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Ansökan om godkännande som huvudman för en fristående
förskola/fritidshem
Allmän information

Utbildningsnämnden i Värmdö kommun kommer efter ansökan att pröva om sökanden genom
erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
om sökanden har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten samt om sökanden i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller
för verksamheten.
Det ställs krav på att det inom den grupp av personer som omfattas av ägar- och
ledningsprövning finns en samlad kunskap om de föreskrifter som är relevanta för den sökta
verksamheten, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt samt relevant
ekonomiskt regelverk. Därutöver ställs krav på att samtliga personer som ingår i ägar- och
ledningskretsen även i övrigt ska bedömas lämpliga.
Är huvudmannen en juridisk person omfattar ägar- och ledningskretsen den verkställande
direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande
inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmännen i
kommanditbolag eller andra handelsbolag och personer som genom ett direkt eller indirekt
ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.1
Av ansökan ska det framgå hur sökanden tänkt utforma och förverkliga verksamheten så att
den uppfyller författningarnas krav samt hur verksamheten ska stimulera barns utveckling
och lärande. Ansökan ska således inte beskriva vad som ska uppfyllas i verksamheten
eftersom det redan finns reglerat i de nationella styrdokumenten.
➢ Under handläggningen kan Värmdö kommun komma att inhämta upplysningar
om ekonomisk status hos kreditupplysningsföretag för sökanden, eventuella
närstående bolag samt personer inom ägar- och ledningskretsen.
➢ Upplysningar/registerutdrag kan också komma att inhämtas från Bolagsverket,
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten samt Polismyndighetens
belastningsregister med stöd 16 b § andra stycket 2 och 18 § av förordningen om
belastningsregister (1999:1134) för personer inom ägar- och ledningskretsen.
➢ Värmdö kommun kan även komma att inhämta uppgifter om personer närstående
till personer i ägar- och ledningskretsen när detta är påkallat och förenligt med
lag.

1

2 kap. 5 och 5a§§ skollagen (2010:800).
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Tillståndsprocessen i Värmdö kommun

• Ansökan ska vara fullständig och undertecknad av behörig firmatecknare när den ges in.
• Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att bedriva den verksamhet som beskrivs i ansökan.

Ansökan

Handläggning

Beslut

• Ansökan handläggs och bedöms av utsedda handläggare. Handläggningstiden beräknas till ca 4 månader (ev. längre tid
under sommaren) från det att ansökan bedöms vara fullständig.
• Sökanden kallas vid behov till ett personligt möte.
• Ansökan bereds som ett ärende till utbildningsnämnden i Värmdö kommun. Förslag till beslut grundar sig på inkommet
material och eventuellt personligt möte.

• Utbildningsnämnden fattar beslut i ärendet. Om sökande huvudman bedriver annan utbildningsverksamhet kommer beslut
från tillsyn och/eller anmälningsärenden vägas in vid bedömning av aktuell ansökan.
• Beslut meddelas sökandens kontaktperson genom förenklad delgivning.

I ansökningsblanketten ges under respektive avsnitt en direkt hänvisning till de nationella
styrdokumenten.
Ett beslut om godkännande är kopplat till sökandens organisationsnummer/personnummer
och får inte överlåtas.
Ansökans fotnoter i text

