
0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Budget- och kvalitetsenheten Till Kommunstyrelsen 
Datum 2019-03-20 
Dnr 2019/0086 

Extra lokalbidrag till Kunskap Österåker AB 

Sammanfattning 
Kunskap Österåker AB har ansökt om extra lokalbidrag för Fredsborgs förskola för 2019. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

1. Kunskap Österåker AB beviljas extra lokalbidrag för verksamhetsåret 2019 i enlighet med 
tjänsteutlåtandet daterat 2019-03-20 

2. Det extra lokalbidraget, 534 tkr, finansieras inom posten lokaler centralt i resultatbudgeten. 

Bakgrund 
Ersättning för lokalbidrag ingår i det totala pengbeloppet som betalas ut per barn till utförarna. 
Enligt kommunens riktlinjer kan ett extra lokalbidrag utgå till fristående huvudman om dennes 
lokalkostnader västligt överstiger kommunens genomsnittliga lokalkostnader för motsvarande 
verksamhet. Kunskap Österåker AB som driver förskola inryms sedan starten hösten 2016 i hyrda 
moduler i avvaktan permanent byggnation. Under 2017 och 2018 har extra lokalbidrag utgått till 
huvudmannen för objektet. 

Förvaltningens slutsatser 
Kunskap Österåker AB drivs idag förskoleverksamhet i en paviljonglösning har en kapacitet att ta 
emot 70 barn och är idag fullbelagd. Enligt uppgift från huvudmannen kommer en permanent 
förskola starta 1 augusti 2019, då befintliga barn flyttas över. Skolförvaltningen har föreslagit att 
extra lokalbidrag för nuvarande lokaler begränsas till perioden 1 januari- 30 juli 2019 totalt 543 tkr. 

Förvaltningen föreslår att Kunskap Österåker beviljas ett extra lokalbidrag på 534 tkr för 
verksamhetsåret 2019. 

I kommuners budget har medel för lokaler budgeterats central i resultatbudgeten. Detta kan använda 
för lokalkostnader som inte har varit känd när nämndernas ram för 2019 beräknats. 

FörsWple- och gmndskolfnämnden FGN 2019/0048, § 2:6/2019 

Mohammed Khoban i taffarn Erlandsson 
Kommundirektör Budget- och kvalitetschef 
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0 Österåker 
Snmmanci ädespi ocokoll för Förskolo- och grundskolenämnden 2019-03 05 

FGN § 2:6 Dnr 2019/0048 (b J 

Extra lokalbidrag för förskola, Kunskap i Österåker AB 

Förskole» och grundskolenämndens beslut 

1. Extra lokalbidrag utgår med 534 000 kr till Ku nskap i Österåker A B fö r Fredsborgs förskola 
för perioden 1 januari- 31 juli 2019. 

2. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut om finansiering. 

Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om extra lokalbidrag för Fredsborgs förskola 2019. Huvudmannen har 
tidigare erhållit bidrag för extra lokalkostnader för objektet 2017 och 2018. 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteuflåtande daterat 2019-02-11. 

Förslag till beslut 
Hampe Klein (M) yrkar bifall til l utb ildningsförvaltningens beslutsförslag innebärande att 
1. Extr a lokalbidrag utgår med 534 000 till Kunskap i Österåker AB för Fredsborgs förskola 
för perioden 1 januari - 31 juli 2019. 
2. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut om finansiering. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolenämnden beslutar enligt Hampe Kleins (M) 
yrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akt en 
- Ko mmunstyrelsen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Utbildningsförvaltningen Till Förskole- och grundskolenämnden 

Datum 2019-02-11 
Dnr FGN 2019/0048 ̂  j 

Extra lokalbidrag för förskola, Kunskap i Österåker AB 

Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om extra lokalbidrag för Fredsborgs förskola 2019. Huvudmannen har 
tidigare erhållit bidrag för extra lokalkostnader för objektet 2017 och 2018. 

Besiutsförslag 

Förskole- och grundskolenämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Extra lokalbidrag utgår med 534 000 kr till Kunskap i Österåker AB för F redsborgs förskola 
för perioden 1 januar i — 31 juli 2019. 

2. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut om finansiering. 

Bakgrund 
Knligt kommunens riktlinjer kan extra lokalbidrag utgå till fristående huvudman om dennes 
lokalkostnader väsentligt överstiger kommunens genomsnittliga lokalkostnader för motsvarande 
verksamhet. Riktlinjer för extra lokalbidrag reviderades i april 2018 då extra lokalbidr ag för 
skolverksamhet lyftes ut. Samtliga huvudmän har informerats om revideringen. 
Fredsborgs förskola inryms sedan starten hösten 2016 i hyrda moduler i avvaktan p ermanent 
byggnation. Under 2017 och 2018 har extra lokalbidrag utgått till huvudmannen för objektet. 

Förvaltningens slutsatser 
Kunskap i Österåker AB inkom i oktober 2016 med ansökan om extra lokalbidrag enligt då gällande 
riktlinjer. Rn kalkyl avseende de totala lokalkostnaderna inkl. etablcringskostnader och bygglov 
bilades ansökan. För 2017 och 2018 har extra lokalbidrag beräknats utifrån denna kalkyl. Inför 2019 
har huvudmannen inkommit med förnyad ansökan om extra lokalbidrag med yrkande på tillägg f öl
en tillbyggnad 2017, larm och belysning från 2016 och ett tidigare icke aviserat bygglov. Det har visat 
sig att kostnader för en tillbyggnad från 1/9 2017 samt larm och utomhusbelysning från 1/11 2016 
ingår i kalkylen och beviljat lokalbidrag för 2017 och 2018. Kostnad för det tillkommande bygglovet 
ingår däremot inte. 

Förskole - och grundskolenämnden beslutade 2019 01 29 att föreslå Kommunfullmäktige att 
upphäva riktlinjer för extra lokalbidrag inför halvårsskiftet 2019, för att i stället enbart tillämpa 
skollagens bestämmelser gällande lokalbidrag på samma sätt som gäller för skolverksamhet. 

Knligt uppgift frän huvudmannen kommer en permanent förskola starta 1 augusti 2019, då befintliga 
barn flyttas över. Förvaltningen föreslår därför att extra lokalbidrag för nuvarande lokaler begränsas 
till per ioden 1 januari - 30 juli 2019 sa mt tillägg för tidigare bygglov med 7 000 kr, totalt 534 000 kr. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Riktlinjer för extra lokalbidrag, reviderade, KS 2018/0081 
Riktlinjer för extra lokalbidrag SKOL15 2018/0023 

/ '•?"'/ / / . /' / / 
/ '* / 

Kerstin Johanson 
tf skoldirektör 

Expedieras 
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