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Barn- och ungdomsnämnden 

Interkommunal ersättning för förskoleverksamhet 2013 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att fastställa interkommunala ersättningar 2013 för förskoleverksamhet enligt kontorets 
förslag. 

Bakgrund 
Nämnden har tidigare beslutat om budget för 2013 och om ersättningar för pedagogisk 
verksamhet. I besluten saknas interkommunal ersättning för förskoleverksamhet. Kontoret 
föreslår nämnden att komplettera de tidigare besluten enligt förslag. 
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Interkommunala ersättningar för förskoleverksamhet 

Enligt skollagen 8 kap 13 §, andra stycket har en kommun, efter önskemål av barnets 
vårdnadshavare, rätt att i sin förskola ta emot ett barn från annan kommun. I sådana ska 
hemkommunen betala ersättning t i l l den mottagande kommunen. Om kommunerna i ett 
sådant fall inte kommer överens om annat, ska ersättningen bestämmas med hänsyn ti l l 
kommunens åtagande och barnets behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar 
vid fördelning av resurser t i l l sin egen förskola (Skollagen 8 kap 17 §, andra stycket). 

Ersättningar 2013 

Grundbelopp förskola Ersättning/barn och år Ersättning/barn och månad 

1-2 år över 25 tim. per vecka 132 883 kronor 11 074 kronor 
1-2 år tom 25 tim. per vecka 107 437 kronor 8 953 kronor 
3-5 år över 25 tim. per vecka 108 998 kronor 9 083 kronor 
3-5 år tom 25 tim. per vecka 94 946 kronor 7 912 kronor 
Allmän förskola 73 382 kronor 6 115 kronor 

Grundbelopp annan pedagogisk omsorg Ersättning/barn och år Ersättning/barn och månad 

1-2 år över 25 tim. per vecka 114 350 kronor 9 529 kronor 
1-2 år tom 25 tim. per vecka 88 904 kronor 7 409 kronor 
3-5 år över 25 tim. per vecka 90 466 kronor 7 539 kronor 
3-5 år tom 25 tim. per vecka 76 414 kronor 6 368 kronor 

Om barnet får modersmålsstöd ersätts förskolan, förutom med grundbeloppen ovan, med 
8 300 kr per år (892 kr per månad) 

Tillämpning och villkor för interkommunal ersättning från Uppsala kommun: 
Ersättningarna gäller när en annan kommun tar emot ett barn folkbokfört i Uppsala i enlighet 
med Skollagen 8 kap. 13 §, andra stycket. Mottagande samt avlämnande av barnet skall 
meddelas Uppsala kommun snarast. 

Ersättning sker med 6 månader för ett barn som gått i mottagande kommuns förskola hela 
vårterminen och 6 månader för ett barn som gått i mottagande kommuns förskola hela 
höstterminen. Uppsala kommun förbehåller sig rätten att återkräva delar av denna ersättning i 
den händelse barnet ändrar sin folkbokföring eller slutar sin skolgång i annan kommun. 
Ersättning betalas alltså endast för den tid barnet varit folkbokfört i Uppsala och samtidigt 
gått i förskoleverksamhet i mottagande kommun. 

Alla eventuella kostnader för stödåtgärder ingår i ersättningen. Skulle större behov av stöd 
föreligga kommer ersättning endast att ges från det datum som en skriftlig överenskommelse 
om detta tecknats med Uppsala kommun. Anmälan ska göras i god tid innan åtgärden 
påbörjas - retroaktiv ersättning betalas inte (jfr Skollagen 8 kap. 17 §, första stycket). 



Föräldraavgift ska dras av från ersättningen. Alternativt skall Uppsala kommun meddelas så 
att kommunen kan debitera föräldrarna för avgiften. Uppsala kommun tillämpar maxtaxa. 

Fakturering av kostnader skall göras senast månaden efter respektive termins avslutande, dvs 
20 januari (gällande hösttermin) och 20 jul i (gällande vårtermin). 


