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Förslag till nämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer utbildningsförvaltningens 
fördelning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens internbudget och prislista 
för 2023, se bilaga daterad 2022-12-07. 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen har sammanställt fördelning av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens internbjudet och prislista för 2023. Denna återfinns i 
bilaga 01, daterad 2022-12-07.  

Nedan följer en kort introduktion 

Budgetramen uppgår till 1 349,2 miljoner kronor enligt Kommunfullmäktiges 
årsplan med budget 2023 och plan 2024-2025. Det innebär en ökning av 
budgetramen med 75,6 miljoner kronor (6,0 procent) jämfört med år 2022. 

Ökningen består av volymuppräkning (22,9 miljoner kronor) och pris- och 
lönekompensation (44,4 miljoner kronor). I detta ingår 17,3 miljoner kronor för 
ökning av sociala avgifter från 40 procent till 43 procent av lönekostnaderna. Övrig 
kompensation för ökade kostnader, såsom elkostnader, skolskjuts och 
matkostnader, uppgår till 21,9 miljoner kronor. Nämnden har enbart fått 
kompensation för ökade kostnader inom den kommunala verksamheten men inte 
för folkbokförda barn och elever som har en annan huvudman och som också 
enligt lag ska ha likvärdiga förutsättningar. Detta innebär att nämnden är 
underfinansierade med 8,4 miljoner kronor för verksamheter som har barn- och 
elevpeng. Nämnden lägger därmed en budget som är 8,4 miljoner högre än de 
1 349,2 miljoner kronor som tilldelats nämnden enligt Kommunfullmäktiges årsplan 
med budget 2023 och plan 2024–2025. Ny ram uppgår då till 1 357,6 miljoner 
kronor. 
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Ett effektivitetskrav har även lagts på nämnden med 13,6 miljoner kronor (1,0 
procent). I budgetramen ingår ingen kompensation för ökade kostnader med 
anledning av förändrade lagkrav eller äskanden för att höja basnivån inom förskola 
och gymnasiet. 

I beräkningsförutsättningarna ingår internränta med 1,5 procent. Lönerna är 
uppräknade med 1,5 procent på årsbasis. Övriga kostnader räknas upp med 1,9 
procent och lokalkostnader är uppräknade med 1,8 procent.  

Ramjusteringar av strukturkostnad har gjorts med totalt 0,1 miljoner kronor och 
avser en ramflytt mellan Upplevelsenämnden och Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för delad hyra av kontor.  

Budgetram för investeringar i inventarier uppgår till 7,0 miljoner kronor. I ramen 
ingår budget för investeringar i inventarier för kapacitetshöjande åtgärder och 
ersättning av inventarier i befintlig verksamhet. 

I Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 och plan för 2024–2025 framgår 
kommunens politiska målbild. I Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
långsiktiga plan beskrivs de mål och indikatorer som nämnden föreslagit 
Kommunfullmäktige.  

Inom målet för Livslångt lärande framgår att särskilt fokus ska läggas på gymnasie- 
och förskola under 2023. Då nämnden inte fått någon extra tilldelning för detta, 
måste en omfördelning ske mellan verksamheterna av effektiviseringskravet på 1,0 
procent. Förskolan har fått 0,5 procent i effektiviseringskrav och gymnasiet har inte 
fått något effektiviseringskrav. Ett större effektiviseringskrav har då fördelats på 
förskoleklass (1,5 procent), grundskola (1,5 procent) och fritidshem (1,9 procent). 
Övriga verksamheter har fått ett effektiveringskrav på 1,0 procent av tilldelad ram. 

 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Utbildningsförvaltningen bedömer att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
kan fastställa utbildningsförvaltningens fördelning av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens internbudget och prislista för 2023, se bilaga daterad 
2022-12-07, med förutsättning att nämnden kan redovisa ett underskott med 8,4 
miljoner kronor 2023. 

Beslutsunderlag/Bilagor: 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-06 
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Bilaga 01_ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens internbudget och prislista 
2023, daterad 2022-12-07.  
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Utbildningsförvaltningen 
Anna Marin 
Birgitta Karlsson 
  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Bilaga 1 Beskrivning av ersättningar 2023 
1. Budgetram  

Budgetramen uppgår till 1 349,2 miljoner kronor enligt Kommunfullmäktiges 
årsplan med budget 2023 och plan 2024-2025. Det innebär en ökning av 
budgetramen med 75,6 miljoner kronor (6,0 procent) jämfört med år 2022. 

Ökningen består av volymuppräkning (22,9 miljoner kronor) och pris- och 
lönekompensation (44,4 miljoner kronor). I detta ingår 17,3 miljoner kronor för 
ökning av sociala avgifter från 40 procent till 43 procent av lönekostnaderna. Övrig 
kompensation för ökade kostnader, såsom elkostnader, skolskjuts och 
matkostnader, uppgår till 21,9 miljoner kronor. Nämnden har enbart fått 
kompensation för ökade kostnader inom den kommunala verksamheten men inte 
för folkbokförda barn och elever som har en annan huvudman och som också 
enligt lag ska ha likvärdiga förutsättningar. Det innebär att nämnden är 
underfinansierade med 8,4 miljoner kronor för verksamheter som har barn- och 
elevpeng. Nämnden lägger därmed en budget som är 8,4 miljoner högre än de 
1 349,2 miljoner kronor som tilldelats nämnden enligt Kommunfullmäktiges årsplan 
med budget 2023 och plan 2024–2025. Ny ram uppgår då till 1 357,6 miljoner 
kronor. 

Ett effektivitetskrav har även lagts på nämnden med 13,6 miljoner kronor (1,0 
procent). I budgetramen ingår ingen kompensation för ökade kostnader med 
anledning av förändrade lagkrav eller äskanden för att höja basnivån inom förskola 
och gymnasiet. 

I beräkningsförutsättningarna ingår internränta med 1,5 procent. Lönerna är 
uppräknade med 1,5 procent på årsbasis. Övriga kostnader räknas upp med 1,9 
procent och lokalkostnader är uppräknade med 1,8 procent.  

Ramjusteringar 0,1 miljoner kronor avseende lokalhyra till Upplevelsenämnden. 

Budgetram för investeringar i inventarier uppgår till 7,0 miljoner kronor. I ramen 
ingår budget för investeringar i inventarier för kapacitetshöjande åtgärder och 
ersättning av inventarier i befintlig verksamhet. 
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2. Politiska prioriteringar 
I Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 och plan för 2024–2025 framgår 
kommunens politiska målbild. I Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
långsiktiga plan beskrivs de mål och indikatorer som nämnden föreslagit 
Kommunfullmäktige.  

Inom målet för Livslångt lärande framgår att särskilt fokus ska läggas på gymnasie- 
och förskola under 2023. Då nämnden inte fått någon extra tilldelning för detta, 
måste en omfördelning ske mellan verksamheterna av effektiviseringskravet på 1,0 
procent. Förskolan har fått 0,5 procent i effektiviseringskrav och gymnasiet har inte 
fått något effektiviseringskrav. Ett större effektiviseringskrav har då fördelats på 
förskoleklass (1,5 procent), grundskola (1,5 procent) och fritidshem (1,9 procent). 
Övriga verksamheter har fått ett effektiveringskrav på 1,0 procent av tilldelad ram. 

