
Svar på interpellation om underlag till ersättning för pedagogisk verksamhet  

 

Christopher Lagerqvist (M) har i en interpellation ställt frågor om ersättning för pedagogisk 

verksamhet. 

 

Strukturersättningen ska kompensera för systematiska skillnader mellan olika förskolor till 

följd av barns olika bakgrundsförutsättningar och därmed ge barn likvärdiga förutsättningar 

oberoende av vilken förskola barnet går på.  

 

Att den 15 september valts till mätpunkt beror dels på det stora antalet barn som börjar 

förskolan augusti i samband med att en årskull fortsätter till förskoleklass och förskolan då 

fylls på med många nya barn, med eventuellt andra förutsättningar. Dels beror det på att för 

att ersättningarna ska kunna beräknas och meddelas till verksamheterna behöver statistik 

rapporteras in till SCB för beräkning av index vilket ligger till grund för strukturersättningen. 

Om ett senare datum var mätpunkt skulle det vara svårt att i tid genomföra beräkningar för 

strukturersättning och meddela förskolorna inför det nya budgetåret.  

 

Vad avser den styrande minoriteten göra för att också elever på mindre förskolor ska ha 

rätt till samma individbaserade stöd som på de större?  

Strukturersättningen beräknas utifrån de variabler som ligger till grund för stukturersättning, 

som exempelvis tid i Sverige och föräldrars utbildningsnivå. Ett barns faktiska behov stämmer 

dock inte alltid överens med vad ersättningsmodellens variabler indikerar, däremot bedöms 

det vara fler barn med behov av mer stöd i vissa kategorier än andra, därav systemet med 

strukturersättning.  Det finns också ett individbaserat stöd i form av tilläggsbelopp för 

extraordinära stödinsatser som är helt knutet till den enskilda individens behov. För detta 

stöd är förutsättningarna lika för samtliga förskolor och familjedaghem (övrig pedagogisk 

omsorg) i Uppsala kommun.  

 

Mittenstyret delar inte uppfattningen att det pågår en diskriminering av mindre förskolor 

kopplat till strukturersättning.   

 

Hur avser den styrande minoriteten att missgynnandet av de mindre, fristående 

förskolorna ska upphöra?  

Mindre, fristående förskolor med färre barn än 10 tilldelas en schablonersättning, det vill 

säga den genomsnittliga summa som utgör strukturersättningens bas. För 2020 rör det sig om 

cirka 6000 kr per barn. Att dessa små, fristående förskolor skulle missgynnas av denna 

ersättningsmodell stämmer inte. I de beräkningar som gjorts under de senaste tre åren har 

samtliga verksamheter utom en, ett familjedaghem, istället gynnats av schablonersättningen. 

Index för verksamheterna har i samtliga fall, förutom för den nämnda verksamheten, landat 

under 100 och skulle således ha fått en lägre tilldelning än schablonen. I många fall har 

enheterna hamnat på ett index lägre än 85 och skulle i och med detta inte fått någon 

strukturersättning alls. Verksamheterna har följaktligen fått mer resurser genom denna 

fördelning än de skulle fått om beloppen räknats på samma sätt som för större verksamheter 

med 10 eller fler barn.  

 

Skälet till att en schablonersättning används för små verksamheter är att det kan bli mycket 

stora skillnader mellan olika år eftersom varje individ påverkar index i så hög grad. Med en 

schablonersättning kan verksamheten säkra upp ett extra belopp varje år.   
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