Utbildningskontoret

Information inför ansökan om att
starta fristående verksamhet
I Upplands-Bro kommun hanterar Utbildningskontoret godkännande,
beslut om rätt till bidrag och tillsyn av fristående förskolor, vissa
fristående fritidshem samt pedagogisk omsorg. Komplett ifylld ansökan
ska skickas till Utbildningsnämnden som beslutar i ovanstående ärenden.
Vad krävs?
Enligt skollagens 2 kap. 5 § får enskilda bedriva förskola efter godkännande av
den kommun som verksamheten ska bedrivas i. Godkännande ska lämnas om
den enskilde bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Med föreskrifter avses samtliga bestämmelser i lagar,
förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för de avsedda.
Enligt skollagens 25 kapitel kan pedagogisk omsorg erbjudas istället för
förskola eller fritidshem. Huvudmannen för pedagogisk omsorg kan ansöka om
rätt till bidrag. Vid ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg används
ansökan om att starta fristående förskola i tillämpliga delar.
För att godkännas som huvudman ska Utbildningskontorets utredning visa att
den sökande bedöms ha förutsättningar att ta ansvar för att utbildningen
genomförs i enlighet med kraven som ställs i skollagen.
Innan du ansöker om godkännande och/eller rätt till bidrag bör du ta del av
skollagens bestämmelser samt övriga lagar och förordningar som gäller för
verksamheten. Skollagen och förskolans läroplan hittar du på Skolverkets
webbplats: http://www.skolverket.se/regelverk
Miljöbalken ställer särskilda krav på lokaler. Bygg- och miljöavdelningen har i
sin vägledning Starta skola, förskola eller annan undervisningslokal
sammanfattat hur miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och olika föreskrifter
styr utformningen av lokaler samt de råd som Bygg- och miljöavdelningen
arbetar efter. För förskola krävs även bygglov för lokalen. Se mer på
kommunens webbplats.

www.upplands-bro.se

Tänk på:
 En fullständig ansökan om godkännande eller rätt till bidrag ska vara
inskickad till Utbildningsnämnden minst fyra månader innan önskat
startdatum.
 Utbildningskontoret rekommenderar att du inte skickar ansökan förrän
samtliga efterfrågade uppgifter är redovisade och alla handlingar kan
bifogas.
 Godkännande eller rätt till bidrag upphör om huvudmannen inte startat
verksamheten inom två år efter beslut. Efter två år sker en bedömning i
varje enskilt fall av verksamhetens förutsättningar. Vid väsentliga
förändringar såsom till exempel ny huvudman, byte av lokal eller
förändring av antalet platser krävs i regel en ny ansökan.
I Upplands-Bro kommuns tillämpningsföreskrifter Regler och taxor för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun finns gällande regler
för bland annat erbjudande av plats, öppettider, maxtaxa och föräldraavgifter
beskrivna. Det förväntas även att en förskola ingår i kommunens gemensamma
kö.
Tillsyn
Upplands-Bro kommun utövar tillsyn över de fristående verksamheterna som
godkänts eller förklarats rätt till bidrag i Utbildningsnämnden. Med tillsyn
avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra
föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas
för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts
vid granskningen. Tillsynen regleras i skollagens 26 kap. 2 och 4 §.

Frågor?
Ta gärna kontakt med Utbildningskontorets utredare.
Telefon 08-581 690 00
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