3. Modell för resursfördelning för pedagogisk verksamhet 
som ersätts med barn- och elevpeng 

Resursfördelningsmodellen (RFM) utgör grunden för Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens budget och anger hur kommunbidraget har fördelats 
mellan verksamheterna. Syftet med RFM är att skapa en transparent och tydlig 
modell för budgetering som möjliggör regelbunden uppföljning av 
resursfördelningen, samt ge förutsättningar för en dialog kring resursfördelningen. 
RFM gäller vid fördelning av medel till alla utförare oberoende av huvudman.  
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Budgetram per verksamhet har beräknats i RFM, och ger budgetförslaget per 
verksamhet utifrån prognostiserade volymförändringar och pris- och 
lönekostnadsförändringar. Därefter har justeringar beräknats utifrån 
organisationsförändringar, volymer eller förändrade behov i verksamheterna. 

Justeringar i resursfördelningen mellan verksamheterna görs alltid med avvikelsen 
mellan nettokostnad och referenskostnad1 som en faktor för att uppnå en 
medveten resursfördelning. Till det läggs förändring av barn/elevpeng. Se bifogat 
diagram nedan. 

 

 

Källa: Kolada.se 

4. Bidragsberäkning och interkommunal ersättning 
Ersättning till pedagogisk omsorg, förskolor, förskoleklass, grundskolor, 
grundsärskolor2, fritidshem, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i kommunens 
egen regi och till de fristående verksamheterna beslutas inför varje år av 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Beslutet grundar sig på skollagens 
bestämmelser om hur ersättning ska betalas ut till fristående huvudmän samt 
propositionen om bidrag på lika villkor (prop.2008/09:171 s 42). I Riktlinjer för 
utbetalning av barn- och elevpeng (UAN2022/30) regleras på vilka grunder bidrag 
utbetalas till utförare av förskole- och skolverksamhet.  

Ersättningen utbetalas i form att ett grundbelopp som består av två delar; en 
generell del som ersättning per elev och ett strukturbelopp som grundar sig på den 
socioekonomiska sammansättningen av elever på varje förskola, förskoleklass, 
fritidshem och grundskola. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar hur 
stor del av grundbeloppet som ska vara fördelad i form av strukturbelopp. 

 
1 Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningssystemet och indikerar vad 
varje verksamhet borde ha för nettokostnad om kommunen bedriver den 
verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Negativa 
avvikelser innebär att nettokostnaden är lägre än vad den borde vara. 
2 Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter 
namn till anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som 
anpassad utbildning. Benämningen träningsskola tas bort. Detta börjar gälla den 2 
juli 2023. 
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Strukturbelopp ges inte till grundsärskolor, gymnasiet och gymnasiesärskolor utan 
ingår i grundbeloppet.   

5. Volymer  
Den barn- och elevvolym som använts till bidragsberäkningen, grundar sig på 
kommunens befolkningsprognos i kombination med en efterfrågeprocent inom 
motsvarande verksamhet. Fördelningen av antalet barn och elever i Enköpings 
kommuns regi, och antalet barn och elever hos annan anordnare, beräknas på 
genomsnittet av utfallet året innan budgetåret. Asylsökande barn och elever, och 
barn och elever från annan kommun som har förskole- eller skolplacering på enhet 
i Enköpings kommuns regi ingår i volymberäkningen. Bidragsberäkningen 
beräknas på samma volymer som är underlag till budgetram beslutad av 
Kommunfullmäktige. I Riktlinjer för utbetalning av barn- och elevpeng 
(UAN2022/30) regleras på vilka grunder bidrag utbetalas till utförare av förskole- 
och skolverksamhet. 

6. Budgetram per verksamhet  

6.1 Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola 
Utifrån målet om livslångt lärande har den politiska ledningen beslutat att värna om 
förskolan. Då statsbidraget för minskade barngrupper har upphört 2022 kommer 
förskolan att prioriteras i nämndens resursfördelning genom att endast lägga 0,5 
procent som effektiviseringskrav på verksamheten.  

Budgetramen för förskolan har justerats ned med 0,5 miljoner kronor med 
anledning av minskade volymer. Budgetramen har även räknats upp med 0,3 
miljoner kronor beroende på att en del pedagogisk omsorg kommer att upphöra vid 
halvårsskiftet och dessa barn kommer att flyttas över till förskolan. Vidare har en 
justering uppåt av ramen skett med en ökning på 0,5 miljoner kronor för att göra 
ytterligare satsningar på förskolan. 

Budgetramen för förskola uppgår därmed till 365,2 miljoner kronor, en ökning med 
18,0 miljoner kronor jämfört med 2022. Antal barn inom förskolan beräknas vara 
2 760 under 2023, vilket är en liten minskning jämfört med 2022 (2 764 barn).  

Budgetramen för pedagogisk omsorg uppgår till 7,4 miljoner kronor, vilket är en 
minskning med 0,8 miljoner kronor jämfört med 2022. Detta beror på att antal barn 
som går hos dagbarnvårdare har minskat. I budgetramen för pedagogisk omsorg 
ingår omsorg för natt och helg med 6,6 miljoner kronor. Denna verksamhet är 
anslagsfinansierad och varierar inte med antal barn. 

Budgetramen för öppen förskola uppgår till 2,7 miljoner kronor vilket är en ökning 
med 0,5 miljoner kronor jämfört med 2022.  
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6.2 Grundskola, förskoleklass, grundsärskola och fritidshem 
Då förskoleverksamheten och gymnasieverksamheten ska ha lägre eller inget 
effektivitetskrav, kommer större del av effektiviseringen (totalt 1 % för nämnden) att 
hamna på grundskola (1,5 procent), förskoleklass (1,5 procent) och fritidshem (1,9 
procent).  

Budgetramen för grundskola uppgår till 562,7 miljoner kronor vilket är en ökning 
med 41,1 miljoner kronor jämfört med 2022. Antal elever inom grundskolan 
beräknas vara 5 445 för 2023, en ökning med 171 elever jämfört med budgeterad 
volym 2022.  

Budgetramen för förskoleklass uppgår till 39,0 miljoner kronor, en ökning med 2,5 
miljoner kronor.  

Budgetramen för fritidsverksamheten uppgår till 59,4 miljoner kronor vilket är en 
minskning med 2,5 miljoner kronor. Minskningen beror på att nämnden har 
budgeterat för färre barn inskrivna på fritids och för 2023 beräknas antal barn som 
går på fritidshem till 2 060, vilket är en minskning med 150 barn. Trenden med 
färre elever på fritids har funnits under en längre tid. 

Budgetramen för grundsärskolan uppgår till 40,0 miljoner kronor vilket är en ökning 
med 6,3 miljoner kronor. Antalet elever beräknas till 87 under 2023 vilket är en 
ökning med 10 jämfört med 2022. 

6.3 Gymnasiet och gymnasiesärskolan 
Utifrån målet om livslångt lärande har politiken beslutat att värna om att gymnasiet 
prioriteras i nämndens resursfördelning genom att inget effektiviseringskrav läggs 
på verksamheten. Budgetramen för gymnasiet uppgår till 200,2 miljoner kronor 
vilket är en ökning med 16,0 miljoner kronor. Antal elever inom gymnasiet 
beräknas vara 1 777, en ökning med 18 elever jämfört med budgeterad volym 
2022.  Budgetramen för gymnasiesärskolan uppgår till 16,3 miljoner kronor, vilket 
är en ökning med 1,1 miljoner kronor jämfört med 2022. kronor. Antal elever 
budgeteras till 42, vilket är en ökning med 4 jämfört med 2022. 

