven finns den 15 september. Det innebär att den preliminära ersättningen för juli och augusti justeras i september. 

När det gäller förskolebarn gäller som vanligt att avläsning av barn sker den 15:e varje månad. Om den 15:e infaller en helgdag avläses barn/elevantalet påföljande vardag.

Förskola - regler för hel och deltid, samt åldersintervall 

Enlig lag har barn vars föräldrar är föräldralediga och/eller arbetslösa rätt till förskoleverksamhet minst tre timmar om dagen eller 15 timmar i veckan. I Solna får barn till föräldralediga och arbetslösa ha ett deltidskontrakt, vilket innebär maximalt 30 timmar per vecka. Under lovveckor, sommarlov, höstlov, jullov och påsklov har barn med föräldralediga föräldrar rätt till plats högst 15 timmar per vecka. Förändringen träder i kraft en månad efter syskonets födsel.

Föräldrar ska anmäla ändrade kontraktstider via E-tjänst. Ny kontraktstid träder i kraft tidigast två veckor efter anmälan.

För barn som går i pedagogisk omsorg och som deltar i allmän förskola eller motsvarande verksamhet omfattande 15 timmar per vecka, minst 525 timmar per år, ska dessa 15 timmar inte ingå i beräkningen av dagbarnvårdarens omsorgstid. Under juni-augusti behöver 15 timmar inte räknas bort. 
 
Brytdatum för peng för fritidshem f-3 och fritidshem åk 4–6 är den 1 juli. Brytdag för peng för förskola och fritidshem förskoleklass är 1 augusti.

Det fullständiga dokumentet med regler för placeringar och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem finns att hitta på Solna stads hemsida.

Modersmål 

Förutom peng kan även extra ersättning för modersmålsundervisning sökas. Detta gäller elever i grundskolan åk 1–9. En förutsättning är att eleven är berättigad till stöd enligt skollag eller förordning. Anmälan görs av vårdnadshavare via Solna stads hemsida. Elever som deltagit i modersmålsundervisningen under läsåret 2018/2019 behöver inte skicka in någon ny anmälan.

Diplomatbarn

Barn- och utbildningsförvaltningen måste senast den 5 maj för vårterminen och den 5 november för höstterminen få information från berörda anordnare om det finns barn/ungdomar som har rätt till utbildning för att de omfattas av bestämmelserna om barn till diplomater (SFS 2007:81). Anordnare ansvarar för att skaffa erforderliga kopior på erforderliga handlingar från vårdnadshavare. 

Pengbelopp

Förskola

Förskolepeng
Kommunal regi
Fristående regi
belopp i kr
2019
2018
2019
2018
Fsk 1-2 år deltid
119 163 kr
117 983 kr
126 312 kr
125 062 kr
Fsk 1-2 år heltid
133 229 kr
131 910 kr
141 223 kr
139 825 kr
Fsk 3-5 år deltid
96 822 kr
95 863 kr
102 631 kr
101 615 kr
Fsk 3-5 år heltid
113 909 kr
112 781 kr
120 744 kr
119 548 kr
Ped oms 1-2 år deltid
 
 
103 253 kr
102 230 kr
Ped oms 1-2 år heltid
 
 
117 941 kr
116 773 kr
Ped oms 3-5 år deltid
 
 
87 238 kr
86 374 kr
Ped oms 3-5 år heltid
 
 
102 632 kr
101 616 kr
Allmän fsk 3-5 år
25 322 kr
25 071 kr
26 841 kr
26 575 kr

Pengen är uppräknad med 1% till år 2019. Den innehåller ersättning för administration med 3 procent och lokalkostnader med 18,3 procent. Pengen inkluderar även föräldraavgifter. Vårdnadshavare betalar förskole avgift enligt maxtaxan. Avgiften betalas till Solna stad som ersätter utförarna med peng inklusive avgift. 











Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Årspeng f- åk 9
Kommunal regi
 
Fristående skolor
 
Belopp i kr
2019
2018
2019
2018
Förskoleklasspeng
55 851 kr
45 932 kr
59 202 kr
48 688 kr
Åk 1–3
65 126 kr
63 849 kr
69 034 kr
67 680 kr
Åk 4–5
71 790 kr
70 383 kr
76 098 kr
74 606 kr
Åk 6–9
77 911 kr
76 383 kr
82 585 kr
80 966 kr
Fritidshem förskoleklass
36 763 kr
           45 329 kr 
38 969 kr
48 049 kr
Fritidshem år 1–3
36 763 kr
           36 399 kr 
38 969 kr
38 583 kr
Fritidshem år 4–6
17 675 kr
           17 500 kr 
18 736 kr
18 550 kr
Modersmål 
7 060 kr 
6 990 kr 
7 483 kr
7 409 kr


Skolpengen innehåller ersättning för administration med 3 procent och lokalkostnader med 15,8 procent. 

Fritidshemspengen innehåller ersättning för administration med 3 procent och lokalkostnader med 20,1 procent. Pengen inkluderar även föräldraavgifter. Vårdnadshavare betalar fritidshemsavgift enligt maxtaxan. Avgiften betalas till Solna stad som ersätter utförarna med peng inklusive avgift.

Peng för förskoleklass har förutom generell höjning av pengen höjts genom att omfördela medel från peng fritidshem f-klass till peng förskoleklass.

Strukturtillägg 

Solna stad införde från och med budgetåret 2012 ett strukturbidrag inom grundskolan. Strukturtillägget utökades 2015 till att gälla även förskolan. Från och med 2016 finns även ett strukturtillägg för fritidshem. Strukturtillägg kan betalas ut till förskolor och skolor i Solna med fler än 15 barn eller elever. Belopp under 2 000 kr på förskolan, 2 500 kr inom grundskolan och 1 000 kr på fritidshem delas inte ut utan fördelas istället på de förskolor, skolor och fritidshem som har störst behov. Strukturtillägget betalas ut varje månad i samband med utbetalning av peng. 


Förskolor
Peng/barn/år
Andante Förskolor Törnbacken 
                    -   kr 
Andante Förskolor Västra Vägen 
              2 847 kr 
Augustendals Förskola
                    -   kr 
Backens förskola
                    -   kr 
BMA-Bollen 
                    -   kr 
BMA-Carl Malmstens väg 
                    -   kr 
BMA-Charlottenburg 
                    -   kr 
BMA- Göran Perssons väg 
                    -   kr 
BMA - Paviljongen 
                    -   kr 
BMA- Vasavägen
               7 254 kr
BMA-Villa Solstrålen 
                    -   kr 
Borgens förskola
                    -   kr 
Dungens förskola
              6 443 kr 
Fantasia förskola
                    -   kr 
Fjordens förskola
              2 058 kr 
Fröets förskola
              2 643 kr
Fyrklöverns förskola
              5 865 kr 
Förskolan Creativo AB 
                    -   kr
Förskolan Karusellen 
              2 608 kr 
Förskolan Månstrålen 
                    -   kr 
Förskolan Virvelvinden 
              2 750 kr 
Föräldrakoop. GomorronSol 
                    -   kr 
Föräldrakoop. Lingontuvan 
                    -   kr 
Föräldrakoop. Risgrynet 
                    -   kr 
Gasellens förskola
                    -   kr 
Hannebergs förskola
              6 562 kr 
I Ur och Skur Grönlingen 
                    -   kr 
I Ur och Skur Järvastaden 
                    -   kr 
Förskolan Igelbäcken
                    -   kr 
Imagination International PreSchool 
              5 764 kr 
Inspira Hagalunds förskola 
               2 860 kr
Juvelens förskola
                    -   kr 
Järvens förskola
                    -   kr 
Klöverns förskola
              6 601 kr 
Kullens förskola
                    -   kr 
Kyrkans förskola - Glädjen 
                    -   kr 
Kyrkans förskola - Näckrosgård 
                    -   kr 
Lottagatans förskola
                    -   kr 
Mattelekförskolan 
               6 382 kr 
Näckrosens förskola
                    -   kr 
Paprikans förskola
                    -   kr 
Pumpans förskola
              5 331 kr 
Pysslingen Agnesberg 
                    -   kr 
Pysslingen Kadetten 
                    -   kr 
Pysslingen Karolina 
                    -   kr 
Pysslingen Solrosen 
                    -   kr 
Pysslingen Ulriksdal 
              2 359 kr 
Påfågelns förskola
                    -   kr 
Raoul Wallenberg
                    -   kr 
Regnbågens förskola
              6 604 kr 
Ringens förskola
              6 005 kr 
Rovans/Stenbacka förskola
              3 994 kr 
Rudvikens förskola
               2 811 kr 
Rågens förskola
                    -   kr 
Råsundagårdens förskola
              2 040 kr 
Sagolandets förskola
                    -   kr 
Sjötungans förskola
                    -   kr 
Solskenets förskola
              2 138 kr
Spanska skolans förskola 
              4 825 kr 
Stråkets förskola
              2 297 kr 
Taurus förskola
                    -   kr 
Tellus förskola
              6 536 kr 
Thors förskola
              6 638 kr 
Tunets förskola
                    -   kr 
Uddens förskola
                    -   kr 
Vittra förskola Brotorp
                    -   kr 
Vittra förskola Frösunda 
                    -   kr 
Västra Skogens förskola
                    -   kr 
Ängkärrs förskola
                    -   kr 






