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Till Förskole- och grundskolenämnden 

 

 

Förlängning av lokalbidrag för Fredsborgsskolans idrottshall 2021 
 

 

Sammanfattning 
Under 2020 har ett tillfälligt lokalbidrag för idrottshall utgått till huvudmannen för Fredsborgsskolan 
i avvaktan ny finansieringsmodell för idrottsanläggningar i kommunen. Det tillfälliga lokalbidraget 
förlängs under 2021 då någon ny finansieringsmodell ännu inte har fastställts. 
 

Beslutsförslag 
Förskole- och grundskolenämndens beslut 
 

1. Lokalbidrag för Fredsborgsskolans idrottshall utgår under 2021 med 1 000 kronor per elev 
folkbokförd i Österåkers kommun i årskurs 1-9 som är inskriven vid Fredsborgsskolan.  

 
2. Finansiering av lokalbidrag för idrottshall vid Fredsborgsskolan under 2021 sker inom 

Förskole- och grundskolenämndens ram.  

 

Bakgrund 
Kostnader för idrottslokaler ingår inte i kommunens skolpeng. Inom kommunen kan huvudmännen 
fritt nyttja kommunens idrottsanläggningar. Fredsborgsskolan har sedan vårterminen 2020 en 
nybyggd hall i anslutning till skolan. För huvudmän utanför kommunen utgår ett bidrag på 1000 
kronor per elev och läsår för idrottshall. Fredsborgsskolan har en egen idrottshall i anslutning till 
skolenheten. Huvudmannen utnyttjar därför inte de kommunala anläggningarna. Under 2020 utgick 
därför samma belopp till Fredsborgsskolan som till huvudmän utanför kommunen. 

 

Förvaltningens slutsatser 
En utredning för ny finansieringsmodell av idrottsanläggningar pågår i kommunen. Under 2021 sker 
därför ingen förändring av bidrag för idrottshallar utanför kommunen. Bidrag till fristående 
huvudmän ska enligt skollagen utgå på lika grunder som i kommunens egen verksamhet.  Bidrag för 
idrottshall vid Fredsborgsskolan utgår även under 2021. 
 
Villkor för tillfälligt lokalbidrag för idrottshall 

Tillfälligt lokalbidrag för idrottshall vid Fredsborgsskolan utgår under 2021 med 1000 kronor per 
elev i årskurs 1- 9 folkbokförd i Österåkers kommun som är inskriven i Fredsborgsskolan. Bidraget 
uppgår högst till huvudmannens faktiska lokalkostnad för idrottshallen. Bidraget avser skoltid. 
Huvudmannen äger inte rätt att nyttja de kommunala idrottshallarna under den period då lokalbidrag 
för idrottshall utgår.  
 
 
 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
FGN 2020 03 03 § 2:5 
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FGN 2020 08 25 § 5:5 
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