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Barn- och utbildningsförvaltningen

Information om ansökan för att starta fristående
verksamheter
I Simrishamns kommun hanterar barn- och utbildningsnämnden
• godkännanden,
• beslut om rätt till bidrag,
• tillsyn
av fristående förskolor, fristående fritidshem utan anknytning till grundskola samt
pedagogisk omsorg som drivs av enskild huvudman.
Vad krävs?
Kommunen får godkänna enskild som huvudman för att bedriva fristående
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg med rätt till bidrag. Godkännande ska
enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800), en skärpning av lagstiftningen sedan 1
januari 2019, lämnas om den enskilde
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter
som gäller för verksamheten,
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen.
Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk
person krävs att samtliga som anges i 5 a § 1-4 bedöms lämpliga. Vid
lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter
mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse
beaktas.
Enligt 5 a § ska i fråga om en juridisk person prövningen sammantaget avse
1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller
på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt
inflytande över verksamheten.
För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär
påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska
bedrivas.
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Detta innebär att barn- och utbildningsnämnden kommer att bedöma ytterligare
omständigheter vid godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor.
De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk omsorg och påverkar därmed
inte barn- och utbildningsnämndens godkännande och tillsyn av denna
verksamhetsform. Nedan följer en kort information om vad de nya
bestämmelserna innebär.
De nya bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt
förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för förskoleverksamheten samt
lämplighet att bedriva denna.
Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om
mer än tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.
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 förskoleverksamhet, till exempel
skollagstiftning, 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.
Ekonomiska förutsättningar
De nya bestämmelserna förtydligar kravet på att huvudmannen har ekonomiska
förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för
verksamheten, detta gäller både vid tillståndsprövning samt fortlöpande därefter.
Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.
Inhämtande av uppgifter från andra myndigheter och företag
Barn- och utbildningsnämnden kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar
samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter
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från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och
företag som erbjuder kreditupplysningar.
Godkännande
Ett godkännande innebär att kommunen lämnar ett bidrag till huvudmannen för
varje barn vid den fristående verksamheten enligt 8 kap. 21-24 §§, 14 kap. 15-17
§§ samt 25 kap. 10-14 §§ skollagen.
För att godkännas som huvudman krävs att det under barn- och
utbildningsnämndens utredning framkommer att den sökande bedöms ha
förutsättningar att ta ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med de krav
som ställs i skollagen. Innan ansökan om godkännande och rätt till bidrag för att
starta fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg bör
huvudmannen ta del av samtliga bestämmelser i lagar, förordningar och
myndighetsföreskrifter som gäller för verksamheten.
Skollagen och förskolans läroplan finns på Skolverkets webbplats.
Vägledning för miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem finns på YstadÖsterlenregionens miljöförbunds webbplats.
Vägledning för barns och ungas säkerhet finns på Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps webbplats.
För förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg krävs även bygglov för
lokalen. Information om bygglov finns på Simrishamns kommuns webbplats.
Anordnare hänvisas till Skatteverkets webbplats för vidare information om vilka
regler som gäller för att starta företag.
Om ansökan
En komplett ansökan om godkännande och rätt till bidrag ska göras på en särskild
blankett ”Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg med rätt till bidrag”. Ansökan ska skickas till barn- och
utbildningsförvaltningen minst fyra månader innan önskat startdatum. Barn- och
utbildningsförvaltningen rekommenderar sökande att inte skicka ansökan förrän
samtliga efterfrågade uppgifter är redovisade och alla handlingar kan bi-fogas.
Adress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Simrishamns kommun, 272 80
Simrishamn
Barn- och utbildningsförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara
högst fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.
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Ansökan ska vara formulerad så att den klargör och visar sökandens insikt i de
föreskrifter som gäller för verksamheten och sökandens förmåga att skapa
förutsättningar så att verksamheten kan uppfylla författningarnas krav och mål.
Exempel på områden som ska beskrivas är lokaler, ledning och personal,
barngruppens storlek och sammansättning, särskilt stöd, systematiskt
kvalitetsarbete samt ekonomiska förutsättningar.
Sökandens förutsättningar prövas genom bedömning av ansökningshandlingar och
intervju med sökanden. Eventuella beslut från tillsyn och/eller anmälningsärenden
kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid handläggningen
kommer även upplysningar om sökandens ekonomiska status via bland annat
kreditupplysningsföretag att inhämtas.
Om den sökande bedöms ha förutsättningar enligt 2 kap 5 § skollagen beslutar
barn- och utbildningsnämnden om ett godkännande. Godkännandet upphör
automatiskt om huvudmannen inte startat förskolan inom två år efter beslut om
godkännande. Därefter krävs en ny ansökan.
I egenskap av huvudman för verksamheten kan den sökande överklaga
kommunens beslut om godkännande och rätt till bidrag genom förvaltningsbesvär.
Vid väsentliga förändringar av verksamheten såsom ny huvudman, ändringar i
driftsform eller ägandeförhållanden, byte av lokal och/eller utökning av befintlig
verksamhet ska huvudmannen kontakta Simrishamns kommun för att lämna
uppgifter alternativt göra en ny ansökan. Kontakta barn- och
utbildningsförvaltningen för mer information i dessa fall. Har nytillkommen
person/personer varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller återkallanden från
någon kommunal eller statlig tillsynsmyndighet under de senaste tre åren.
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