6.4 Grundläggande vuxenutbildning 
Budgetramen för grundläggande vuxenutbildning uppgår till 4,4 miljoner kronor, 
vilket är en ökning med 1,4 miljoner kronor jämfört med 2022. Förändringen kan 
förklaras av ökade volymer men också av behov av omfördelning till verksamheten 
Svenska för invandrare med 0,5 miljoner kronor. Antal verksamhetspoäng 
budgeteras till 80 000, vilket är en ökning med 30 000 jämfört med 2022.  

6.5 Gymnasial vuxenutbildning 
Budgetramen för gymnasial vuxenutbildning uppgår till 11,1 miljoner kronor, vilket 
är en minskning med 1,4 miljoner kronor jämfört med 2022. Förändringen kan 
förklaras av minskade volymer 2022, men också av behov av omfördelning till 
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verksamheten Svenska för invandrare med 0,4 miljoner kronor. Antal 
verksamhetspoäng budgeteras till 360 000, vilket är en minskning med 40 000 
jämfört med 2022.  

6.6 Lärvux 
Budgetramen för verksamheten lärvux uppgår till 0,9 miljoner kronor, vilket är en 
minskning med 0,3 miljoner kronor jämfört med 2022. Förändringen kan förklaras 
av behov av omfördelning till verksamheten Svenska för invandrare med 0,2 
miljoner kronor. Antal deltagare är oförändrat och budgeteras till 10.  

6.7 Svenska för invandrare (SFI) 
Budgetramen för SFI uppgår till 11,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,4 
miljoner kronor jämfört med 2022. Verksamheten har fått budgetram med totalt 1,1 
miljoner kronor från grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt lärvux för 
att kompensera för en underfinansierad budgetram 2022. Satsningen som gjordes 
2022 med 0,5 miljoner kronor för studiehandledning flyttas med halva beloppet till 
gymnasiet. Antal deltagare är budgeterat till 305, vilket är en ökning med 5 jämfört 
med 2022. 

6.8 Yrkeshögskolan 
Yrkeshögskolan finansieras till sin helhet av statsbidrag. 

6.9 Integrationsenheten (IE) 
Budgetramen för IE uppgår till 0,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,2 
miljoner kronor jämfört med 2022. IE finansieras med anslag och statsbidrag och 
budgetram varierar inte med volym. Budgetramen är beräknad utifrån att kostnader 
för kvotflyktingar från Ukraina ersätts av staten.  

6.10 Arbetsmarknadsenheten (AME) och Kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA) 
Budgetramen för AME och KAA uppgår till 14,1 miljoner kronor, vilket är en ökning 
med 0,2 miljoner kronor jämfört med 2022. AME finansieras med anslag och 
budgetram varierar inte med volym. Verksamheten har fått kompensation för pris- 
och löneökningar med 0,6 miljoner kronor. Satsningen som gjordes 2022 med 0,5 
miljoner kronor på KAA flyttas med halva beloppet till gymnasiet. 

6.11 Overhead (OH) 
Budgetramen för OH uppgår till 17,9 miljoner kronor, vilket är en minskning med 
0,7 miljoner kronor. Administrativa tjänster har flyttats organisatoriskt till övrig 
administration på respektive verksamhet samt att lokalkostnaden delas med en 
annan förvaltning. Beslutad kompensation för ökade kostnader för fjärrvärme och 
avfallshantering flyttas från OH till övriga verksamheter.  
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6.12 Korttidstillsyn för barn över 12 år (LSS) 
Budgetramen för LSS uppgår till 2,9 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,8 
miljoner kronor jämfört med 2022. Volymerna beräknas vara oförändrade jämfört 
med 2022. En omfördelning har gjorts från gymnasiets särskola med 0,8 mnkr för 
att fördela kostnaden för de gemensamma lokalerna.   

6.13 Nämnd och politisk beredning 
Budgetramen för nämnd och politisk beredning uppgår till 1,5 miljoner kronor, vilket 
är en ökning med 0,3 miljoner kronor. Ramökningen beror på beslut om ändrade 
arvoden till nämndens ledamöter. 

 

7. Avsättning övergripande budgetposter oberoende av 
huvudman (steg 2) 

Hemkommunen lämnar bidrag till huvudmannen för varje barn eller elev inom 
förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. Bidraget fastställs per kalenderår och 
grundar sig på kommunens budget för kommande budgetår och beräknas efter 
likabehandlingsprincipen, vilket betyder att bidraget beräknas efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. Innan bidragsberäkningen, budgeteras poster för övergripande 
kostnader oberoende av huvudman, hemkommunens ansvar. Detta för att 
säkerställa övergripande kostnadstäckning för myndighetsansvar, lagstadgad 
verksamhet, kommunövergripande uppdrag och politiska beslut inom Enköpings 
kommun som hemkommun. 

7.1 Skolskjuts och elevresor 
Rätten till kostnadsfri skolskjuts regleras i skollagen (10 kap 32§ och 40§). 
Dessutom finns riktlinjer beslutade av kommunen vad gäller avståndsvillkor, 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning och annan särskild omständighet 
(UAN2022/29). Rätten till kostnadsfri elevresa regleras i lag 1991:1110, om 
kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor och i kommunens riktlinjer för 
elevresor (UAN2022/888). Reseersättning vid arbetsförlagd praktik (APL) ingår i 
programersättningen och hanteras av respektive huvudman.  

7.2 Tilläggsbelopp 
Avsättning görs enligt skollagen för tilläggsbelopp som ska lämnas till fristående 
förskolor och skolor som har barn och elever som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd. Skollagens regler om tilläggsbelopp omfattar även elever som deltar i 
obligatorisk lovskola i årskurs 8 och 9. I Enköpings kommun söker den kommunala 



  8 (18) 

  

 

  

 

 

huvudmannens verksamheter ersättning för extraordinära stödinsatser för barn och 
elever på samma villkor som fristående förskolor och skolor. 

Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola betalas ut för max 50 timmar/elev och läsår 
till både fristående och kommunala huvudmän. Tilläggsbeloppet betalas ut med 50 
kronor/timme som eleven deltagit, max 2 500 kronor per elev och läsår. 
Tilläggsbeloppet för obligatorisk lovskola, rekvireras läsårsvis från 
utbildningskontoret senast 31 augusti efter avslutat läsår.  

För alla elever folkbokförda i Enköpings kommun och som går i lägeskommunens 
grundskolor och grundsärskolor åk 1-9 (oberoende av huvudman) genomförs 
modersmålsundervisningen av enheten för Modersmålsundervisning grundskola. 
Det innebär att fristående grundskolor i Enköpings kommun inte har någon kostnad 
för undervisningen för elever folkbokförda i Enköpings kommun. Tilläggsbelopp för 
modersmål för grundskoleelever till fristående huvudmän i annan kommun uppgår 
till 6 500 kronor per elev och läsår. För elever folkbokförda i annan kommun än 
Enköping får de fristående grundskolorna betala en avgift per elev som är lika stor 
som kommunens ersättning till enheten för Modersmålsundervisning grundskola.  

Tilläggsbelopp för modersmål för gymnasieelever till fristående huvudmän i annan 
kommun uppgår till 10 500 kronor per elev och läsår. 

Kostnaden för studiehandledning på modersmål ingår i undervisningskostnaderna i 
grundbeloppet. 

De av SKR och Riksidrottsförbundet rekommenderade beloppen avseende 
merkostnad för specialidrott (NIU) uppräknas årligen med skolindex (1993:167). 

