
Tjänsteutlåtande 0 Österåker 

Budget- och kvalitetsenheten Till Kommunstyrelsen 
Datum 2018-03-22 
Dnr 2018/ 0081 

Riktlinjer för extra lokalbidrag för fristående huvudman inom förskola 

Sammanfattning 
Med anledning av förändring i skolförordningen 2011:185, föreslås en förändring av riktlinjer för 
prövning av extra lokalbidrag inom fristående. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslut 

1. Riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag ull fristående huvudmän inom förskola, Dnr 
SKOLl 5 2018/0023 fastställs från och med 2018-06-01 i enlighet med tjänsteutlåtandet 
daterat 2018-03-20 

2. Riktlinjer för extra lokalbidrag till fristående huvudmän inom förskola och skola i Österå kers 
kommun, dnr KS 2016/0165, upphör att gälla från och med 2018-06-01. 

Bakgrund 
Enligt huvudregeln i skollagen ska lokalbidrag till fristående huvudmän beräknas utifrån kommunens 
genomsnittliga lokalkostnader för motsvarande verksamhet. Om det finns särskilda skäl, ska 
ersättningen för lokalkostnader istället högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska 
kostnader om dessa är skäliga. (Skolförordningen 2011:185) 

Från och med 2018-03-01 införs en ny bes tämmelse i 6§ skolförordningen som innebär att 
kommunen vid p rövning av särskilda skäl ska ta hänsyn till om skillnaden mellan hemkommunens 
genomsnittliga lokalkostnader och den enskilde huvudmannens faktiska kostnader är betydande på 
grund av kommunens investering i nya loka ler, renovering av befintliga lokaler eller någon annan 
omständighet. Vid prövningen får hänsyn även tas ull intresset av att utbildning med en enskild 
huvudman kan etableras. 

Förvaltningens slutsatser 
Utökade grunder för bedömning av särskilda skäl ger kommunen ökade möjlighet att investera i nya 
lokaler utan att lokalbidraget till fristående huvudmän påverkas. I sa mband med prövning av extra 
lokalbidrag kan kommunen också beakta intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan 
etableras, vilket stärker en konkurrensneutral marknad. Fristående huvudmän har även 
fortsättningsvis likvärdiga förutsättningar för nyetablering i kommunen genom prövning av extra 
lokalbidrag vid höga lokalkostnader till följd av n yproduktion. 

Tidigare beredning ©ch beslutsunderlag 
Dnr SKOLl 5 2018/002 j 

"Staffarkiriiandsson Mohammed Khoban 
Stf. Kommundirektör Budget- och kvalitetschef 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2018-03-06 

SKN § 2:5 DnrSKOL 2018/0023 

Riktlinjer för extra lokalbidrag för fristående huvudman inom 
förskola 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Riktlinjer för prövning av extra lokalbi drag till fristående huvudmän inom förskola, daterat 
2018-01-25 fastställs från och med 2018-03- 01. 

2. Riktlinjer för extra lokalb idrag till fristående huvudmän inom för skola och skola i 
Österåkers kommun, dnr KS 2016/0165, upphör att gälla från och me d 2018 -02-28. 

Sammanfattning 
Riktlinjer för prövning av extra lokalb idrag inom fristående förskola ersätter tidigare riktlinjer 
för extra lokalbidrag för förskola och skola. I riktlin jerna har hänsyn även tagits till ny 
lagstiftning om lokalbidrag till fr istående huvudmän vid t e x nybyggnation. Extra lo kalbidrag 
avseende skola hanteras till v idare genom separat prövning. 

Beslutsunderlag 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 201 8-01 -25. 

Förslag till beslut 
Peter Bilow (L) yrkar bi fall ti ll Skolförvaltningens beslutsförlag innebärande följande 
1. Riktlinjer för prövning av extra lokalbi drag till friståen de huvudmän inom förs kola, daterat 
2018-01 -25 fastställs från och med 2018-03-01. 
2. Riktlinjer för extra lokal bidrag till fristående huvudmän inom fö rskola och sk ola i 
Österåkers kommun, dnr KS 2016/0165, upphör att gälla fr ån och med 2 018-02-28. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslut ar enligt Pet er Bilows ( I.) yrkanden och finner att 
så är fal let. 

