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Sollentunas regler för utbetalning av kommunalt 
ekonomiskt bidrag för barnomsorg, förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola  
Antagna av utbildningsnämnden 2022-09-27, § 2022/67, dnr 2022/1944 UN, träder 
i kraft 2022-11-07 
 
 
1. Kommunalt ekonomiskt bidrag betalas ut den 15:e varje månad för barn 

och elever som är placerade i en verksamhet som är berättigad till 
kommunalt finansierad bidrag från Sollentuna kommun under 
innevarande månad. Varje månad beräknas ha 30 dagar. 
 

2. Mätdatum för antalet elever som berättigar till kommunalt ekonomiskt 
bidrag för elev är alltid den 15:e dagen i månaden, förutom när det gäller 
mätdatum för juli och augusti. Mätdatum för juli och augusti är den 
15 september. Detta innebär att de preliminära utbetalningar som görs i 
juli och augusti baseras på det beräknade elevantalet per skola den 15 
september vid utbetalningsdatumet.  
 

3. Utbetalningar som sker i juli och augusti, och som baseras på beräknade 
elevantalet på mätdatumet för dessa månader, är preliminära. 
Avstämningstillfället för juli och augusti är den 15 september varje 
år. Avstämningen innebär att det faktiska antalet elever på en skola den 
15 september också anses vara antalet elever på skolan i juli och augusti 
samma år. De preliminära utbetalningar som sker i mitten av juli och 
augusti regleras således enligt det beräknade faktiska elevantalet på 
skolan den 15 september. Den slutliga utbetalningen, alternativt krav 
på återbetalning, efter avräkningens justeringar sker följaktligen i 
september månad. 
 

4. Sollentunas kommunalt ekonomiskt bidrag för barnomsorg är så 
kallad dag för dagersättning. Detta innebär att den dagliga ersättningen 
är ett belopp som motsvarar 1/360 av nämndens fastställda 
bidragsbelopp för respektive verksamhet det aktuella året. Huvudman 
erhåller ersättning för tiden från och med barnets första placerings dag i 
barnomsorgsverksamheten till barnets sista placerings dag.  
 

5. Blivande elever som avslutar sin barnomsorgsplacering på förskola eller 
familjedaghem under perioden 1 juni till och med den 7 augusti, 
berättigar den barnomsorgsverksamhet som barnet lämnar till 
ekonomiskt ersättning för perioden från och med dagen efter barnet har 
slutat på verksamheten till och med dagen innan barnet börjar på en 
placering inom skolbarnsomsorg, dock längst till och med den 7 augusti 
det år som barnet börjar i förskoleklass, alternativt i grundskola, om 
barnet inte ska börja i förskoleklass. 
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6. Huvudman har ansvar för att inlämnade uppgifter är riktiga. Om 
uppgifterna inte stämmer kommer återkrav att ske. 
 

7. Om ett barn som har en placering inom barnomsorg flyttar från 
Sollentuna och därmed får en annan kommun som hemkommun, 
berättigar inte barnet längre till kommunalt ekonomiskt bidrag för 
barnomsorg från Sollentuna kommun. Observera att reglerna för 
uppsägning av en fritidshemplacering är annorlunda än för övriga typer 
av barnomsorg men Sollentuna kommun betalar endast för de dagar då 
barnet har Sollentuna som hemkommun.  
 

8. Om en elev flyttar från Sollentuna och därmed får en annan kommun 
som hemkommun, berättigar inte eleven till kommunalt ekonomiskt 
bidrag för förskoleklass, grundskola eller grundsärskola från Sollentuna 
kommun. Sollentuna kommun betalar för dock för hela den sista 
månaden då eleven fortfarande har Sollentuna som hemkommun på den 
aktuella månadens mätdatum.  
 
Undantaget är när en elev flyttar till en ny hemkommun under perioden 
juli till och med den 15 september. Det är då den nya hemkommunen 
som anses vara hemkommunen för eleven för perioden juli till och med 
15 september och som följaktligen ska betala ersättning för juli till och 
med augusti till skolan där eleven är inskriven den 15 september. 
 

9. Om en nioåring som börjar i årskurs 4 har beviljats att gå kvar på ett 
fritidshem för årskurser 1-3, berättigar barnet till samma ekonomiska 
bidrag som de andra barnen i verksamheten. 
 

10. Sollentuna kommun betalar alltid det ekonomiska bidraget för barn och 
elever som bor på ett skyddat boende i Sollentuna kommun. 
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