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Tjänsteskrivelse - Avgift vid ansökan om godkännande av
att starta eller utöka fristående förskola
Förslag till beslut
att utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att införa en avgift för
den som ansöker om godkännande och utökande av fristående förskola samt byte av
ägare hos huvudmannen från 2020-01-01.
att utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgiften fastställs till 25 000 kr
för en ansökan om godkännande av en fristående förskola och 15 000 kr för en ansökan
om utökande av en fristående förskola samt 15 000 kr för byte av ägare hos
huvudmannen.
att utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgifterna för den som ansöker
om godkännande och utökande av fristående förskola ska betalas i samband med ansökan
och att ansökan inte tas upp tillprövning om avgiften ej betalats.

Ärendebeskrivning
För att som fristående huvudman få tillstånd att bedriva förskola i Gävle kommun krävs
tillstånd av Gävle kommun.
Om den sökanden bedöms ha de förutsättningar som krävs för att följa de föreskrifter
som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 § skollag (2010:800) erhåller sökande beslut
om godkännande för att driva den fristående förskolan. Det är sökanden som i ansökan
ska visa att förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen finns. Den
7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen liksom
motsvarande lagar för andra välfärdssektorer. Förändringarna började gälla den 1 januari
2019.
De förändrade förutsättningar som lagen medför innebär i korthet att Gävle kommun vid
godkännande av ny verksamhet ansvarar för att kontrollera den fristående verksamheters
ägar- och ledningskrets. Den sökande ska:
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
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3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.
De nya bestämmelserna i skollagen ger Gävle kommun rätt att ta ut avgift vid
godkännande av ny verksamhet. En utökning av ett tillstånd och ett byte av huvudman
innebär i praktiken att en ny prövning av godkännande kommer att behöva ske.
Avgiften ska enligt kommunallagen basera sig på självkostnadsprincipen och således utgå
ifrån de resurser som handläggningen av ärendet kräver.
Det skiljer sig åt mellan kommuner om en avgift införts och på vilket belopp. Göteborg
stad, Malmö stad och Alingsås kommun har redan beslutat om att en avgift ska införas. I
dessa kommuner tas ansökan inte upp till prövning i ansvarig nämnd om inte avgiften
betalats. Strängnäs kommun har infört avgifter för ansökande av godkännande av
fristående förskola och utökning av befintlig fristående förskola samt byte av ägare hos
huvudmannen i fristående förskola. Utbildning Gävle har fått uppgifter att tjänstemän i
Eskilstuna kommun, Örebro kommun, Västerås kommun och Norrköpings kommun
arbetar med att förbereda ärenden för beslut om att införa avgift vid ansökande om
godkännande av fristående förskola.
Utbildning Gävles rekommendation
Utbildning Gävle menar att genomföra en ägar- och ledningsprövning, vilket är ett krav, i
tillägg till redan befintlig handläggning av ansökningarna kommer att kräva ökade
resurser.
Utbildning Gävle menar att lagstiftaren insett att sådana konsekvenser kan uppstå hos
kommuner och att det är lagstiftarens intention att en avgift införs som en kompensation
för ökade kostnader. Andra kommuner har infört avgifter och fler kommuner förväntas
göra så vilket stödjer Utbildning Gävles tolkning av lagstiftarens intention.
Utbildning Gävle rekommenderar att en avgift vid ansökande om godkännande av
fristående förskola ska införas i enlighet med lagstiftarens intention.
När det gäller vilket belopp som är lämpligt så är självkostnadsprincipen i
kommunallagen vägledande. Avgiften ska helt enkelt stå i proportion till de kostnader
som Utbildning Gävle har för hanteringen av ansökan. Utbildning Gävle menar att 25 000
kr för den som ansöker om att starta en ny fristående förskola och en avgift om 15 000 kr
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för en utökning av ett befintligt tillstånd samt 15 000 kr för byte av ägare hos
huvudmannen svarar mot de kostnader som finns för handläggningen.

Beslutsunderlag
Promemoria - Avgift vid ansökande om godkännande av fristående förskola, dnr
19UN146-1
Blankett - Ansökan godkännande av fristående förskola

Expedieras till
Kommunfullmäktige (för åtgärd)
Fristående huvudmän med godkännande från Gävle kommun (för kännedom)
Thomas Hartikainen
Sektorchef
Utbildning Gävle
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