Ersättningen för Introduktionsprogram-Programinriktat val (IMV) utgår från det 
programpris som finns för det nationella program som det programinriktade valet är 
inriktat mot (SL 17 kap 23-25§§ för kommunala skolor och 17 kap 35-36§§ för 
fristående anordnare). Dessutom ska en ersättning betalas ut som ett bidrag för 
den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå 
behörighet för det nationella programmet. Bidraget betalas ut för högst ett år (SL 
17 kap 35§). Skolverket beslutar årligen om ersättningens storlek (SL 17 kap 36§). 
Detta tilläggsbelopp utbetalas när skolan kan visa att eleven uppnått behörighet i 
ämnet.  

Värdet av fri nyttighet avseende digitala lärverktyg för kommunala verksamheter 
ökar underlaget för beräkning av grundpeng för alla utövare med värdet av den fria 
nyttigheten som den centrala IT-verksamheten tillhandahåller. Motsvarande belopp 
reducerar sedan underlaget för grundpeng till kommunala verksamheter.    
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7.3 Fördelning per verksamhet 
Fördelning av kostnader oberoende av huvudman för verksamheter med barn- och 
elevpeng.  

 

Fördelning av kostnader oberoende av huvudman för övriga verksamheter 

 

8. Avsättning strukturbelopp (socioekonomi) (steg 3) 
Strukturbelopp är ett differentierat tillägg per barn och elev i förskola, förskoleklass, 
grundskola och fritidshem. Syftet med modellen för strukturbelopp är att 
kompensera för de skillnader i förutsättningar som finns mellan olika förskolor och 
grundskolor utifrån barn- och elevsammansättningen. Värdena uppdateras den 15 
september för kommande budgetår, och tas fram genom bakgrundstabeller från 
Statistikmyndigheten SCB.  

Avsättningen till strukturbelopp beräknas av den totala budgetramen per 
verksamhet efter att övergripande kostnadsposter oberoende av huvudman 
räknats bort (se ”Modell för resursfördelning – flödesschema”). Strukturbeloppet är 
en del av grundbeloppet. 

Ersättningsmodellen för strukturbelopp bygger på variablerna  

• föräldrarnas utbildningsbakgrund 60 %  

Budgetram 2023 (Tkr) 365 160 39 010 562 720 59 390 40 070 200 160 16 250 1 357 600

Tilläggsbelopp 8 500 100 13 500 900 600 2 400 200 26 300
M odersmål (tilläggsbelopp) 5 970 100 400 6 470
Obligatorisk lov skola  300 300
Skolskjuts, e lev resor, inac kordering, reseersättningar 1 369 24 401 3 410 9 439 1 534 40 153
NIU 700 700
Adm påslag fristående (e lev peng+strukturb) 3 233 70 2 948 161 37 708 59 7 222
Påslag kommunc entra la  kostnader som är läromedel -1 141 -209 -3 131 -626 -165 -2 268 -111 -7 651 
Adm kom enh. (sko ladmin + 50% adm del sko lv aktm) 1 940 555 8 268 2 635 576 4 140 114 18 288
LSS korttidstillsyn öv er 12 år 2 020
Gymnasiepeng program v i inte  har 28 658 28 658
Utbildningskontoret/ OH (anslag exkl loka ler) 1 450 329 2 155 221 228 710 69 22 333
Nämnd oc h Politisk v erksamhet 1 510
Handläggning myndighet ex skolp liktsb, tillsyn fristående 144 0 144
Samv .pro j.COPE, M AIA 45 55 100
IT-system/ infrastruktur (Proc apita , Info torg, Förskoleforum) 676 78 1 092 130 78 520 26 2 600
M ottagningsenhet, grundskola 2 200 2 200
ENaT/ Naturskolan, grundskola 360 2 035 2 395
SkolFam, samv erkanspro jekt med soc ia lnämnden 838 838
Natt- oc h helgomsorg 6 650
Förskoleteam 1 450 1 450
M ottagningsförskola  Sv alan 1 270 1 270
Öppna förskolan/ Familjec entrum (anslag exkl loka ler) 2 277

CC Tota lt 17 423 2 652 60 775 3 421 4 864 45 407 1 891 166 227

Budgetram minus CC 347 737 36 358 501 945 55 969 35 206 154 753 14 359 1 191 373

Budgetram 2023 (Tkr) 7 400 2 720 140 4 350 11 080 850 11 510 -0 390 14 090 2 910 17 890 1 510 1 357 600

Tilläggsbelopp 100 26 300
M odersmål (tilläggsbelopp) 6 470
Obligatorisk lov skola  300
Skolskjuts, e lev resor, inac kordering, reseersättningar 40 153
NIU 700
Adm påslag fristående (e lev peng+strukturb) 6 7 222
Påslag kommunc entra la  kostnader som är läromedel -7 651 
Adm kom enh. (sko ladmin + 50% adm del sko lv aktm) 60 18 288
LSS korttidstillsyn öv er 12 år 2 020 2 020
Gymnasiepeng program v i inte  har 28 658
Utbildningskontoret/ OH (anslag exkl loka ler) 98 110 86 98 86 98 183 16 412 22 333
Nämnd oc h Politisk v erksamhet 1 510 1 510
Handläggning myndighet ex skolp liktsb, tillsyn fristående 144
Samv .pro j.COPE, M AIA 100
IT-system/ infrastruktur (Proc apita , Info torg, Förskoleforum) 2 600
M ottagningsenhet, grundskola 2 200
ENaT/ Naturskolan, grundskola 2 395
SkolFam, samv erkanspro jekt med soc ia lnämnden 838
Natt- oc h helgomsorg 6 650 6 650
Förskoleteam 1 450
M ottagningsförskola  Sv alan 1 270
Öppna förskolan/ Familjec entrum (anslag exkl loka ler) 2 137 140 2 277

CC Tota lt 6 816 2 137 140 98 110 86 98 86 98 183 2 020 16 412 1 510 166 227

Budgetram minus CC 584 583 -0 4 252 10 970 764 11 412 -86 292 13 907 890 1 478 -0 1 191 373
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• nyinvandrad (elev) under de senaste fyra åren 30 %  

• samt om familjen uppbär försörjningsstöd 10 % 

 

Se punkt 13 Fördelning strukturbelopp för fördelning per enhet. 

För fristående verksamhet/huvudmän i Enköpings kommun som startar sin 
verksamhet under budgetåret eller efter 15 september 2022, och som är berättigad 
till strukturbelopp, utgår kommunens genomsnittliga ersättning per barn och elev 
för aktuellt år. 

För interkommunala placeringar samt till fristående huvudmän i annan kommun 
utgår kommunens genomsnittliga strukturbelopp per barn och elev. Orsaken till 
detta är att Statistikmyndigheten SCB inte tillhandahåller uppgifter när antalet 
berörda elever är för få. 

9. Tillägg intäkt för statsbidrag, asylsökande och barn/elever 
från annan kommun (steg 4) 

I bidragsberäkningen till alla oberoende av huvudman ingår statsbidraget maxtaxa 
för verksamheterna pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem. Se förordning 
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och 
fritidshemmet. Avgiftsnivån för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
beräknas enligt av Skolverket fastställda procentsatser och enligt ett av Skolverket 
fastställt inkomsttak. Beslut om inkomsttak publiceras på Skolverkets hemsida 
senast den 1 december.  

Statsbidrag för asylsökande barn och elever läggs till budgeten för hemkommunen 
som finansiär av pedagogisk verksamhet för folkbokförda barn och barn som 
stadigvarande eller tillfälligt vistas i kommunen och har rätt till utbildning. 

Intäkten för barn och elever folkbokförda i annan kommun men som är inskrivna i 
kommunala förskolor och skolor läggs också till i budgeten.  