Förskoleklass till åk 9
Peng/barn/år
Bergshamraskolan
           -   kr 
Solna Enskilda Montessoriskola
           -   kr 
Danderyds Montessoriskola
           -   kr 
Ekensbergsskolan
           -   kr 
Engelska skolan - Norr
           -   kr 
Europaskolan
           -   kr 
Franska skolan
           -   kr 
Futuraskolan Bilingual Sthlm
           -   kr 
Futuraskolan int School
           -   kr 
Granbackaskolan
           -   kr 
Hillelskolan
           -   kr 
Internat. Engelska Skola Bromma
           -   kr 
Internat. Engelska Skola Kista
           -   kr 
Jensen education School AB
           -   kr 
Kommunala skolor Danderyd
           -   kr 
Kommunala skolor Sollentuna
           -   kr 
Kommunala skolor Stockholm
           -   kr 
Kulturama Sundbyberg
           -   kr 
Lycée Francais Saint-Louis
           -   kr 
Musikskolan Lilla Akademien
           -   kr 
Parkskolan
     6 348 kr 
Pysslingen Alfaskolan
           -   kr 
Raoul Wallenberg
           -   kr 
Råsunda Centralskola
      2 780 kr
Råsundaskolan 
           -   kr 
Skytteholmsskolan 
     7 415 kr 
Spanska Skolan
     6 106 kr 
Sverigefinska skolan i Sthlm
           -   kr 
Tallbackaskolan
     7 172 kr 
Thea Bromma
           -   kr 
Tyska skolan / Deutsche Schule
           -   kr 
Ulriksdalsskolan 
      5 035 kr 
Vendestigens skola
           -   kr 
Vittra Brotorp
           -   kr 
Vittra skolan Frösunda
           -   kr 




Fritidshem
Peng/barn/år
Bergshamraskolan
           -   kr 
Danderyds Montessoriskola
           -   kr 
Ekensbergsskolan
     1 141 kr 
Engelska skolan - Norr
           -   kr 
Europaskolan
           -   kr 
Granbackaskolan
        933 kr 
Kommunala sklr Danderyd
           -   kr 
Kommunala sklr Stockholm
           -   kr 
Parkskolan
     3 345 kr 
Pysslingen Alfaskolan
           -   kr 
Raoul Wallenberg
           -   kr 
Råsundaskolan 
     1 790 kr 
Skytteholmsskolan
     3 533 kr 
Solna Enskilda Montessoriskola
           -   kr 
Spanska Skolan
     3 322 kr 
Sverigefinska skolan i Sthlm
           -   kr 
Tallbackaskolan
     3 065 kr 
Ulriksdalsskolan
     1 968 kr 
Vittra skolan Frösunda
           -   kr 

Frågor hänvisas till Solna stads Kontaktcenter tel 08-746 10 00. 


		

