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Avgifter för ansökan om godkännande att driva fristående förskola 

samt för förändringar i verksamheten  

 
 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2019 genomförs vissa förändringar i 2 och 26 kap. skollagen 

(2010:800). En av förändringarna gäller kommunens rätt att ta ut avgifter i samband 

med ansökan om godkännande av huvudman samt godkännande vid förändringar i 

verksamheten.  

 

Avgifterna tas ut med stöd av skollagen 2 kap. 5 c § och är avsedd att täcka barn- 

och utbildningsförvaltningens kostnader för tillståndsprövning gällande fristående 

förskolor. Avgifterna är beräknade enligt självkostnadsprincipen och tas ut vid 

ansökan om godkännande vid nyetablering, vid utökning/förändring av befintligt 

godkännande, samt vid tillfällig utökning/förändring av befintlig verksamhet. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har överlämnat förslag till avgifter enligt bilaga till 

denna tjänsteskrivelse. Nämndens verksamhet har efter årsskiftet delats upp i två nya 

nämnden. Denna avgift avser verksamhet inom barn- och förskolenämndens 

verksamhetsområde. 

 

Stadsledningsförvaltningen föreslår att bilagt förslag till Avgifter för ansökan om 

godkännande att driva fristående förskola samt för förändringar i verksamheten, 

fastställs av kommunfullmäktige. Ikraftträdandet föreslås ske samma dag som 

kommunfullmäktiges beslut. 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter 

för ansökan om godkännande att driva fristående förskola samt för förändringar i 

verksamheten enligt förslaget.  

 

 

Christer Lindberg   Anders Offerlind 

Förvaltningschef/Ekonomichef  Förvaltningschef 
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BILAGA 

 

Avgifter för tillståndsprövning fristående förskolor 

 

Allmänt 

Avgiften är avsedd att täcka barn- och utbildningsförvaltningens kostnader för 

tillståndsprövning vid nyetablering och förändringar i befintlig verksamhet gällande 

fristående förskolor. Avgifterna tas ut med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen 

(2010:800). Avgiften är beräknad enligt självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § 

kommunallagen (2017:725) (KL) och baseras på tidsersättning för tjänsteman som 

årligen revideras och beslutas av kommunfullmäktige. 

 

Ansökan om godkännande av vid nyetablering 

35 000 kr 

 

Ansökan om godkännande vid utökning/förändring av befintligt godkännande 

20 000 kr  

 

Ansökan om godkännande vid tillfällig utökning/förändring av befintligt 

godkännande  

5 000 kr 

 

Betalning av avgiften 

Inbetalning ska ske i samband med att ansökan om godkännande av huvudman 

alternativt i samband med ansökan om utökning/förändring av verksamheten sänds 

in till barn- och utbildningsförvaltningen. Ansökan handläggs när komplett ansökan 

samt betalning av avgiften har kommit förvaltningen tillhanda.  

 

Avgift tas ut även om ansökan om godkännande ej beviljas. 

 

Avgifter enligt denna taxa träder i kraft 2019-04-08 

 

 

  

 

 

 


