
Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 
Fredrik Zethraeus 
Datum 2019-04-09 
Dnr KS 2019/01 19 

Upphäva riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag till fristående 
huvudman för förskola 

Sammanfattning 
Kommunens riktlinjer för extra lokalbidrag för fristående förskola, antagna av Kommunfullmäktige 
2018-05-21, § 4:11, föreslås upphöra innebärande att prövning av lokalbidrag hanteras på samma sätt 
som för skolverksamhet. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Riktlinjer för extra lokalbidrag, antagna av Kommunfullmäktige 2018-05-21, § 4:11, upphör att gälla 
från och med 2019-06-01. 

Bakgrund 
Skolförvaltningen skriver i tj änsteutlåtandet "Huvudregeln i skollagen och skolförordningen 
(2011:185) 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 sa mband 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. 
Aren därefter har lokalpengen successivt höjts viket medför att prövning enligt undantagsregeln 
sällan blivit aktuellt. 2018 erhöll tvä 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, varför det blir aktuellt att upphäva de hittills gällande riktlinjerna. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag Förskole- och grundskolenämnden 2019-01-29, § 1:8. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-01 -09. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Förskole- och grundskolenämndens sammanträde 2019-01-29, § 1:8. 
2. Skolförvaltningens tjänsteutlätande daterat 2019-01 -09. 

Staffan Erlandsson 
Kommundirektör 

Expedieras 
- Förskole- och grundskolenämnden 
- Kommunkansliet 
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13 Österåker 
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Sammanträdesprotokoll för Förskole- och grundskolenämnden 2019-01-29 

FGN § 1 :8 Dnr FGN 2019/0014(3J 

Riktlinjer för Förskole- och grundskolenämnden för extra 
lokalbidrag i förskola 

Förskole- och grundskolenämndens beslut 

Förskole- och grundskolenämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Riktlinjer för extra lokalbidrag för förskola KS 2018/0080 upphör att gälla från och med 
2019-06-01. 

Sammanfattning 
Kommunens riktlinjer för extra lokalbidrag för fristående förskola föreslås upphävas 
innebärande att prövning av lokalbidrag hanteras på samma sätt som för skolverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-01-09 

Förslag till beslu t 
Hampe Klein (M) yrkar bifall till Skolförvaltn ingens besluts förslag innebärande att riktlinjer 
för extra lokalbidrag för förskola KS 2018/008 upphör att gälla från och med 2019-06-01. 

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

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 

s/ ~ 7 ̂  co 
Jtistérandes signaturer Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Skolförvaltningen Dnr FGN 2019/0014 
Till Förskole- och grundskolenämnden 

Datum 2019-01-09 (ol) 

Riktlinjer för extra lokalbidrag i förskola 

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

Beslutsförslag 

Förskole- och gfundskolenämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Riktlinjer för extra lokalbidrag för förskola KS 2018/0080 upphör att gälla från och med 

Bakgrund 
Huvudregeln i skollagen och skolförordningen (2011:185) '.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 hö gst 
motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om dessa är skäliga. Vid prövningen av 
om det finns särskilda skäl ska hänsyn tas till o m skillnaden mellan he mkommunens genomsnittliga 
lokalkostnader och den enskilde huvudmannens faktiska kostnader är betydande pä 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 samb and 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. 
Aren 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. 1 april 20 18 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, lin sadan ordning kan också 
leda till otydlighet för huvudmännen om vilka regler som gäller. Lokalp engen har höjts för samtliga 
verksamheter och prövning enligt undantagsregeln kommer därför endast bli aktuellt vid 

1 14 kap 4, 5,6§§ 
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Tjänsteutlätande 
Österåker 

nybyggnation. 1'örvaltningen 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 

ansen J>&rstin Johans en 
tf skoldirektör 

Expedieras 
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Q Österåker 

Skolförvaltningen 
2018-01-25 
dnr SKOl.15 2018-0023 Bilaga 1. 

Riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag till fristående 
huvudman för förskola 

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

Enligt huvudregeln i skolför fattningarna 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 nybygg nation 
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 kron or per m2 och högst den faktiska lokalkostnaden om 
nedanstående förutsättningar är uppfyllda 

• Hyreskostnaden bedöms som skälig 
• Byggnationen är permanent 
" Verksamheten har full beläggning 

Vid bedömningen av särskilda skäl kan ko mmunen även ta hänsyn till 

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

" Om skillnaden mellan hem kommunens 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. 


