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Österåkers kommun 

Skolförvaltningen 

Datum: 2017-09-25 

Ärende/nr: SKOL15 2017/0260 

Beräkning av lokalbidrag till Kunskapskryssaren AB för år 

2016 

 
Lokalbidrag utgår med 11 196 kr per barn för år 2016 inklusive moms 6 %.  I 
lokalbidraget ingår kostnader för hyra, uppvärmning, renhållning, vatten och 
kapitalkostnader i form av ränta på lån.  
 
Bidrag till fristående verksamheter baseras på kommunens budget och fastställs av 
Kommunfullmäktige inför nytt budgetår.  
 
Huvudregeln för lokalbidrag till fristående verksamheter är att bidraget beräknas 
utifrån kommunens genomsnittliga lokalkostnad för motsvarande verksamhet. Om 
en jämförelse med kommunens genomsittliga lokalkostnad blir uppenbart orimlig ska 
bidraget i stället motsvara huvudmannens faktiska lokalkostnad förutsatt att hyran är 
skälig.1  
 
Enligt skollagen ska likvärdiga villkor gälla mellan kommunal och fristående 
verksamhet. Lokalbidraget är liksom övrig ersättning prestationsbaserat och 
samvarierar därför med beläggningsgraden. För att göra en rättvisande bedömning av 
hur lokalbidraget ska beräknas för att ge likvärdiga villkor, tar kommunen hänsyn till 
hur stor andel av den totala ersättningen som utgörs av lokalkostnader/hyra. 
 
I kommunala enheter är hyrans genomsnittliga andel av den totala pengen 10 
procent. Spannet är 8 – 17 procent, vilket beror på lägre beläggningsgrad i vissa 
enheter och att den senast byggda enheten (2009) har en något högre hyreskostnad. 
Kunskapskryssaren AB har 2016 en sammanlagd hyresandel på ca 15 procent av den 
totala ersättningen. Beläggningsgraden i en av huvudmannens förskolor har enligt 
kommunens registrering varierat från i snitt 26 till 46 inskrivna barn 2015 - 2017. 
2016 hade enheten i snitt 32 inskrivna barn, dvs ej full beläggning. Hyrans andel av 
den totala ersättningen speglar denna variation, men bedöms sammantaget ligga 
inom ramen för likvärdiga villkor jämfört med kommunens egen verksamhet av 
motsvarande slag. Kommunens bedömning är därför att huvudregeln för beräkning 
av lokalbidrag ska gälla.   

                                                 
1 Skollagen 2010:800 8 kap 22§, Skolförordningen 14 kap 1§, 5-6§§. Prop 2008/09:171 s. 41. 
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Tabell. Hyra kommunala enheter 2016 
 

 

Uträkning av lokalpeng budget 2016 (Tkr) Hyresvärd

Hyra 2016

exkl moms Kvm

Förskolor i  kommunal regi

Bikupans förskola Armada 876 1 036

Båtstorp Armada 975 1 036

Färglådan Armada 781 880

Kantarellen Armada 814 853

Ljusterö förskola Armada 376 371

Luffarbackens förskola Armada 1 175 1 345

Luna förskola Armada 671 697

Roslags-Kulla förskola Armada 584 487

Sjöhästen Armada 598 755

Skogsbacken(Rydbo) Armada 1 071 1 042

Skärgårdsstads förskola Armada 1 147 713

Smedby förskola Armada 910 904

Säby Förskola Armada 1 253 629

Söralids förskola Armada 1 639 1 105

Tallsättra förskola Armada 770 1 015

Tuna förskola Armada 899 856

Åsättra förskola Armada 285 206

Äppellundens förskola Armada 628 704

Summa hyreskostnad kommunal regi 15 452

Budgeterat antal barn i kommunal regi 2016 1 463

Lokalpeng Kr /barn/ år   kommunal regi 2016 10 562

Lokalpeng Kr/barn/år  fristående förskolor ( inkl 6 %) 11 196


