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Upphäva riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag till fristående 
huvudman för förskola 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Riktlinjer för extra lokalbidrag, antagna av Kommunfullmäktige 2018-05-21, § 4:11, upphör att 
gälla från och med 2019-06-01. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Kommunstyrelsen beslutar om att riktlinjerna för extra lokalbidrag antagna av 
kommunfullmäktige upphör att gälla från och med juni i år. Det är tydligt. Men något beslut 
om exakt vilka regler som skall gälla när de nuvarande tas bort finns inget beslut på. Utan det 
finns en text under rubriken "bakgrund" som hänvisar till ett annat dokument där 
Skolförvaltningen skall ha skrivit hur lokalbidragen för skolan hanteras. Det är nu därmed 
otydligt och flummigt vad det är för bedömningsgrunder som ersätter de nu borttagna. Om 
någon vill få ta del av vad som gäller , så är det oklart vilket dokument som skall hänvisas till, 
då det inte finns ett klart beslut. Olyckligt. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Kommunens riktlinjer för extra lokalbidrag för fristående förskola, antagna av 
Kommunfullmäktige 2018-05-21, § 4:11, föreslås upphöra innebärande att prövning av 
lokalbidrag hanteras på samma sätt som för skolverksamhet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2019-04-09. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-04-03, § 4:7. 
- Protokollsutdrag från Förskole- och grundskolenämndens sammanträde 2019-01-29, § 1:8. 
- Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2019-01-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att riktlinjer för extra lokalbidrag, antagna av Kommunfullmäkdge 2018-05-21, § 4:11, upphör 
att gälla från och med 2019-06-01. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Forts. 
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Expedieras 
- Förskole- och grundskolenämnden 
- Kommunkansliet 
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