Statsbidraget för Kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan kan endast sökas av 
kommunen som sedan fördelar det till både kommunala och fristående huvudmän 
inom kommunen. Bidraget ingår inte i peng utan betalas ut vid två tillfällen under 
2023 enligt ett särskilt beslut.  
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Övriga riktade statsbidrag söks av varje huvudman och ingår inte i 
bidragsberäkningen. 

10. Lokalberäkning oberoende av huvudman (steg 5) 
Ersättningen för lokalkostnader ska motsvara kommunens genomsnittliga 
lokalkostnad per barn/elev i motsvarande verksamhet eller skolform. Hur 
barn/elevantalet beräknas, beskrivs under rubriken Volymer. I ersättningen ingår 
även kostnader såsom städ, sophämtning, el och vaktmästeri. Kompensation för 
en ökad elkostnad med 100 procent ingår. Gymnasiets lokalkostnad ökar mer än 
för övriga verksamheter under 2023, främst beroende på höga kostnader för 
uppvärmning. 

11. Bidragsbelopp för fristående verksamheter och 
interkommunal ersättning (steg 6-8)  

Fristående verksamheter kompenseras i enlighet med skollagen med sex procent 
av utbetald ersättning (grundbelopp och tilläggsbelopp) i momskompensation som 
en schablon. På så sätt ska konkurrensneutralitet uppnås mellan egen regi och 
annan regi. Fristående skolor kan inte göra avdrag för ingående moms och får 
därmed en högre kostnad. Kommunen återansöker sedan kostnaden för moms av 
staten. De administrativa kostnaderna ersätts på samma sätt med en schablon på 
tre procent av beräknat på grundbeloppet. För pedagogisk omsorg gäller att bidrag 
för lokal och städ ingår i ersättningen för omsorg och pedagogisk verksamhet och 
de administrativa kostnaderna ersätts med en schablon på en procent beräknat på 
grundbeloppet. Momskompensation utgår inte till andra kommuner.  

Om huvudmän för barnomsorg själva fakturerar vårdnadshavare för 
barnomsorgsavgift, reduceras ersättningen med ett snitt av maxtaxan utifrån tre 
avgiftsnivåer. Avgiftsnivåerna fastställs årligen av regeringen i december. 

Vid antagning av elev till utbildning med riksintag gäller riksprislistan publicerad av 
Skolverket. Riksprislistan används också när en elev väljer en fristående skola och 
Enköping eller kommuner inom samverkansområdet inte erbjuder motsvarande 
program eller inriktning. Hemkommunen ska då ersätta den fristående skolan enligt 
riksprislistan. Ersättningen är inklusive moms. Någon ytterligare ersättning i form 
av strukturersättning ges inte. 
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11.1 Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 
Bidragsbelopp för fristående verksamheter i Enköpings kommun.  

 

Bidragsbelopp för fristående verksamheter i annan kommun inkl strukturbelopp 

 

Bidragsbelopp för kommunala verksamheter i annan kommun inkl strukturbelopp 

 

Samtliga belopp ovan har räknats upp med 4,7 procent för förskolan, 3,2 procent 
för pedagogisk omsorg, 3,1 procent för fritidshem och 1,3 procent för fritidshem 
grundsärskola jämfört med 2022. 

  

Bid ra g sb elop p  2023 för fristå end e verksa mheter i 
Enköp ing s kommun

Ped a g o g isk 
verksa m het

Må lt id er Lo ka l +  Stä d
Ad m in (1% (p ed  

o m s) o ch 3%)
Mo m s (6%) Prislista  2023

Ped a g o g isk o m so rg
Ped  o m s 1-2 å r 108 298 4 000 - 1 123 6 805 120 227 
Ped  o m s 3-5 å r 85 839 4 000 - 898 5 444 96 181 
Ped  o m s 6-12 å r 16 214 4 000 - 202 1 225 21 641 
Fö rsko la
Fö rsko la  1-2 å r 97 720 12 600 30 676 4 230 8 714 153 940 
Fö rsko la  3-5 å r ö ver 15 t im 74 256 14 000 30 676 3 568 7 350 129 850 
Fö rsko la  3-5 å r 15 t im 20 580 7 000 30 676 1 748 3 600 63 604 
Frit id shem
Frit id shem  6 å r 19 947 2 720 8 450 934 1 923 33 974 
Frit id shem  7-9 å r 14 618 3 040 8 450 783 1 613 28 505 
Frit id shem  10-12 å r 4 281 3 200 8 450 478 985 17 393 
Frit id shem  g rund sä rsko la
Frit id shem  6-9 å r 29 947 2 720 8 450 1 234 2 541 44 892 
Frit id shem  10-12 å r 11 173 3 040 8 450 680 1 401 24 744 
Frit id shem  t rä ning  6-12 å r 32 115 3 200 8 450 1 313 2 705 47 783 

Bid ra g sb elop p  2023 för fristå end e verksa mheter i 
a nna n kommun (ink l struk turb elop p )

Ped a g o g isk 
verksa m het

Må lt id er Lo ka l +  Stä d Strukturb elo p p
Ad m in (1% 
(p ed  o m s) 

o ch 3%)
Mo m s (6%) Prislista  2023

Ped a g o g isk o m so rg
Ped  o m s 1-2 å r 108 298 4 000 - - 1 123 6 805 120 227 
Ped  o m s 3-5 å r 85 839 4 000 - - 898 5 444 96 181 
Ped  o m s 6-12 å r 16 214 4 000 - - 202 1 225 21 641 
Fö rsko la
Fö rsko la  1-2 å r 97 720 12 600 30 676 5 145 4 384 9 032 159 557 
Fö rsko la  3-5 å r ö ver 15 t im 74 256 14 000 30 676 5 145 3 722 7 668 135 468 
Fö rsko la  3-5 å r 15 t im 20 580 7 000 30 676 5 145 1 902 3 918 69 222 
Frit id shem
Frit id shem  6 å r 19 947 2 720 8 450 1 699 985 2 028 35 829 
Frit id shem  7-9 å r 14 618 3 040 8 450 1 699 834 1 718 30 360 
Frit id shem  10-12 å r 4 281 3 200 8 450 1 699 529 1 090 19 248 
Frit id shem  g rund sä rsko la
Frit id shem  6-9 å r 29 947 2 720 8 450 1 699 1 284 2 646 46 747 
Frit id shem  10-12 å r 11 173 3 040 8 450 1 699 731 1 506 26 599 
Frit id shem  t rä ning  6-12 å r 32 115 3 200 8 450 1 699 1 364 2 810 49 638 

Bid ra g sb elop p  2023 för kommuna la  verksa mheter 
i a nna n kommun (interkommuna l ersä ttning )

Ped a g o g isk 
verksa m het

Må lt id er Lo ka l +  Stä d Strukturb elo p p
Ad m in (1% 
(p ed  o m s) 

o ch 3%)
Prislista  2023

Ped a g o g isk o m so rg
Ped  o m s 1-2 å r 108 298 4 000 - - 1 123 113 421 
Ped  o m s 3-5 å r 85 839 4 000 - - 898 90 737 
Ped  o m s 6-12 å r 16 214 4 000 - - 202 20 416 
Fö rsko la
Fö rsko la  1-2 å r 97 720 12 600 30 676 5 145 4 384 150 526 
Fö rsko la  3-5 å r ö ver 15 t im 74 256 14 000 30 676 5 145 3 722 127 800 
Fö rsko la  3-5 å r 15 t im 20 580 7 000 30 676 5 145 1 902 65 303 
Frit id shem
Frit id shem  6 å r 19 947 2 720 8 450 1 699 985 33 801 
Frit id shem  7-9 å r 14 618 3 040 8 450 1 699 834 28 641 
Frit id shem  10-12 å r 4 281 3 200 8 450 1 699 529 18 159 
Frit id shem  g rund sä rsko la
Frit id shem  6-9 å r 29 947 2 720 8 450 1 699 1 284 44 101 
Frit id shem  10-12 å r 11 173 3 040 8 450 1 699 731 25 094 
Frit id shem  t rä ning  6-12 å r 32 115 3 200 8 450 1 699 1 364 46 829 
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11.2 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

Bidragsbelopp för fristående verksamheter i Enköpings kommun 

 

Bidragsbelopp för fristående verksamheter i annan kommun inkl strukturbelopp 

 

Bidragsbelopp för kommunala verksamheter i annan kommun inkl strukturbelopp 

 

Samtliga belopp ovan har räknats upp med 2,1 procent för förskoleklass, 5,0 
procent för grundskola och 3,8 procent för grundsärskola jämfört med 2022. 

