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Riktlinjer för extra lokalbidrag till fristående huvudmän inom förskola 
och skola i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2016 om införande av lokalpeng för förskola och skola i 
Österåkers kommun i enlighet med skollagens regler. I föreliggande ärende föreslås 
Kommunfullmäktige fastställa riktlinjer för p rövning av extra lokalbidrag utöver peng i vissa fall. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag till fristående huvudmän inom förskola och skola 
i Österåkers kommun fastställs i enlighet med kommunstyrel sens kontors tjänsteutlåtande 
daterat 2016-04-08. 

2. Riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag till fristående huvudmän inom förskola och skola 
i Österåkers kommun gäller från och med den 1 april 2016. 

Bakgrund 
Skolnämnden behandlade 2016-03-22 ärenden gällande Riktlinjer för extra lokalbidrag (Dnr SKOL 
2015/0101-040). Av skolförvaltningens tjänsteudåtande framgår att enligt skollagen ska bidrag för 
lokalkostnader ingå i grundbeloppet till fristående huvudmän. Huvudregeln är att lokalbidrag ska 
beräknas utifrån kommunens genomsnittliga lokalkostnader för motsvarande verksamhet. Om en 
jämförelse med kommunens genomsnittliga lokalkostnad skulle bli uppenbart orimlig i förhållande 
till en fristående huvudmans lokalkostnader kan kommunen besluta om ett extra lokalbidrag. 
Prövning av extra lokalbidrag åvilar Skolnämnden. Får vidaredelegeras till Skoldirektör. 

Vid prövning av extra lokalbidrag gäller följande förutsättningar 

® Om den fristående huvudmannens faktiska lokalkostnader överstiger 2 500 kronor per m2 
och har full beläggning i förhållande till verksamhetens kapacitet, kan Skolnämnden pröva 
om ett extra lokalbidrag ska utgå. 

® Det totala bidraget dvs lokalpeng och extra lokalbidrag kan uppgå högst till huvudmannens 
faktiska lokalkostnad om Skolnämnden bedömer att lokalkostnaden är skälig. 

® Om Skolnämnden bedömer att förutsättningarna för extra lokalbidrag är uppfyllda, ska 
Skolnämnden föreslå bidragsbelopp till Kommunstyrelsen, som fastställer bidragets storlek. 

® Beslut om extra lokalbidrag omprövas årligen av Skolnämnden. 
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• Om förutsättningarna som låg till grund för extra lokalbidrag förändras är huvudmannen 
skyldig att omedelbart informera Skolnämnden för omprövning av bidraget exempelvis om 
antalet barn sjunker eller lokalkostnaderna förändras. 

• Extra lokalbidrag som utgått på felaktiga grunder kommer att återk rävas. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, Ekonomienheten, tillstyrker förslaget med hänvisning till att 
Skolnämndens beslutsunderlag grundas på Kommunfullmäktiges tidigare beslut om lokalpeng, i 
samband med antagande av budget för 2016, planåren 2017 -2018. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
-Skolnämnden har behandlat ärendet 2016-03-22 (Dnr SKOL 2015/0101-040) 

Bilagor 

1.Skolnämnden har behandlat ärendet 2016-03-22 
2.Skolfön/ältnmgens tjänsteutlåtande 2016-03-07 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 
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