Expedieras 
- Kommunstyrelsen 
- Fristående huvudmän i Österåkers kommun 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



r 
I jänsteutlåtande 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 
Datum 2018-01-25 
Dnr SKOL15 2018/0023 

Riktlinjer för extra lokalbidrag för fristående huvudman inom förskola 

Sammanfattning 
Riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag inom fristående förskola ersätter tid igare riktlinjer för 
extra lokalbidrag för för skola och skola. I riktlin jerna har häns yn även ta gits till ny lagstiftning om 
lokalbidrag till fristående huvudmän vid t ex nybyggnation. E xtra lokalbidrag avseende skola 
hanteras tills vidare genom separat prövning. 

Beslutsförslag 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Riktli njer för prövning av extra loka lbidrag till fristående huvudmän inom förskola , daterat 2018-
01-25 fastställs från och med 2018-03-01 . 

2. Riktlin jer för extra lokalb idrag till fris tående huvudmän inom förskola och skola i Österåkers 
kommun, dnr KS 2016/0165, upphör att gälla från och med 2018-02-28. 

Bakgrund 
Enligt huvudregeln i sk ollagen ska loka lbidrag till fristående huvudmän beräknas utifrån kommunens 
genomsnittliga lokalkostnader för motsvarande verksamhet. Om det finns sä rskilda skäl, ska 
ersättningen för lokalkostnader i stä llet högst motsvara den enski lde huvudmannens fa ktiska 
kostnader om dessa är skäliga. (Skolförordningen 2011:185) 

Från och med 2018-03-01 införs en ny bestämmelse i 6§ skolförordningen som innebär att 
kommunen vid prövning av särskilda skäl ska ta hänsyn til l om skillnaden mellan hemkommunens 
genomsnittliga lokalkostnader och den enskilde huvudmannens fa ktiska kostnader är betydande på 
grund av kommunens investering i nya lokaler, renovering av bef intliga lokaler eller någon annan 
omständighet. Vid prövningen får hänsyn även tas till intresset av att utbild ning med e n enskild 
huvudman kan etableras. 

Förvaltningens slutsatser 
Utökade grunder för bedömning av särskilda skäl ger kommunen ökade möjlighet att inv estera i ny a 
lokaler utan at t lokalbidraget till friståen de huvudmän påverkas. I samband med prövning a v extra 
lokalbidrag kan kommunen också beakta intresset av att utbil dning med en ens kild huvudman kan 
etableras, vilket stärker en konkurrensneutral marknad. Friståe nde huvudmän har även 
fortsättningsvis likvärdiga förutsättningar för nyetablering i kommunen genom prövning av extra 
lokalbidrag vid höga lokalko stnader til l följd av nyproduktion. 
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Tjänsteutlåtande 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktige dnr KS 2016/0165 
2. Skolnämnden dnr SKN 2015/0101 - 040 
3. Skolförordningen 2011:185, 14 kap 6 § 

Bilagor 
1. Rik tlinjer för prövning av extra lokalb idrag till fristående huvud man inom förskola, daterat 2018-
01-25. 

KerSfih Johansen StaffanErlandsson 
skoldirektör sakkunnig 

Expedieras 
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ö Österåker 

Skolförvaltningen 
2018-01-25 
dnr SKOL15 2018-0023 Bilaga 1. 

Riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag till fristående 
huvudman för förskola 

Lokalbidrag till fri stående huvudman för förskola och skola inom Österåkers 
kommun utgår från bestämmelserna i Skolförordningen (2011:185)14 kap 4,5,6§§. 

Enligt huvudregeln i skolförfattningarna ska ersättning för lokalkostnader motsvara 
hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande 
verksamhet. Om det finns särskilda skäl, t ex om hyreskostnaden vid nybyggnation 
betydligt överstiger kommunens genomsittliga lokalkostnad, kan Skolnämnden pröva 
om ett extra lokalbidrag ska utgå. 

Extra lokalbidrag utgår för mellanskillnaden mellan den del av hyran som 
överstiger 2 500 kronor per m2 och högst den faktiska lokalkostnaden om 
nedanstående förutsättningar är uppfyllda 

• I Iyreskostnaden bedöms som skälig 
• Byggnationen är permanent 
• Verksamheten har full beläggning 

Vid bedömningen av särskilda skäl kan kommunen även ta hänsyn till 

• Om det finns ett särskilt intresse av att utbildning med en enskild huvudman 
kan etableras 

• 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 

Prövning av extra lokalbidrag görs av Skolnämnden. Beslut om bidrag som avviker 
från fastställd lokalpeng fattas av Kommunfullmäktige och gäller innevarande 
budgetår. 


