
Tjänsteutlåtande 

O Österåker 

Budget och kvalitetsenhet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-04-14 
Dnr KS 2016/0170 

Extra lokalbidrag till Lundens förskolor 2016 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige föreslår i särskilt ärende besluta om riktlinjer avseende extra lokalbidrag till 
fristående huvudmän inom förskola och skola i Österåkers kommun. Skolnämnden har prövat om 
extra lokalbidrag ska utgå till Lundens förskolor enligt dessa riktlinjer och föreslår att extra 
lokalbidrag ska utgå med 945 000 kronor för perioden 1 april - 31 december 2016 under-
förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunstyrelsen besluta 
1. Bevilja under förutsättning av Kommun fullmäktiges beslut i särskilt ärende, Riktlinjer för 

extra lokalbidrag till fristående huvudmän inom skola och förskola, KS 2016/0165, extra 
lokalbidrag till Lundens förskolor med 945 000 kronor för perioden 1 april - 31 december 
2016 

2. Finansiering sker inom Skolnämndens tilldelade ram för 2016 
3. Kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att utreda berörda förskolornas hyresnivåer 

stämmer överens med självkostnadsprincipen 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i budget 2016 beslutat att införa lokalpcng till samtliga huvudmän inom 
förskola och grundskola utifrån den genomsnittliga kostnaden för lokaler i kommunens egen 
verksamhet av motsvarande slag. Under det första kvartalet 2016 utgår samma ersättning för 
lokalkostnader som 2015. Enligt kommunens riktlinjer kan extra lokalbidrag utgå i de fall då 
huvudmannens kostnader för lokaler överstiger 2 500 kronor per kvadratmeter och år. En 
förutsättning är att verksamheten har full beläggning. 

Lundens förskolor AB har en faktisk lokalkostnad som överstiger gränsvärdet för extra lokalbidrag 
och har full beläggning. Förvaltningen föreslår att extra lokalbidrag utöver fatställd lokalpeng utgår 
enligt 2015 års nivå, vilket innebär 945 000 kronor för perioden april - december 2016. 
Beslutet omprövas inför nytt budgetår. 

Total ersättning Ersättning 
Ersättning 6% moms 2016 från 2015 enligt Extra lokalbidrag Extra lokalbidrag 

T kr Lokalpeng på lokalpeng lokalpeng takregler helår april-dec 2016 

Skogslundens förskola 1014 61 1075 1815 740 555 

Sollundens förskola 756 45 801 1322 520 390 

Totalt 1770 106 1876 3137 1260 945 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, Ekonomienheten, tillstyrker Skolnämndens förslag under förutsättning 
att Riktlinjer för extra lokalbidrag till fristående huvudmän inom förskola och skola i Österåkers 
kommun antas av Kommunfullmäktige. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
-Skolnämnden har behandlat ärendet 2016-04-12 

Bilagor 
1.Skolnämnden har behandlat ärendet 2016-04-12 
2.Skolförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-03-16 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Mohammed Khoban 
Budget- och kvalitetschef 
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Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2016-04-12 

SKOLI5 § 3:3 Dnr SKOLI5 2016/0101-040 

Extra lokalbidrag till Lundens förskolor 2016 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

1. Extra lokalbidrag till Lundens förskolor AB utgår med 945 000 kronor för perioden 
1 april - 31 december 2016. 

2. Omedelbar justering av protokollet. 

Sammanfattning 
Skolnämnden har prövat om extra lokalbidrag ska utgå till Lundens förskolor. Lundens 
förskolor AB har en faktisk lokalkostnad som överstiger gränsvärdet för extra lokalbidrag och 
har full beläggning. Förvaltningen föreslår att extra lokalbidrag utöver fastställd lokalpeng 
utgår enligt 2015 års nivå, vilket innebär 945 000 kronor för perioden april - december 2016. 

Beslutsunderlag 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-03-16. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar: 
1. Extra lokalbidrag till Lundens förskolor AB utgår med 945 000 kronor för perioden 

1 april -31 december 2016. 
2. Omedelbar justering av protokollet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Omedelbar justering 

Kenneth Netterström (M) 
Ordförande 

lörgeiji Palmberg (S) 
Justerande 

Expedieras 
- Akten 
- Ekonomi 
- Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

Skolförvaltningen 

Datum 2016-03-16 
Dnr SKOLI5 2015/0101-040 

Till Skolnämnden 

(^J\l 
Extra lokalbidrag till Lundens förskolor 2016 

Sammanfattning 
Skolnämnden har prövat om extra lokalbidrag ska utgå till Lundens förskolor. 

Beslutsförslag 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Extra lokalbidrag till Lundens förskolor AB utgår med 945 000 kronor för perioden 1 april - 31 
december 2016. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i budget 2016 beslutat att införa lokalpeng till samtliga huvudmän inom 
förskola och grundskola utifrån den genomsnittliga kostnaden för lokaler i kommunens egen 
verksamhet av motsvarande slag. Under det första kvartalet 2016 utgår samma ersättning för 
lokalkostnader som 2015. Enligt kommunens riktlinjer kan extra lokalbidrag utgå i de fall då 
huvudmannens kostnader för lokaler överstiger 2 500 kronor per kvadratmeter och år. En 
förutsättning är att verksamheten har full beläggning. 

Förvaltningens slutsatser 
Lundens förskolor AB har en faktisk lokalkostnad som överstiger gränsvärdet för extra lokalbidrag 
och har full beläggning. Förvaltningen föreslår att extra lokalbidrag utöver fatställd lokalpeng utgår 
enligt 2015 års nivå, vilket innebär 945 000 kronor för perioden april - december 2016. 
Beslutet omprövas inför nytt budgetår. 

Total ersättning Ersättning 
Ersättning 6% moms 2016 från 2015 enligt Extra lokalbidrag Extra lokalbidrag 

T kr Lokalpeng på lokalpeng lokalpeng takregler helår april-dec 2016 

Skogslundens förskola 1014 61 1075 1815 740 555 

Sollundens förskola 756 45 801 1322 520 390 

Totalt 1770 106 1876 3137 1260 945 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges budget 2016 
Protokollsutdrag Skolnpjnnden 2015/0101-040 

Staffan Erlandsson 
Skoldirektör 
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