
 

 

Uppdaterade anvisningar för rapportering av kostnader för försöket med förskoleundervisning 

Uppdatering 15.9.2022 

 

PRECISERADE ANVISNINGAR FÖR HALVTIDSRAPPORTERING AV KOSTNADER FÖR FÖRSÖKET MED 

FÖRSKOLEUNDERVISNING 

1. Det ska finnas ett kostnadsställe eller ett motsvarande uppföljningsobjekt för kostnaderna för försöket. 

2. På kostnadsstället kan man bokföra merkostnaderna för försöket för det första försöksåret. Som 

merkostnader räknas de kostnader som inte skulle ha uppstått utan försöket.  

Alternativt kan alla kostnader för det första försöksåret bokföras på kostnadsstället enligt samma princip 

som i den kommunala ekonomirapporteringen. I alla kostnader ingår alla de kostnader som hänför sig till 

försöket, även om en del av dem skulle ha uppstått även utan försöket (t.ex. kostnader för barn som 

tidigare deltagit i småbarnspedagogik). 

Kostnader uppges endast för det första försöksåret (sommarlov räknas inte med, med undantag för 

eventuella administrativa kostnader). Övervältringsprincipen ska anges i samband med rapporteringen. Det 

viktigaste är att följa samma princip under hela försökstiden. Kommunen ombeds vid behov lämna 

ytterligare information. 

OBS! Kostnaderna för barn som omfattas av förlängd läroplikt för femåringar anges inte som 

försökskostnader. 

3. I kostnaderna kan inräknas utgifter för det första året av försöket med förskoleundervisning, såsom 

hyror, måltider, transporter, personallöner, kostnader för elevvård m.m., samt förvaltningskostnaderna för 

försöket för alla som deltar i försöket. Bokföringen av personalkostnader förutsätter arbetstidsuppföljning 

enligt understödsvillkoren. 

4. Avgiftsinkomster som förlorats på grund av försöket behöver inte rapporteras. Eftersom det inte tas ut 

avgifter för förskoleundervisning och därmed inte heller krävs uppgifter om föräldrarnas inkomster, 

behöver de förlorade avgiftsinkomsterna inte inkluderas i kostnaderna. Förlorade, kalkylerade 

avgiftsförluster beaktas av ministeriet.   

 

PRECISERADE ANVISNINGAR FÖR STATISTISK RAPPORTERING AV DEN KOMMUNALA EKONOMIN I FRÅGA 

OM FÖRSÖKET: 

Alla kostnader (inte bara merkostnader) för det första försöksåret som gäller barn (födda 2016) som inleder 

tvåårig förskoleundervisning vid ett försöksverksamhetsställe år 2021 registreras i serviceklassen 

”förskoleundervisningen”, men inte i TOTT-tabellen. 

Alla kostnaderna för det första försöksåret som gäller barn (födda 2017) som inleder tvåårig 

förskoleundervisning vid ett försöksverksamhetsställe år 2022 registreras i serviceklassen 

”förskoleundervisningen”, men i TOTT-tabellen under: Kostnader i anslutning till försöket med tvåårig 

förskoleundervisning och andra kostnader som inte ingår i statsandelsverksamheten. 

Kostnaderna för det andra försöksåret för barn som deltar i försöksverksamheten (både 2016 och 2017 

födda) anges på samma sätt som kostnaderna för vanlig förskoleundervisning. 



 

 

Kostnaderna för barn med förlängd läroplikt anges inte i kostnaderna för försöket, utan de anges på samma 

sätt som tidigare. 