11.3 Gymnasiet och gymnasiesärskola 

Bidragsbelopp för fristående verksamheter i annan kommun  

 

Bid ra g sb elop p  2023 för fristå end e 
verksa mheter i Enköp ing s kommun

Und erv isning Lä rverktyg Elevhä lsa Må lt id er Lo ka l +  Stä d Ad m in (3%) Mo m s (6%) Prislista  2023

Fö rsko lekla ss 28 045 5 772 3 616 4 900 8 352 1 521 3 132 55 339 

Grund sko la  å k 1-5 45 130 6 112 4 018 5 510 19 490 2 408 4 960 87 628 
Grund sko la  å k 6 48 351 6 451 4 018 5 655 19 490 2 519 5 189 91 673 
Grund sko la  å k 7-9 57 501 6 791 4 018 5 800 19 490 2 808 5 784 102 192 

Grund sä rsko la  å k 1-5 235 010 9 000 9 565 8 408 42 775 9 143 18 834 332 734 
Grund sä rsko la  å k 6 253 413 9 000 9 565 8 629 42 775 9 701 19 985 353 068 
Grund sä rsko la  å k 7-9 293 644 9 000 9 565 8 850 42 775 10 915 22 485 397 234 
Grund sä rsko la  t rä ning  å k 1-9 390 183 9 000 9 565 8 629 42 775 13 805 28 437 502 393 

Bid ra g sb elop p  2023 för fristå end e 
verksa mheter i a nna n kommun (ink l 
struk turb elop p )

Und erv isning Lä rverktyg Elevhä lsa Må lt id er Lo ka l +  Stä d Strukturb elo p p Ad m in (3%) Mo m s (6%) Prislista  2023

Fö rsko lekla ss 28 045 5 772 3 616 4 900 8 352 4 387 1 652 3 404 60 129 

Grund sko la  å k 1-5 45 130 6 112 4 018 5 510 19 490 7 383 2 629 5 416 95 688 
Grund sko la  å k 6 48 351 6 451 4 018 5 655 19 490 7 383 2 740 5 645 99 734 
Grund sko la  å k 7-9 57 501 6 791 4 018 5 800 19 490 7 383 3 029 6 241 110 253 

Grund sä rsko la  å k 1-5 235 010 9 000 9 565 8 408 42 775 - 9 143 18 834 332 734 
Grund sä rsko la  å k 6 253 413 9 000 9 565 8 629 42 775 - 9 701 19 985 353 068 
Grund sä rsko la  å k 7-9 293 644 9 000 9 565 8 850 42 775 - 10 915 22 485 397 234 
Grund sä rsko la  t rä ning  å k 1-9 390 183 9 000 9 565 8 629 42 775 - 13 805 28 437 502 393 

Bid ra g sb elop p  2023 för kommuna la  
verksa mheter i a nna n kommun 
(interkommuna l ersä ttning )

Und erv isning Lä rverktyg Elevhä lsa Må lt id er Lo ka l +  Stä d Strukturb elo p p Ad m in (3%) Prislista  2023

Fö rsko lekla ss 28 045 5 772 3 616 4 900 8 352 4 387 1 652 56 725 

Grund sko la  å k 1-5 45 130 6 112 4 018 5 510 19 490 7 383 2 629 90 272 
Grund sko la  å k 6 48 351 6 451 4 018 5 655 19 490 7 383 2 740 94 089 
Grund sko la  å k 7-9 57 501 6 791 4 018 5 800 19 490 7 383 3 029 104 012 

Grund sä rsko la  å k 1-5 235 010 9 000 9 565 8 408 42 775 - 9 143 313 900 
Grund sä rsko la  å k 6 253 413 9 000 9 565 8 629 42 775 - 9 701 333 083 
Grund sä rsko la  å k 7-9 293 644 9 000 9 565 8 850 42 775 - 10 915 374 749 
Grund sä rsko la  t rä ning  å k 1-9 390 183 9 000 9 565 8 629 42 775 - 13 805 473 956 

Bid ra g sb elop p  2023 för fristå end e verksa mheter i a nna n kommun (ink l 
struk turb elop p )

Und erv isning Lä rverktyg Elevhä lsa Må lt id er Lo ka l +  Stä d Ad m in (3%) Mo m s (6%) Prislista  2023

Ba rn- o ch frit id sp ro g ra m m et 67 328 5 971 3 124 5 139 16 122 2 931 6 037 106 651 
Byg g - o ch a nlä g g ning sp ro g ra m m et exklusive inriktning en a nlä g g ning sfo rd o n 73 062 17 363 3 124 5 139 29 020 3 831 7 892 139 431 
Eko no m ip ro g ra m m et 53 741 6 152 3 124 5 139 14 832 2 490 5 129 90 606 
El- o ch energ ip ro g ra m m et 75 845 10 486 3 124 5 139 25 795 3 612 7 440 131 441 
Estet iska  p ro g ra m m et inriktning en m usik 92 589 7 026 3 124 5 139 30 310 4 146 8 540 150 873 
Fo rd o ns- o ch t ra nsp o rtp ro g ra m m et exklusive inriktning en t ra nsp o rt 67 047 14 969 3 124 5 139 58 040 4 450 9 166 161 934 
Fö rsä ljning s- o ch serv icep ro g ra m m et 64 590 8 316 3 124 5 139 17 090 2 948 6 072 107 279 
Ha nd els- o ch a d m inist ra t io nsp ro g ra m m et 65 481 7 425 3 124 5 139 17 090 2 948 6 072 107 279 
Na turvetenska p sp ro g ra m m et 57 083 7 245 3 124 5 139 18 218 2 724 5 612 99 145 
Resta ura ng - o ch livsm ed elsp ro g ra m m et 76 375 12 595 3 124 5 139 45 142 4 271 8 799 155 445 
Sa m hä llsvetenska p sp ro g ra m m et 54 463 6 929 3 124 5 139 14 832 2 535 5 221 92 243 
Teknikp ro g ra m m et 63 406 7 200 3 124 5 139 18 218 2 913 6 000 105 999 
Vå rd - o ch o m so rg sp ro g ra m m et 67 002 10 199 3 124 5 139 16 283 3 052 6 288 111 087 
Int ro d ukt io nsp ro g ra m m et 65 146 8 153 3 124 5 139 16 122 2 931 6 037 106 651 
Int ro d ukt io nsp ro g ra m m et Sp rå k 74 020 7 435 3 124 5 139 17 734 3 224 6 641 117 316 
Gym na siesä r na t io nellt  p ro g ra m 249 079 5 139 44 011 8 947 18 431 325 607 
Gym na siesä r ind iv id uellt  p ro g ra m 376 188 5 139 83 622 13 948 28 734 507 631 

Ersä t tning a r fö r elever p å  id ro t tsutb ild ning a rna  fö ljer resp ekt ive na t io nella  p ro g ra m  m ed  fö lja nd e t illä g g :
NIU la g id ro t ter 15 643 kr p er elev  o ch lä så r
NIU ind iv id uella  id ro t ter 18 771 kr p er elev  o ch lä så r
Gym na siesä rsko la  b yter 2 juli 2023 na m n t ill Anp a ssa d  g ym na siesko la
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Ersättningen är uppräknad med 5,6 procent i genomsnitt för gymnasiet och sänkt 
med 2,7 procent för gymnasiesärskolan. 

