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A. INLEDNING

Enligt skollagen skall den som vill driva en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk 
verksamhet ha godkännande av den kommun där verksamheten ska bedrivas. 

Skollagen 2kap 5 § 
Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen och 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. 

Skollagen 2kap 8 § 
Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter 
som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra 
författningar. 

Definitioner 
- Innehavare av godkännande och rätt till bidrag kallas i detta dokument för huvudman.
- Fristående förskola är utbildning i form av förskola som bedrivs av enskild huvudman.
- Fristående fritidshem är fritidshem som bedrivs av enskild huvudman. Gäller inte fritidshem som bedrivs
av huvudman med fristående skola.( Skollagen 2 kap 7 § )
- Annan pedagogisk verksamhet kan vara familjedaghem. ( Skollagen 25 kap)

B. GODKÄNNANDE
Ett godkännande och rätt till bidrag lämnas om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som
ställs på motsvarande kommunal verksamhet. Huvudmannen skall även ha förutsättningar för att bedriva
verksamhet med god kvalitet, trygghet och stabilitet på lång sikt.

• Ansökan om godkännande görs på särskild blankett som finns publicerad på Kungälvs kommuns
webbplats under Tillståndsguide/Starta och driva skola och förskola, där mer information finns att
hämta.

• Ansökan skickas till:
Kungälvs kommun
Sektor Bildning och Lärande
Stadshuset
442 81 Kungälv

• Beslut om godkännande tas av skolchef.
• Godkännandet upphör automatiskt om verksamheten inte har startats inom ett år.
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C. TILLSYN

• Kommunen har tillsyn över fristående förskola, fristående fritidshem samt annan pedagogisk
verksamhet som kommunen har godkänt. Den fristående verksamheten har skyldighet att lämna in de
uppgifter som kommunen begär. (Skollagen 26 kap 4 §, 6-9§§).

• Om det finns missförhållande i verksamheten ska kommunen förelägga huvudmannen att avhjälpa
missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt får kommunen återkalla godkännandet.(Skollagen 26
kap 10 -16 §§)

D. FÖRÄNDRING

• Om barnantalet ska utökas eller om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas skall
nytt godkännande sökas.

• Vid byte av huvudman skall nytt godkännande sökas.
• Vid byta av ägare skall information om bolagsordning och registerbevis lämnas in till sektor skola.

Materialet skall finnas på plats i god tid före första utbetalningsdag för bidrag.
• Den huvudman som innehar godkännandet skall till kommunen lämna information om att överlåtelse till

annan huvudman kommer att ske eller om verksamheten byter ägare.
• Huvudman som på egen begäran avser att avveckla verksamheten skall i god tid skriftligt meddela detta

till sektor skola.

E. ÖVERKLAGANDE AV BESLUT

• Kommunens beslut om godkännande, rätt till bidrag, föreläggande och återkallelse av godkännande får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.(Skollagen 28 kap 5 §)

F. ANSÖKNINGSUPPGIFTER OCH VILKOR FÖR VERKSAMHETEN

Följande handlingar skall bifogas ansökan: 

Uppgifter om huvudmannen: 

- bolagets registreringsbevis, bolagsordning/ föreningsstadgar eller motsvarande
- person-och organisationsnummer
- aktuell f-skattesedel där det tydligt framgår den verksamhet som ansökan avser (SNI kod)
- intyg från Kronofogdemyndigheten att skulder inte föreligger
- översiktlig ekonomisk kalkyl för det första verksamhetsåret
- utdrag från belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen
Kreditupplysning inhämtas av Kungälvs kommun.

Ytterligare handlingar som skall bifogas ansökan: 

- verksamhetsplan/ arbetsplan enligt skollagen och läroplanen
- huvudmannens kompetens och erfarenheter
- barngruppens sammansättning och storlek
- urval till plats
- Information om lokalerna: ritningar över lokalerna, utlåtande från räddningstjänsten, beslut från

miljöenheten.
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- rutiner för klagomålshantering
- en bemanningsplan som beskriver hur huvudmanen erbjuder alternativa placeringar av barn vid

exempelvis, semester, kompetensutvecklingsdagar eller annat.

G. Styrdokument

Styrdokument som påverkar verksamheten i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg: 

- Skollagen
- Läroplan för förskola
- Skolverkets allmänna råd:

- Kvalitet i förskola
- Kvalitet i fritidshem
- Pedagogisk omsorg
- Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
- Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet
- Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd.

- Socialtjänstlagen
- FN:s konvention om barnets rättigheter

Andra styrdokument 

- Plan- och bygglagen PBL
- Livsmedelslagen
- Miljöbalken

F. UNDERTECKNANDE AV VILLKOR

Huvudmanen ska underteckna att hon/han tagit del av och accepterar riktlinjer för godkännande av fristående 
verksamhet, samt övriga lagar, regler och föreskrifter som styr verksamheten. 
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