Författningar
Skollagen (2010:800)
1 kap.
5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan
människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna
och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa
vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år.
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Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas.
Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne.
Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
2 kap.
9 § Det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ska ledas och samordnas av en
rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektorn ska benämnas på
detta sätt. Benämningen ska förbehållas den som har en anställning som rektor. En
ställföreträdare får utses för en rektor
11 § Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk
insikt.
13 § Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss
undervisning får bedriva undervisningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om vad som krävs för att vara behörig att bedriva viss
undervisning i skolväsendet. Regeringen får även meddela föreskrifter om undantag från
kraven på legitimation och behörighet för sådana speciallärare och specialpedagoger som är
anställda som lärare i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller särskild
utbildning för vuxna.
14 § Utöver lärare eller förskollärare som avses i 13 § får det i undervisningen i fritidshemmet
och förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller
barnens utveckling och lärande främjas.
31 § Den som erbjuds en anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet,
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt inom annan pedagogisk
verksamhet som avses i 25 kap. ska till den som erbjuder anställningen lämna ett utdrag ur det
register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Utdraget ska vara högst ett
år gammalt. Den som inte har lämnat registerutdrag får inte anställas. Regeringen meddelar
föreskrifter om innehållet i registerutdraget.
Registerutdrag som avses i första stycket ska lämnas även av den som
1. erbjuds eller tilldelas arbete inom sådan verksamhet som avses i första stycket under
omständigheter liknande dem som förekommer i ett anställningsförhållande inom
verksamheten, om det sker genom uppdrag, anställning hos någon som ingått avtal med den
som bedriver verksamheten eller anställning inom annan kommunal verksamhet,
2. under utbildning till en lärar- eller förskollärarexamen enligt högskolelagen (1992:1434)
eller yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning tilldelas plats för verksamhetsförlagd
del av utbildningen inom sådan verksamhet som avses i första stycket, eller
3. genom deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program tilldelas plats för arbetspraktik
eller annan programinsats inom sådan verksamhet som avses i första stycket.
Registerutdraget ska i de fall som avses i andra stycket lämnas till den inom verksamheten
som beslutar om att anlita eller ta emot någon på ett sådant sätt som avses där. Den som
inte har lämnat ett sådant registerutdrag får inte anlitas eller tas emot i verksamheten.
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32 § Den som inom ett år erbjuds en förnyad anställning hos samma arbetsgivare eller en
förnyad möjlighet att på ett sådant sätt som avses i 31 § andra stycket delta i verksamheten får
anställas, anlitas eller tas emot utan att han eller hon lämnat ett registerutdrag.
33 § På begäran av den som har lämnat ett registerutdrag ska det återlämnas i original.
34 § Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter
till kompetensutveckling.
Huvudmannen ska se till att förskollärare, lärare och annan personal vid förskole- och
skolenheterna har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet.
35 § För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med
utbildningen ska kunna uppfyllas.
4 kap.
3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska
genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska
genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i
förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i
arbetet. Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra
styckena.
5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål som
finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.
6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras.
7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns
brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
8 § Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot
utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.
12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till
inflytande över utbildningen.
13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med
barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas
som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och
vårdnadshavarna. Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska
barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som
ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.
Rektorn ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att
informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.
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14 § Den närmare utformningen av inflytandet ska anges i samband med den planering av
verksamheten som föreskrivs i 4 §. Barnen, eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om
vad som gäller i fråga om inflytande och samråd. De ska också informeras om huvuddragen i
de bestämmelser som gäller för utbildningen. Rektorn ansvarar för att sådan information
lämnas.
6 kap.
1 § Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.
Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag.
2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt
denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567).
3 § I detta kapitel avses med
- elev: utöver vad som anges i 1 kap. 3 § den som söker annan utbildning än förskola enligt
denna lag,
- barn: den som deltar i eller söker plats i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet
enligt 25 kap.,
- personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, och
- kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.
4 § Avtalsvillkor som inskränker rättigheter eller skyldigheter enligt detta kapitel är utan
verkan.
5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta
kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget.
6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare
föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.
7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att
barn och elever utsätts för kränkande behandling.
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och
elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas
eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna
har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande
behandling.
10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är
skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att
anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda
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omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder
som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller
en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i
diskrimineringslagen (2008:567).
För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en
skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som
huvudmannen utser.
11 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på
grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält eller
påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet.
12 § Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter enligt 7, 8, 9, 10 eller
11 § ska huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som
detta innebär, dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för
kränkning i andra fall än vid repressalier lämnas dock inte, om kränkningen är ringa.
Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort.
13 § Mål om skadestånd enligt detta kapitel ska handläggas enligt bestämmelserna i
rättegångsbalken om rättegången i tvistemål när förlikning om saken är tillåten. I sådana mål
kan det dock förordnas att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad, om den part som har
förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad.
14 § Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling enligt
9 § eller repressalier enligt 11 §, visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller
hon har blivit utsatt för sådan behandling, är det huvudmannen för verksamheten som ska visa
att kränkande behandling eller repressalier inte har förekommit.
15 § I en tvist om skadestånd enligt detta kapitel får Statens skolinspektion som part föra
talan för ett barn eller en elev som medger det. När Skolinspektionen för sådan talan får
myndigheten i samma rättegång också föra annan talan för barnet eller eleven om han eller
hon medger det. För barn under 16 år krävs vårdnadshavares medgivande.
Bestämmelserna i rättegångsbalken om part ska gälla även den för vilken Skolinspektionen
för talan enligt detta kapitel när det gäller jävsförhållande, pågående rättegång, personlig
inställelse samt förhör under sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen.
När ett barn eller en elev för talan enligt detta kapitel får Skolinspektionen inte väcka talan för
barnet eller eleven om samma sak.
16 § Rättens avgörande i ett mål där Statens skolinspektion för talan för ett barn eller en elev
får överklagas av barnet eller eleven, om det får överklagas av myndigheten.
När rättens avgörande i ett mål som avses i första stycket har vunnit laga kraft, får saken inte
prövas på nytt på talan av vare sig barnet eller eleven eller Skolinspektionen.
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8 kap.
2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg
omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas
så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för
fortsatt utbildning.
8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek
och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.
9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska
ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans
personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är
i behov av särskilt stöd, ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare
ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.
18 § Varje fristående förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola, om
inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger undantag med hänsyn till
verksamhetens särskilda karaktär. Huvudmannen behöver inte ta emot eller ge fortsatt
utbildning åt ett barn, om hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för barnet enligt
23 § andra stycket.
19 § Om det inte finns plats för alla sökande till en förskoleenhet, ska urvalet göras på de
grunder som den kommun där förskoleenheten är belägen godkänner.
14 kap.
2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i.
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en
meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och
elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
9 § Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek
och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö.
29 kap.
14 § Den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola, enskilt bedrivet fritidshem
eller enskilt bedriven förskoleklass eller inom sådan enskilt bedriven verksamhet som avses i
25 kap., får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga
förhållanden.
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Den som är eller har varit verksam inom annan enskilt bedriven verksamhet enligt denna lag
än som avses i första stycket får inte obehörigen röja vad han eller hon i sådan
elevhälsoverksamhet som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats eller i
särskild elevstödjande verksamhet i övrigt har fått veta om någons personliga förhållanden.
Han eller hon får inte heller obehörigen röja uppgifter i ett ärende om tillrättaförande av en
elev eller om skiljande av en elev från vidare studier.
För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.
Socialtjänstlagen (2001:453).

14 kap.
1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk
undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och
Säkerhetspolisen,
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör
uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och
sjukvården eller på socialtjänstens område.
De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller
utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga
att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns
behov av stöd och skydd.
Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om
Barnombudsman.
Gällande läroplaner
Länk till förskolans läroplan
Länk till fritidshemmets läroplan