Ersättning för kommunala verksamheter i annan kommun  

 

Ersättningen är uppräknad med 5,6 procent i genomsnitt för gymnasiet och sänkt 
med 2,7 procent för gymnasiesärskolan. 

12.  Ersättning kommunala verksamheter i Enköpings 
kommun 

12.1 Förskola och fritidshem 
 

 

Ersättningen är uppräknad med 6,7 % för förskolan och 1,5 procent för fritidshem 
och fritidshem grundsärskola jämfört med 2022 

  

Bid ra g sb elop p  2023 för kommuna la  verksa mheter i a nna n kommun 
(interkommuna l ersä ttning )

Und erv isning Lä rverktyg Elevhä lsa Må lt id er Lo ka l +  Stä d Ad m in (3%) Prislista  2023

Ba rn- o ch frit id sp ro g ra m m et 67 328 5 971 3 124 5 139 16 122 2 931 100 614 
Byg g - o ch a nlä g g ning sp ro g ra m m et exklusive inriktning en a nlä g g ning sfo rd o n 73 062 17 363 3 124 5 139 29 020 3 831 131 539 
Eko no m ip ro g ra m m et 53 741 6 152 3 124 5 139 14 832 2 490 85 478 
El- o ch energ ip ro g ra m m et 75 845 10 486 3 124 5 139 25 795 3 612 124 001 
Estet iska  p ro g ra m m et inriktning en m usik 92 589 7 026 3 124 5 139 30 310 4 146 142 333 
Fo rd o ns- o ch t ra nsp o rtp ro g ra m m et exklusive inriktning en t ra nsp o rt 67 047 14 969 3 124 5 139 58 040 4 450 152 767 
Fö rsä ljning s- o ch serv icep ro g ra m m et 64 590 8 316 3 124 5 139 17 090 2 948 101 206 
Ha nd els- o ch a d m inist ra t io nsp ro g ra m m et 65 481 7 425 3 124 5 139 17 090 2 948 101 206 
Na turvetenska p sp ro g ra m m et 57 083 7 245 3 124 5 139 18 218 2 724 93 533 
Resta ura ng - o ch livsm ed elsp ro g ra m m et 76 375 12 595 3 124 5 139 45 142 4 271 146 646 
Sa m hä llsvetenska p sp ro g ra m m et 54 463 6 929 3 124 5 139 14 832 2 535 87 022 
Teknikp ro g ra m m et 63 406 7 200 3 124 5 139 18 218 2 913 99 999 
Vå rd - o ch o m so rg sp ro g ra m m et 67 002 10 199 3 124 5 139 16 283 3 052 104 799 
Int ro d ukt io nsp ro g ra m m et 65 146 8 153 3 124 5 139 16 122 2 931 100 614 
Int ro d ukt io nsp ro g ra m m et Sp rå k 74 020 7 435 3 124 5 139 17 734 3 224 110 676 
Gym na siesä r na t io nellt  p ro g ra m 249 079 5 139 44 011 8 947 307 176 
Gym na siesä r ind iv id uellt  p ro g ra m 376 188 5 139 83 622 13 948 478 897 

Ersä t tning a r fö r elever p å  id ro t tsutb ild ning a rna  fö ljer resp ekt ive na t io nella  p ro g ra m  m ed  fö lja nd e t illä g g :
NIU la g id ro t ter 15 643 kr p er elev  o ch lä så r
NIU ind iv id uella  id ro t ter 18 771 kr p er elev  o ch lä så r

Bid ra g sb elop p  2023 för kommuna la  verksa mheter 
i Enköp ing s kommun (exk l loka l + stä d )

Ped a g o g isk 
verksa m het

Må lt id er
Prislista  2023 
ko m m una la

Fö rsko la
Fö rsko la  1-2 å r 102 878 12 600 115 478 
Fö rsko la  3-5 å r ö ver 15 t im 78 383 14 000 92 383 
Fö rsko la  3-5 å r 15 t im 21 870 7 000 28 870 
Frit id shem
Frit id shem  6 å r 29 894 2 720 32 614 
Frit id shem  7-9 å r 22 366 3 040 25 406 
Frit id shem  10-12 å r 7 562 3 200 10 762 
Frit id shem  g rund sä rsko la
Frit id shem  6-9 å r 44 281 2 720 47 001 
Frit id shem  10-12 å r 17 409 3 040 20 449 
Frit id shem  t rä ning  6-12 å r 47 612 3 200 50 812 
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12.2 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 

 

Ersättningen är uppräknad med 3,0 procent för förskoleklass, 5,0 procent för 
grundskola och 3,2 procent för grundsärskola. 

12.3 Gymnasiet och gymnasiesärskolan 
 

 

Ersättningen är uppräknad med 5,5 procent för gymnasiet och sänkt med 2,5 
procent för gymnasiesärskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bid ra g sb elop p  2023 för kommuna la  
verksa mheter i Enköp ing s kommun (exk l 
loka l + stä d )

Und erv isning Lä rverktyg Må lt id er Prislista  2023

Fö rsko lekla ss 25 303 5 772 4 900 35 975 

Grund sko la  å k 1-5 42 432 6 112 5 510 54 054 
Grund sko la  å k 6 45 790 6 451 5 655 57 896 
Grund sko la  å k 7-9 53 652 6 791 5 800 66 243 

Grund sä rsko la  å k 1-5 232 746 9 000 8 408 250 153 
Grund sä rsko la  å k 6 250 308 9 000 8 629 267 937 
Grund sä rsko la  å k 7-9 288 712 9 000 8 850 306 562 
Grund sä rsko la  t rä ning  å k 1-9 380 902 9 000 8 629 398 531 

Bid ra g sb elop p  2023 för kommuna la  verksa mheter i Enköp ing s kommun (exk l 
loka l + stä d )

