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Bidragsbelopp 2020 och tillhörande regler till andra kommuner, fristående 

förskolor samt pedagogisk omsorg 
 

Peng för förskola har generellt räknats upp med 1 procent jämfört med 2019.  

 

Ersättningen består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp för barn/elever med extra 

ordinära stödbehov. 

 

Grundbeloppet innefattar ersättning för undervisning, utrustning och läromedel, måltider, 

administration, föräldraavgifter samt lokalkostnader.  

 

Strukturtillägg utgår till vissa förskolor utifrån föräldrars utbildningsnivå. Budgetåret 2020 

fördelas 6,5 mkr i strukturtillägg till förskolor. Strukturtillägg kan betalas ut till förskolor i 

Solna med fler än 15 barn.  

 

Tilläggsbelopp kan sökas för barn med extra ordinära behov av särskilt stöd.  

 

I pengen till fristående förskolor och pedagogisk omsorg ingår generell momskompensation 

med 6 procent.  

 

Allmän information om pengsystemet 
 

Utförare ska varje månad underrätta staden om vilka barn folkbokförda i Solna som är 

inskrivna i verksamheten. Retroaktiv peng för de verksamheter som omfattas av maxtaxan 

utgår inte.  

 

Ersättningen grundas på det antal barn som finns inskrivna i verksamheten den 15:e varje 

månad.  

 

Utbetalning av peng 
 

I början av varje månad får alla utförare ett meddelande att logga in i ”Visa ersättning” för att 

granska underlag för kommande utbetalning. Därefter har varje utförare fem arbetsdagar på 

sig att reagera på underlaget. Efter granskning ska utföraren återkoppla via e-post till 

förvaltningen även om underlaget är korrekt. Efter att meddelandet kommit till förvaltningen 

sker utbetalningen till respektive utförare. 

 

Brytdatum när det gäller byte från förskola till fritidshem f-3 är den 1 augusti.  
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Grundbelopp år 2020 

 

Förskolepeng Kommunal regi Fristående regi 

belopp i kr/år 2020 2019 2020 2019 

Fsk 1-2 år deltid 120 354 kr 119 163 kr 127 575 kr 126 312 kr 

Fsk 1-2 år heltid 134 562 kr 133 229 kr 142 636 kr 141 223 kr 

Fsk 3-5 år deltid 97 790 kr 96 822 kr 103 657 kr 102 631 kr 

Fsk 3-5 år heltid 115 048 kr 113 909 kr 121 951 kr 120 744 kr 

Ped oms 1-2 år deltid    104 285 kr 103 253 kr 

Ped oms 1-2 år heltid    119 120 kr 117 941 kr 

Ped oms 3-5 år deltid    88 110 kr 87 238 kr 

Ped oms 3-5 år heltid    103 659 kr 102 632 kr 

Allmän fsk 3-5 år 25 575 kr 25 322 kr 27 109 kr 26 841 kr 

 
Pengen innehåller ersättning för administration med 3 procent. Pengen inkluderar även 

föräldraavgifter. Vårdnadshavare betalar avgift för förskola enligt maxtaxan. Avgiften betalas 

till Solna stad som ersätter utförarna med peng inklusive avgift.  
 

Strukturtillägg  
 

Solna stad införde från och med budgetåret 2015 ett strukturtillägg inom förskolan. 

Strukturtillägget kan betalas ut till förskolor i Solna med fler än 15 barn. Tilläggets storlek 

baserar sig på föräldrars utbildningsnivå. Belopp under 2 000 kr per barn delas inte ut utan 

fördelas istället på de förskolor som har störst behov. Strukturtillägget betalas ut varje månad i 

samband med utbetalning av peng. Fördelningen av tillägget och tillägg per barn har inte 

förändrats jämfört med 2019. 

 

Förskolor Strukturtillägg/barn/år 

Andante Förskolor Västra Vägen                2 847 kr  

BMA- Vasavägen                7 254 kr 

Dungens förskola               6 443 kr  

Fjordens förskola               2 058 kr  

Fröets förskola               2 643 kr 

Fyrklöverns förskola               5 865 kr  

Förskolan Karusellen                2 608 kr  

Förskolan Virvelvinden                2 750 kr  

Hannebergs förskola               6 562 kr  

Imagination International PreSchool                5 764 kr  

Inspira Hagalunds förskola                 2 860 kr 
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Klöverns förskola               6 601 kr  

Mattelekförskolan                 6 382 kr  

Pumpans förskola               5 331 kr  

Pysslingen Ulriksdal                2 359 kr  

Regnbågens förskola               6 604 kr  

Ringens förskola               6 005 kr  

Rovans/Stenbacka förskola               3 994 kr  

Rudvikens förskola                2 811 kr  

Råsundagårdens förskola               2 040 kr  

Solskenets förskola               2 138 kr 

Spanska skolans förskola                4 825 kr  

Stråkets förskola               2 297 kr  

Tellus förskola               6 536 kr  

Thors förskola               6 638 kr  

 

 

Tilläggsbelopp 
 

Tilläggsbelopp betalas ut för beviljat antal assistenttimmar. Maximalt antal assistenttimmar 

per vecka som kan beviljas för ett barn är 40 timmar. Därutöver kan tilläggsbelopp beviljas 

för ersättning för anpassning av lokaler eller andra extra ordinära stödåtgärder. 

 
 

Belopp per timme för år 2020  

Kommunala enheter  203 kr 

Fristående enheter  215 kr  

 


