
KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD 

Datum Diarienummer 

2012-01-26 BUN-2011-0374 

Barn- och ungdomsnämnden 

Rättelse av strukturersättning - förskola 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att godkänna föreslagen rättelse av förskolans strukturersättning för första halvåret 2012. 

Ärendet 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 20 december 2012, § 354, om strukturersättning 
inom förskoleverksamheten. 

Underlaget till beslutet om strukturersättning för förskoleverksamheten för första halvåret 
2012, var felaktigt beräknad. Strukturersättningen syftar till att skapa likvärdiga 
förutsättningar utifrån barnens behov. Den beslutade felaktiga strukturersättningen sätter 
likvärdigheten ur spel. För att skapa likvärdiga förutsättningar för barnen bör detta korrigeras. 
Förskolorna ersätts månadsvis med en tolftedel av beräknat belopp för strukturersättning, för 
de barn som den aktuella månaden är inskrivna på förskolan. 

Ersättning till kommunala förskolor förslås rättas från och med februari månad. Enskilda 
förskolor där fastställd strukturersättning visat sig vara för lågt belopp, erhåller retroaktiv 
ersättning för januari månad och rätt ersättning utgår från februari månad. 

De enskilda förskolor där den fastställda strukturersättningen felaktigt varit ett för högt 
belopp, ombeds acceptera rättelse av ersättningen från och med februari månad 2012. 
Kostnaden för korrigeringarna bli mellan 230 tkr och 900 tkr, beroende på i vilken omfattning 
enskilda förskolor vars strukturersättning felaktigt fastställts med för högt belopp, accepterar 
en korrigering. 
Beräkning av kostnad 
Uppjustering av ersättning till enskilda förskolor som fått för låg ersättning, 
6 månader 

1 500 tkr 

Nettojustering av ersättning till Vård & Bildning, 5 månader -600 tkr 
Nedjustering av ersättning till enskilda förskolor, 5 månader Kräver acceptans 
av respektive förskola 

- 670 tkr 
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