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Beslut om justerat grundbelopp 2015 för
Föräldrakooperativet Björnligan
Förslag till kommunstyrelsen
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Föräldrakooperativet Björnligan avseende
förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Föräldrakooperativet Björnligan får justerat grundbelopp 2015 avseende
administration till en summa av totalt 51 786 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast
den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Förvaltningsrätten i Linköping meddelade dom, mål nr 634-15, den 20 oktober
2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British Mini Schools AB. Domen
innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa lokalkostnadsersättningen
samt ersättning för administration. Kommun verkställer ovan nämnd dom genom
detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och innebär en justering av
grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett förtydligande av
redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Föräldrakooperativet Björnligan får justerat grundbelopp 2015 avseende
administration till en summa av totalt 51 786 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden
för kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det
kommande verksamhetsåret.
Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, se bifogad tabell.
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Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som t ex uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form av
ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material.
De fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det
belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala
förskolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Marita Skog
Utvecklingsdirektör
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NY BERÄKNING AV SKOLPENG TILL FRISTÅENDE FÖRSKOLOR ÅR 2015
Föräldrakooperativet Björnligan
Justerad skolpeng januari - mars

Ålder

1-2 år
3-5 år

Snitt
Snitt
elever jan- elever
mars
april-dec

8,0
12,0

Skolpeng
jan-mars,
beslut KS

Skolpeng
april-dec,
beslut KS

Varav
lokalUtbetalt 2015 Grundbelopp kostnad

5,0 134 150 137 263
783 036
14,0 101 823 104 186 1 399 422

Administration
3%/1%

Moms 6%

125 913 13 987 3 777,39 7 781,42
95 416 13 987 2 862,48 5 896,71

Avrundat
Totalt

137 472
104 176

Justerad skolpeng april - december
Belopp per
månad Jan Mars
Grundbelopp

11 456
8 682

128 834
97 630

Varav
lokalkostnad

Administration
3%/1%

Moms 6%

13 987 3 865,02 7 961,94
13 987 2 928,90 6 033,53

Avrundat
Totalt

140 661
106 593

Belopp per
månad April Ny skolpengs- December beräkning

11 722
8 883

802 434
1 431 810
Totalt

Utbetalas
enl beslut
okt 2017

19 398
32 388
51 786

