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Till andra konnnuner, fristående skolor, för
skolor och pedagogisk omsorg med 
barn/elever folkbokförda i Järfälla konnnun 

Beslut om bidragsbelopp år 2021 

Enligt konnnunfullmäktiges beslut 23 november 2020 och Barn- och ungdomsnärnn
dens delegeringsordning punkt 1.4. 7 har bidrag fördelats gällande pedagogisk om
sorg, förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb. 

Bidrag ska täcka kostnader för undervisning/omsorg och pedagogisk verksamhet, 
lärverktyg/pedagogiskt material och utrustning, elevhälsa, måltider, lokaler. 
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Förskola
1-3 år, 1-30 tim/vecka 
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1-3 år, 31-55 tim/vecka Förskola 160 886 130 300 25 900 4 686 13 408 
4-5 år, 1-30 tim/vecka Förskola 110725 81 600 25 900 3 225 9 228 
4-5 år, 31-55 tim/vecka Förskola 133 797 104 000 25 900 3 897 11 150 
1- 3 år, 1-30 tirn/vecka Pedagogisk omsorg 112 918 111 800 1 118 9 410 
1-3 år, 31-55 tim/vecka Pedagogisk omsorg 134 330 133 000 1 330 11 195 
4-5 år, 1-30 tim/vecka Pedagogisk omsorg 90 294 89 400 894 7 525 
4-5 år, 31-55 tim/vecka Pedagogisk omsorg 109 080 108 000 I 080 9 090 

I gruppen 1-3 år ingår alla barn födda under år 2018 eller senare. 

Bidrag förskoleklass, grundskola och fritids hem, per elev och helår 
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F Förskoleklass 73 748 53 300 18 300 2 148 

Åk 1-5 Grundskola 79 825 59 200 18 300 2 325 6 653 
Åk6-9 Grundskola 93 215 72 200 18 300 2 715 7 768 
År 6-9 Fritidshem 36 256 35 200 1 056 3 022 
År 6-9 , red Fritidshem 19 467 18 900 567 1 623 
Åk4-6 Fritidsklubb 12 484 12 120 364 1 041 

Red. avser reducerad närvarotid på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig. 


Barn  och ungdomsförvaltningen Besöksadress: Posthuset, 13 trappor 
För - och grundskolor Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA 
Christina Söderberg, Ekonomiansvarig Telefon växel: 08-580 285 00 
Telefon: 08-580 285 14 E-post: forskola.grundskola@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se 
Fax: 08-580 288 00 Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082 

http:www.jarfalla.se
mailto:forskola.grundskola@jarfalla.se
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Grundsär ärnn åk 1-5 Särskola 240 814 215 500 18 300 7 014 20 068 
Grundsär ätnn åk 6-9 Särskola 261 208 235 300 18 300 7 608 21 768 
Trän.sär ärnn åk 1-5 Särskola 398 507 368 600 18 300 11 607 33 209 
Trän.sär ärnn åk 6-9 Särskola 426 420 395 700 18 300 12 420 35 535 
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Administrationsbidrag 

Tre procent på utbetalat grundbelopp och lokalpeng för förskolor, grundskolor, 
grundsärskolor, fritidshem och fritidsklubb. En procent på utbetalat grundbelopp för 
pedagogisk omsorg. 

Kompensation för mervärdesskatt 

Sex procent på utbetalat grundbelopp, lokalpeng, administrationsbidrag och tilläggs
belopp till fristående förskolor, pedagogisk omsorg, grundskolor och grundsärskolor. 

Tilläggsbelopp 

Modersmålsundervisning 
Järfälla Språkcentrum erbjuder modersmålsundervisning för elever folkbokförda i 
Järfälla kommun. Interkommunala utförare som inte kan nyttja undervisning via Jär
fälla Språkcentrum kan söka tilläggsbelopp, 8 540 kr/elev och helår. 

Obligatorisk lovskola 
Lovskola i juni för elever i åk 8-9 som riskerar att ej uppnå behörighet till nationellt 
program på gymnasiet. Tilläggsbelopp, 37,50 kr /tim och elev (max 50 tim per elev 
och läsår). Blankett för ansökan finns på Järfälla kommuns hemsida. 

Extraordinära stödinsatser för elev med grav funktionsnedsättning 
Prövas individuellt av Barn- och ungdomsförvaltningens pedagogkonsulter. 

Förskole- och skolstöd 

För 2021 är bidrag för förskole- och skolstöd 830 la/helår för barn i förskola och 
pedagogisk omsorg och 1 600 kr/helår för elever i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola. 

Lagbestämmelse 

Bidrag till fristående förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt en
skild bedriven pedagogisk omsorg och fritidshem regleras i skollagen 2010:800, 8 
kap. 21-24§§, 9 kap. 19-21 §§, 10 kap. 37-39§§, 11 kap. 36-38§§, 14 kap. 15-17§§, 
25 kap. 10-16§§. 



Chnstma Soderberg 
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Registrering, utbetalning och återkrav 

Utbetalning av peng sker varje månad för de barn/elever som går på förskola/skola 
innevarande månad. Registrering av barn/elever ska ske innan den 10:e varje månad 
för att peng ska betalas ut för barn/elev innevarande månad. För barn/elever som 
registreras efter den I O:e sker utbetalning av peng månaden efter. 

Peng till förskola/pedagogisk omsorg betalas ut enligt principen dag för dag. Verk
samheten får betalt för det antal dagar innevarande månad som barnet är placerat där. 
Peng till skola, fritidshem och fritidsklubb betalas för hel månad. 

En slutlig peng görs alltid två månader efter registreringar är gjorda för innevarande 
månad. Undantag är november och december månad vars slutliga peng betalas ut vid 
årsskiftet december/januari. 

Elevpeng för period juli-augusti beräknas efter terminsstart och betalas till den skola 
där eleven är registrerad vid terminsstart. Terminsstart avser det datum skolan startar 
för Järfällas kommunala skolor. 

Om utbetalning gjorts för elev som inte går på förskola/skola kommer peng för denna 
elev att återkrävas. Förskola/skola är skyldig att så fort som möjligt anmäla nya ele
ver och avanmäla elever som slutat vid förskolan/skolan. 

Överklagan/besvär 

Detta beslut kan överklagas hos Länsrätten i Stockholms län. Skrivelse med överkla
gande ska dock skickas till barn- och ungdomsnämnden i Järfälla kommun. 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring av beslutet som 
begärs. Skrivelsen med överklagande ska ha inkommit till barn- och ungdomsnämn
den inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 

För Barn- och ungdomsnämnden 

l V\;L l&,s 
Enhetschef ekonomi- och systemförvaltning 


