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Barn- och utbildningsnämnden

Översyn av ansökningsförfarandet gällande
nyetablering av fristående förskola
Förslag till beslut
Ge sektorsledningen i uppdrag att utforma förnyade ansökningshandlingar där det
tydligare framgår vilka krav kommunen ställer för att få starta verksamhet. Ge
sektorsledningen i uppdrag att ta fram förslag på vad en eventuell etableringskontroll kan
innefatta.

Ärendebeskrivning
De ansökningshandlingar som finns för godkännande för fristående förskolor behöver
förnyas. Av ansökan behöver framkomma hur den sökande ämnar genomföra skollagens,
läroplanens och andra författningars krav i verksamheten. Det behöver också framgå
tydligt vem som är huvudman för verksamheten. Vidare behöver förtydligande information
framkomma om vad Höörs kommun kräver för att en fristående förskola ska få
godkännande och rätt till bidrag, exempelvis att det görs en ekonomisk kontroll av den
som vill starta en fristående föskoleverksamhet. I föreliggande tjänsteskrivelse finns
nedan länkar till olika kommuners ansökningshandlingar och information till fristående
förskolor.
Flera kommuner1 genomför en s.k. etableringskontroll innan en förskola får skriva in barn
och starta verksamheten. En sådan kontroll medför att kommunen i egenskap av
tillsynsmyndighet kan säkerställa att det finns ändamålsenliga lokaler och behörig
personal i förväg. Om det i etableringskontrollen framkommer att verksamheten uppvisar
brister kan godkännandet dras tillbaka.
En etableringskontroll kan försvåra för fristående aktörer att etablera sin verksamhet,
eftersom det behöver anordnas lokaler och personal (beroende på vad kommunen kräver
vid etableringskontrollen) innan själva verksamheten kan få intäkter.
Fördelen med en etableringskontroll är att kommunen får en inblick direkt innan
verksamhetsstart och kan avstyra förskoleverksamheter som inte lever upp till de krav
som finns. Det kan förhindra långdragna och kostsamma föreläggandeprocesser vid en
kommande tillsyn.
Länk till Malmö stads regler och ansökningshandlingar:

1

Malmö, Karlskoga, Ystad, Lund är exempel på kommuner som uppger att de genomför etableringskontroll av
fristående förskolor innan de får starta verksamhet.
Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: •
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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http://malmo.se/Forskola--utbildning/Forskola/Jag-vill-veta-mer-om.../Starta-och-drivafristaende-forskola-och-pedagogisk-omsorg/Starta-fristaende-forskola-eller-pedagogiskomsorg/Fristaende-forskola.html
Länk till Lunds regler och ansökningshandlingar:
https://www.lund.se/utbildning--forskola/om-fristaende-forskolor-och-skolor/starta-enskildverksamhet/
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