Tjänsteutlåtande
Skolförvaltningen
Datum 2019-01-09

Dnr

FGN 2019/0014

Till Förskole- och grundskolenämnden

Riktlinjer för extra lokalbidrag i förskola
Sammanfattning

Kommunala riktlinjer för extra lokalbidrag för fristående förskola föreslås utgå innebärande att
prövning av lokalbidrag hanteras på samma sätt som för skolverksamhet.

Beslutsförslag
Förskole- och grundskolenämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
1. Riktlinjer för extra lokalbidrag för förskola KS 2018/0080 upphör att gälla från och med
2019 06 01.

Bakgrund

Huvudregeln i skollagen och skolförordningen (2011:185) 1.är att lokalbidrag till fristående
verksamhet ska motsvara den genomsnittliga lokalkostnaden för kommunala verksamheter av
motsvarande slag. Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället högst
motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om dessa är skäliga. Vid prövningen av
om det finns särskilda skäl ska hänsyn tas till om skillnaden mellan hemkommunens genomsnittliga
lokalkostnader och den enskilde huvudmannens faktiska kostnader är betydande på grund av
kommunens investering i nya lokaler, renovering av befintliga lokaler eller någon annan
omständighet. Vid prövningen får hänsyn även tas till intresset av att utbildning med en enskild
huvudman kan etableras. (Förordning 2018:3).
I samband med införande av lokalpeng för förskola och skola i budget 2016, fattade
Kommunfullmäktige beslut om riktlinjer för extra lokalbidrag för förskola och skola i enskild regi.
Åren därefter har lokalpengen successivt höjts viket medför att prövning enligt undantagsregeln
sällan blivit aktuellt. 2018 erhöll två förskolor extra lokalbidrag, varav en på grund av nyetablering.
Inför 2019 bedöms det endast bli aktuellt med extra lokalersättning vid nybyggnation vilket även
gäller för skolverksamhet. I april 2018 reviderades riktlinjer för extra lokalbidrag innebärande att
skolverksamheten lyftes ur.

Förvaltningens slutsatser

Enligt förvaltningens bedömning saknas motiv att tillämpa olika riktlinjer för lokalbidrag i förskola
och skola då samma rättsliga regelverk gäller för båda verksamheterna. En sådan ordning kan också
leda till otydlighet för huvudmännen om vilka regler som gäller. Lokalpengen har höjts för samtliga
verksamheter och prövning enligt undantagsregeln kommer därför endast bli aktuellt vid
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nybyggnation. Förvaltningen förordar därför att beslut om extra lokalbidrag för fristående förskola
upphör och att lokalbidrag för förskola hanteras på samma sätt som för skolverksamhet.

Tidigare beredning och beslutsunderlag
Skolnämnden 2018/0023
Kommunstyrelsen 2018/008
Kommunfullmäktige §4:11/2018

Bilagor
1. Riktlinjer för extra lokalbidrag för fristående förskola KS 2018/008

Kerstin Johansen
tf skoldirektör

___________
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