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Barn- och ungdomsnämnden 

Regler för hyresbidrag till nybyggda förskolor 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att nybyggda förskolor och nyuppställda moduler som drivs av Vård och bildning eller av en 
enskild huvudman har rätt t i l l ett hyresbidrag i sex månader. Hyresbidraget gäller också 
för lokalintegrerade förskolor i nybyggda bostadshus. Hyresbidraget ska utgöra 
mellanskillnaden upp t i l l den faktiska hyran och summan för lokalkostnadsschablonen för 
antalet inskrivna barn per månad, samt 

att barn- och ungdomsnämnden kan avslå en ansökan om hyresbidrag om det inte föreligger 
ett behov av fler förskoleplatser i området, samt 

att samtliga nystartade förskolor, oavsett i vilka lokaler förskolan ska drivas, har rätt t i l l en 
så kallad "startmånad" med ful l ersättning för alla inslcrivna barn oavsett vid vilket datum 
barnen startade. 

Ärendet 
Det har funnits en överenskommelse om att barn- och ungdomsnämnden har beviljat 
hyresbidrag til l nybyggda förskolor både inom Vård och bildnings förskolor och til l fristående 
förskolor. Hyresbidragen har varierat i storlek och konstruktion och dessutom hur lång tid de 
har utbetalats. Detta har lett t i l l att ett regelverk behöver utarbetas som ska gälla lika för 
enskilda huvudmän som för Vård och bildning. Detta innebär också att de olika aktörerna kan 
ansöka om hyresbidrag och kalkylera med detta i sin budget redan från start. 
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Exempel 1 2 3 4 5 6 
Månad Jan feb mars april maj juni 
Faktisk hyra 153000 153000 153000 153000 153000 153000 
Hyresbidrag 122420 107130 91840 61260 30680 15390 
Barn x 1529 kr/mån 30580 45870 61160 91740 122320 137610 
Antal barn 20 30 40 60 80 90 

Schablon för lokalkostnad 2014 är 18 353 kr per år och 1 529 la per månad 
I detta exempel är kostnaden för hyresbidraget 428 720 la för 6 månader. 

918000 Faktisk hyra 
-489280 Betald hyra 

428720 Hyresbidrag 6 månader 

Nystartade förskolor får den första månaden med ful l utbetalning för antalet inskrivna barn 
oavsett barnens startdatum. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Jan Holmlund 
Tf direktör 


