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1 Bakgrund 
Den 16 oktober 2019 fattade Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun 
beslut om att anta en ersättningsmodell för extra lokalbidrag till skolor och 
förskolor. Modellen innebär i korthet att de grundskolor och förskolor i 
Upplands-Bro kommun som har en lokalkostnad som överstiger lokalpengen är 
berättigade till extra hyresbidrag med vissa begränsningar.  

Bakgrunden till modellen grundar sig i den tillväxtfas som kommunen befinner 
sig i och som medför ett behov av nya förskolor och skolor. Ett bakomliggande 
syfte är att främja nyetableringar men modellen innebär att hyresbidraget kan 
utgå oavsett huvudman, vilket tillförsäkrar modellen att vara transparent och 
likabehandlande. 

1.1 Modell för extra lokalbidrag 
Den huvudman som har en faktisk lokalkostnad som överstiger kommunens 
genomsnittliga lokalkostnad är berättigad ett extra hyresbidrag (utöver 
lokalpengen). Detta under förutsättning att huvudmannen uppfyller de 
förutsättningar som gäller för prövningen av det extra lokalbidraget. 
Lokalpengen motsvarar hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad. 
Hyresbidraget utgår i två nivåer:   

• Lokalkostnad som överstiger lokalpeng upp till och med faktisk 
kostnad men maximalt upp till 2500 kr/m2 ersätts med 80%. 

• Om lokalkostnaden är högre än 2500 kr/m2 ersätts den del av 
lokalkostnaden som överstiger 2500 kr upp till och med faktisk kostnad 
men maximalt upp till 4000 kr/m2 med 40%.  

Ersättningen utgår som max till det belopp som utgör huvudmannens faktiska 
lokalkostnad.  

2 Regler för berättigande av extra lokalbidrag 

2.1 Kriterier för berättigande 

2.1.1 Barn och elever i Upplands-Bro kommun 
Det extra lokalbidraget gäller enbart för verksamheter med barn och 
elever som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Detta innebär att 
lokalbidraget beräknas på andelen barn och elever som är folkbokförda 
i kommunen. 

2.1.2 Full beläggning 
Extra lokalbidrag ges för maximalt 10 kvm per barn. Beräkningen av ett 
extra lokalbidrag utgår från antal kvm per barn/elev när verksamheten 
har full beläggning.  
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2.1.3 Faktiska kostnader överstigande kommunens lokalpeng 
Den ansökande huvudmannens faktiska lokalkostnader ska överstiga 
kommunens lokalpeng 

2.1.4 Skälig lokalkostnad 
För att beviljas extra hyresbidrag måste angiven lokalkostnad vara 
skälig. För att bedöma om lokalkostnaden är skälig tas hänsyn tas till 
lokalens förutsättningar. Vid bedömningen om en lokalkostnad är 
skälig ska kostnader för likvärdiga lokaler beaktas.  

2.2 Ansökan 
En ansökan till kommunen ska behandlas om den uppfyller följande krav på 
ansökans form och innehåll. Ansökan handläggs och beslutas inom 
Utbildningsnämnden. Ansökan görs via e-tjänst på kommunens hemsida. 

För att utbetalning ska kunna ske från och med vårterminsstarten måste 
ansökan inkomma senast den 31 augusti föregående år.  

Undantag kan förekomma vid införandeprocessen av det extra lokalbidraget. 

2.2.1 Ansökans innehåll 
Följande dokument ska redovisas i samband med ansökan. 

1. Fastighetsbeteckning 

2. Typ av verksamhet 

3. Antal barn/elever vid full beläggning 

4. Antal kvadratmeter (LOA) för skolfastigheten 

5. Beräknat antal barn/elever folkbokförda i Upplands-Bro kommun 

6. Hyresavtal (inkl gränsdragningslista mot hyresvärd) 

7. Beräknad hyra för lokalen som man vill söka extra lokalbidrag för 

8. En beskrivning av verksamheten och beräknad inflytt 

2.3 Uppföljning och omprövning 
Då lokalbidraget grundar sig på föränderliga faktorer kan beloppet komma att 
justeras. När en huvudman berättigas hyresbidraget ska denne själv inkomma 
med följande uppgifter senast den 31 augusti varje år: 

• Antal barn/elever vid full beläggning (om detta har ändrats) 

• Antal barn/elever folkbokförda i Upplands-Bro kommun 

• Lokalens hyra (om denna förändrats) 

• Annan relevant information som påverkar beräkningen 
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