
0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Budget- och kvalitetsenheten Till Kommunstyrelsen 
Datum 2018-03-20 
Dnr 2018/0080 

Extra lokalbidrag till Kunskap Österåker AB, Fredsborgs förskola 2018 

Sammanfattning 
Kunskap Österåker AB har ansökt om extra lokalbidrag för Fredsborgs förskola för 2018. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kunskap Österåker AB beviljas extra lokalbidrag för verksamhetsåret 2018 i enlighet med 
tjänsteutlåtandet daterat 2018-03-20 

2. Det extra lokalbidraget, 713 000 kr, finansieras inom Skolnämndens ram med hänsyn till 
ökade taxor inom barnomsorgen enligt skolverkets beräkning i slutet av november 2017. 

Bakgrund 
Ersättning för lokalbidrag ingår i det totala pengbeloppet som betalas ut per barn till utförarna. 
Enligt kommunens riktlinjer kan ett extra lokalbidrag utgå om hyreskostnaderna överstiger 2 500 
kr/m2 samtidigt som verksamheten har full beläggning samt att hyran är skälig. 

Förvaltningens slutsatser 
Fredsborgs förskola drivs idag i en pa viljonglösning med en hyresnivå på drygt 4 000 kr/m2, vilket 
innebär att årshyran på 1,8 mnkr/år är likvärdigt med andra paviljonglösningar. Hyresnivån bedöms 
därmed vara skälig. Förskolan har en kapacitet att ta emot 70 barn och är idag fullbelagd. 
Förvaltningen föreslår att Kunskap Österåker beviljas ett extra lokalbidrag på 713 000 kr för 
verksamhetsåret 2018. 

Skolverket har meddelat 2018 års taxor inom barnomsorg senare än vanligt. Därför har denna 
indexuppräkning på 1,5% inte varit med Skolnämndens ram inför Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 21.e november 2017 då budget för 2018 fastställdes Nu föreslås att lokalbidraget 
finansieras av indexuppräkning för barnomsorgstaxor enligt Skolverkets beräkning 

Mohammed Khoban 
Budget- och kvalitetschef 
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Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Skolnämnden SKOL15 2017/0008, §9 
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o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2018-03-06 

SKN § 2 :9 DnrSKOL 2017/0008 

Extra lokalbidrag till Kunskap Österåker AB, Fredsborgs förskola 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden beslutar för egen del 

1. Extra lokalbidrag för Freclsborg förskola utgår tiLl K unskap i Österåker AB med 713 000 
kronor för budgetåret 2018. 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
besluta 

2. Enlig riktlinjerna för extra lokalbidrag överlämnas beslut av finansiering till 
Ko m rnu nstyrelsen. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Palmberg (S) l ämnar en protokollsanteckning. 
Vi (S) yrkar på bifall men vi vill l ämna följande generella anteckning till protokollet. Vi anser 
att lokalpeng baserad på hur många barn en förskola/ skola har är ett felaktigt sätt att beräkna 
lokalersättning på. Lokalersättningen måste vara baserad på hyran av lokalen och inget annat. 

Sammanfattning 
Kunskap i Öst eråker AB har ansökt om extra lokalbidrag för Fredsborg förskola för 2018. 
Skolnämnden har prövat ansökan i enlighet med kommunens riktlinjer och föreslår 
Kommunstyrelsen att ett extra lokalbidrag ska utgå enligt förvaltningen beräkning. 

Beslutsunderlag 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-02-08. 

Förslag till beslut 
Peter Bilow (I.) yrkar bifall till Skolförvaltningens beslutsförlag innebärande 
1. Ext ra lokalbidrag för Fredsborg förskola utgår till K unskap i Ö steråker AB med 713 000 
kronor för budgetåret 2018. 2. Enlig riktlinjerna för extra lokalbidrag överlämnas beslut av 
finansiering till Ko mmunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Peter Bilows (I,) yr kanden och finner att 
så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunstyrelsen 
- Produktionsstyrelsen 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 

Datum 2018-02-08 
Dnr SKOL15 2017/0008 

Extra lokalbidrag till Kunskap Österåker AB, Fredsborgs förskola 2018 

Sammanfattning 
Kunskap i Österåker AB har ansökt om extra lokalbidrag för Fredsborg förskola för 2018 . 
Skolnämnden har prövat ansökan i enli ghet med kommunens riktlinjer och föreslår 
Kommunstyrelsen att ett extra lokalbidrag ska utgå en ligt förvaltningens beräkning. 

Beslutsförslag 

Skolnämnden beslutar för egen del 
1. Extra lokalbidrag för Fredsborg förskola utgår till Kunskap i Österåker AB med 713 000 

kronor för budgetåret 2018. 
Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 

2. Enligt riktlinjer för extra lokalbidrag överlämnas beslut av finansiering till kommunstyrelsen 

Bakgrund 
Ersättning för lokalkostnader ingår i det totala pengbeloppet. Enligt kommunens rik tlinjer kan ett 
extra lokalbidrag utg å om hyreskostnaden överstiger 2 500 kronor / m2, verksamheten har ful l 
beläggning och hyran är skä lig. Skolnämnden föreslår bidragsbelopp til l Kommunsty relsen. 

Förvaltningens slutsatser 
Fredsborg förskola startade i novemb er 2016. Kapaciteten ät 70 pla tser. Verksamheten bedrivs med 
tillfälligt bygglov i i nhyrd paviljong. Hyresnivån är drygt 4 000 kr/kvm/år med en hyres kostnad på 
1,8 mnkr/år för 2018. Hyresnivån för F redsborg förskola motsvarar kostnaden för jämförbara 
paviljonglösningar. Hyreskostnaden bedöms dä rför som skälig. Förutsättningar för extra lo kalbidrag 
enligt kommunense riktlinjer bedöms uppfyllda för helåret 2018. Bidrag för helåret 2018 beräknas til l 
713 000 kronor. Skolnämndens budgetram innehåller ingen budg et för extra lok albidrag. 

I idigare beredning och beslutsunderlag 
Riktlinjer för extr a lokrtlb idrag KS2016/0165, KF§ 3:10 2016-04-25 

Staffan Erlandsson 
Skoldirektör 

Expedieras 
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