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Barn- och ungdomsnämnden

Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående
förskolor
Förslag till beslut
1. Utbildningskontorets förslag till riktlinjer samt ansökningsblankett för
godkännande av och bidrag till fristående förskolor godkänns.
Ärende
Utbildningskontoret har reviderat riktlinjerna och ansökningsblanketten för
godkännande av fristående förskola enligt bilaga. Riktlinjerna publiceras på
kommunens hemsida från den 1 juli 2019.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Riktlinjer för godkännande av fristående förskola 2019
Bilaga 1 - Riktlinjer för godkännande av fristående förskola 2019
Bilaga 2 Ansökningsblankett för fristående förskola 2019_LK2711.pdf
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Bakgrund
Enligt lagstiftningen ska kommunen fatta beslut om godkännande av enskilt
driven barnomsorg (förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och öppen
fritidsverksamhet) enligt skollagen 2a kap, samt bevilja bidrag enligt
förordning ”Bidrag på lika villkor”. Som underlag för detta finns av barn- och
ungdomsnämnden fastställda riktlinjer.
Kommunens nuvarande riktlinjer beslutades 2011 efter att skollagen reviderats.
Skollagen beskriver vad som gäller för att kommunen ska utge bidrag. Den här
handlingen avser riktlinjer för godkännande av fristående förskola.
Den 1 januari 2019 trädde en lagändring i kraft för enskilda huvudmän
gällande ägar- och ledningsprövning.
De nya bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt
förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för skolverksamheten samt
lämplighet att bedriva denna. Kraven omfattar ägare med ett väsentligt
inflytande, ledning och även andra som har ett bestämmande inflytande i
huvudmannens verksamhet. Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom
den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas
kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva skolverksamhet,
till exempel skollag samt läroplan för förskolan, arbetsrätt, arbetsmiljö samt
ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och
ledningskretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller
insikt som krävs. Det är emellertid inte tillräckligt att det finns tillgång till
kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form av personal. Det är
huvudmannen (och dess ägare och ledning) som ska ha den samlade
kompetensen.
Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas
lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina
skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av
betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas
lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven
inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som enligt förarbetena bör
läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och
ekonomisk misskötsamhet.
I övrigt har små justeringar gjorts i tidigare riktlinjer. Datum för utbetalning av
bidrag och redovisning av barnantalet har justerats. Blanketten har förtydligats
med krav på att dokumentation inkommer innan verksamheten kan starta.
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Kommunala mål
En revidering av riktlinjer för godkännande av fristående förskola tydliggör för
medborgare som är intresserade att starta utbildning som fristående förskola.
Revideringen ställer krav på att verksamheten ska vara säker, trygg och
utvecklande för de barn som ska vistas i den.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Samråd har skett med utbildningsförvaltningens jurist.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL enligt § 19 har getts den 9 april 2019.
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