Und erv isning , 
Elevhä lsa , 

a d m
Lä rverktyg Må lt id er Prislista  2023

Ba rn- o ch frit id sp ro g ra m m et 72 031 5 971 5 139 83 141 
Byg g - o ch a nlä g g ning sp ro g ra m m et exklusive inriktning en a nlä g g ning sfo rd o n 78 096 17 363 5 139 100 598 
Eko no m ip ro g ra m m et 58 184 6 152 5 139 69 475 
El- o ch energ ip ro g ra m m et 80 800 10 486 5 139 96 425 
Estet iska  p ro g ra m m et inriktning en m usik 97 801 7 026 5 139 109 966 
Fo rd o ns- o ch t ra nsp o rtp ro g ra m m et exklusive inriktning en t ra nsp o rt 71 918 14 969 5 139 92 026 
Fö rsä ljning s- o ch serv icep ro g ra m m et 78 571 8 316 5 139 92 026 
Ha nd els- o ch a d m inist ra t io nsp ro g ra m m et 70 176 7 425 5 139 82 740 
Na turvetenska p sp ro g ra m m et 61 612 7 245 5 139 73 995 
Resta ura ng - o ch livsm ed elsp ro g ra m m et 81 381 12 595 5 139 99 115 
Sa m hä llsvetenska p sp ro g ra m m et 58 936 6 929 5 139 71 003 
Teknikp ro g ra m m et 68 056 7 200 5 139 80 395 
Vå rd - o ch o m so rg sp ro g ra m m et 71 780 10 199 5 139 87 117 
Int ro d ukt io nsp ro g ra m m et 69 849 8 153 5 139 83 141 
Int ro d ukt io nsp ro g ra m m et Sp rå k 78 881 7 435 5 139 91 455 
Gym na siesä r na t io nellt  p ro g ra m 249 515 5 139 254 654 
Gym na siesä r ind iv id uellt  p ro g ra m 376 843 5 139 381 981 
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13. Fördelning strukturbelopp  

 

Fördelning strukturbelopp 2023 - förskola (Tkr)
Enhet Huvudman 2022 2033
Björkbackens förskola Fristående 95,40 218,02 
Bolmörtens förskola Kommunal 260,59 165,00 
Child Academy Sports Fristående - 174,56 
Enköpings Montessoriförskola Fristående 648,70 193,20 
Enögla förskola Kommunal 1 573,78 1 389,32 
Fannalunds förskola Kommunal 185,00 182,50 
Fjärdhundra förskola Kommunal 215,00 245,75 
Förskolan Paletten/Ekolsund Fristående 104,44 121,41 
Förskolan Paletten/Skolsta Fristående 37,83 43,66 
Förskolan Robinson Fristående 124,05 132,43 
Förskolan Solrosen Fristående 143,86 29,11 
Förskolan Solstrålen Fristående 47,28 69,58 
Föräldrakooperativet Blixten Fristående 33,10 36,39 
Grillby förskola Kommunal 222,50 388,99 
Gröngarns förskola Kommunal 263,08 288,24 
Gånsta förskola Kommunal 202,50 232,50 
Hummelsta förskola Kommunal 222,50 227,50 
Härnevi förskola & fritidshem Fristående 18,91 14,55 
Korsängens förskola Kommunal 540,64 759,93 
Kraftens förskola Kommunal 1 940,68 1 884,42 
Lillkyrka förskola Kommunal 180,00 198,86 
Lärkans förskola Fristående 21,28 24,26 
Lärlingens förskola Kommunal 800,18 926,74 
Munkkällans förskola Kommunal 265,00 430,20 
Pysslingens förskola Hinden Fristående 1 788,67 1 489,99 
Sagogrändens förskola Kommunal 531,05 1 092,90 
Salnecke förskola Kommunal 150,00 142,50 
Skogsviolens förskola Fristående 21,28 26,68 
Skolsta förskola Kommunal 162,50 160,00 
Snäckans Montessoriförskola Fristående 23,64 21,83 
Sparrsätra förskola Fristående 379,32 272,28 
Storskogens förskola Kommunal 253,01 280,00 
Säfsta Ekologiska Förskola Fristående 106,80 123,84 
Uppnäsans förskola Fristående 11,82 12,13 
Utforskarens förskola Fristående 44,92 69,58 
Vitbjörkens förskola Fristående 26,01 26,68 
Wåga & Wiljas förskola Fristående 1 176,71 1 299,48 
Åkersbergs förskola Kommunal 342,50 320,00 
Örsundsbro förskola Kommunal 297,50 300,00 
Barn i kommunal/fristående verksamhet i annan kommun 137,97 185,00 

Totalt 13 600,00 14 200,00 
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Fördelning strukturbelopp 2023- fritidshem (Tkr)
Enhet Huvudman 2022 2023
Bergvretenskolan Kommunal 394,32 405,60 
Bergvreten särskola fritdshem Kommunal 47,60 53,91 
Enöglaskolan Kommunal 615,35 611,16 
Enögla särskola fritidshem Kommunal 58,32 14,10 
Fjärdhundraskolan Kommunal 106,80 117,60 
Grillbyskolan Kommunal 112,80 124,80 
Hummelstaskolan Kommunal 154,80 177,60 
Härnevi förskola och fritidshem Fristående 4,66 5,75 
Korsängsskolan Kommunal 665,53 552,13 
Lillkyrkaskolan Kommunal 98,40 80,40 
Munksundsskolan Kommunal 277,20 277,20 
Robinson Fanna Fristående 10,87 10,78 
Robinson Husberg Fristående 8,54 9,35 
Robinson Svedia Fristående 15,53 36,49 
Rombergaskolan Kommunal 456,12 490,94 
Skolstaskolan Kommunal 163,20 177,60 
Örsundsbroskolan Kommunal 268,80 313,20 
Elever i kommunal/fristående verksamhet i annan kommun 41,16 41,40 

Totalt 3 500,00 3 500,00 

Fördelning strukturbelopp 2023 - förskoleklass (Tkr)
Enhet Huvudman 2022 2023
Bergvretenskolan Kommunal 168,32 134,40 
Enöglaskolan Kommunal 604,94 896,65 
Fjärdhundraskolan Kommunal 106,25 75,20 
Grillbyskolan Kommunal 40,00 41,60 
Hummelstaskolan Kommunal 105,18 72,00 
Korsängsskolan Kommunal 615,85 686,31 
Lillkyrkaskolan Kommunal 68,22 30,40 
Munksundsskolan Kommunal 121,91 102,40 
Robinson Fanna Fristående 6,32 6,63 
Robinson Husberg Fristående 8,43 5,95 
Robinson Svedia Fristående 14,75 35,48 
Rombergaskolan Kommunal 561,41 596,66 
Skolstaskolan Kommunal 46,40 54,40 
Örsundsbroskolan Kommunal 119,38 143,97 
Elever i kommunal/fristående verksamhet i annan kommun 12,64 17,95 

Totalt 2 600,00 2 900,00 

Fördelning strukturbelopp 2023 - grundskola (Tkr)
Enhet Huvudman 2022 2023
Bergvretenskolan Kommunal 2 780,40 2 843,40 
Entréskolan Fristående 457,90 879,83 
Enöglaskolan Kommunal 9 036,42 9 249,66 
Fjärdhundraskolan Kommunal 1 663,87 1 927,57 
Grillbyskolan Kommunal 630,00 684,60 
Hummelstaskolan Kommunal 739,20 772,80 
Korsängsskolan Kommunal 8 489,46 7 805,00 
Kunskapsskolan Fristående 1 855,26 2 969,37 
Lillkyrkaskolan Kommunal 562,80 757,07 
Munksundsskolan Kommunal 1 310,40 1 323,00 
Robinson Fanna Fristående 50,85 73,07 
Robinson Husberg Fristående 40,68 47,49 
Robinson Svedia Fristående 149,57 94,99 
Robinson Vårfru Fristående 145,78 276,69 
Rombergaskolan Kommunal 3 417,05 2 525,81 
Skolstaskolan Kommunal 722,40 793,80 
S:t Iliansskolan Kommunal 2 981,19 4 978,17 
Örsundsbroskolan Kommunal 2 032,80 2 083,20 
Elever i kommunal/fristående verksamhet i annan kommun 433,97 514,49 

Totalt 37 500,00 40 600,00 



  18 (18) 

  

 

  

 

 

 
 
Linda Lindahl 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 
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