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Sammanfattning

Förskolenämnden föreslog kommunfullmäktige att besluta att från den 1 april 2019 införa en
avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola. Kommunfullmäktige
återremitterade ärendet till förskolenämnden, med motiveringen att förskolenämnden skulle ta
fram ett bättre underlag och förståelse för vilka effekterna blir av införandet av avgift vid
ansökan om godkännande att starta fristående förskola.
Med beaktande av syftet med lagstiftningen, regeringens uttalanden i förarbetena, de uträkningar
som förskoleförvaltningens ekonomienhet gjort, samt med beaktande av de förutsättningar som
finns i Malmö stad föreslår förskolenämnden kommunfullmäktige följande. Att besluta att ta ut
en avgift om 25 000 kr för den som ansöker om godkännande att starta fristående förskola
genom nyetablering av en fristående förskoleenhet och godkännande av en ny huvudman för en
befintlig förskoleenhet från den 1 juli 2019. Vidare att avgiften ska betalas i samband med att
ansökan ges in samt att ärendet inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas.
Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att ingen avgift ska tas ut vid ansökan
om utökning av befintlig verksamhet vid en förskoleenhet. Avgiften är avsedd att täcka
förskoleförvaltningens kostnader för tillståndsprövning vid nyetablering av fristående förskolor.
Avgiften är beräknad enligt självkostnadsprincipen.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att den som ansöker om godkännande
att starta fristående förskola genom nyetablering av en fristående förskoleenhet och
godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskolenhet ska betala 25 000 kr i avgift från
den 1 juli 2019.
2. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avgiften ska betalas i samband med
att ansökan ges in samt att ärendet inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas.
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3. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ingen avgift ska tas ut vid ansökan
av befintlig huvudman om utökning av befintlig verksamhet vid en förskoleenhet. Vid ansökan
om godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskoleenhet gäller istället punkten 1 och
2.
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4. Förskolenämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190424 Återremiss Avgift vid ansökan om
godkännande att starta fristående förskola
Beräkning av avgift för ansökan om godkännande att starta fristående förskola

Beslutsplanering

Ordförandeberedning FSKN 2019-04-15
Förskolenämnden 2019-04-24
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Förskolenämnden föreslår med beaktande av syftet med lagstiftningen, regeringens uttalanden i
förarbetena, de uträkningar som förskoleförvaltningens ekonomienhet gjort, samt med
beaktande av de förutsättningar som finns i Malmö stad, följande:
Den som ansöker om godkännande att starta fristående förskola genom nyetablering av en
fristående förskoleenhet och godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskoleenhet ska
betala en avgift om 25 000 kr. Vidare att beslut tas om att avgiften ska betalas i samband med att
ansökan ges in samt att ärendet inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas. Slutligen att
ingen avgift tas ut vid ansökan av befintlig huvudman om utökning av befintlig verksamhet vid
en förskoleenhet.
Bakgrund
Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning i skollagen i
kraft. Bestämmelserna innebär i korthet att kommunen i samband med ansökningar om att starta
fristående förskolor är skyldig att göra en utökad prövning av ägar- och ledningskretsen bakom
en ansökan. En kommun får också från den 1 januari 2019 ta ut avgifter för ansökningar om
godkännande för fristående förskola.
Mot bakgrund av att de utökade kraven innebär att förskolenämnden behöver göra en mer
omfattande prövning av nya aktörer som vill starta fristående förskola föreslog förskolenämnden
kommunfullmäktige att besluta att den som ansöker om godkännande att starta fristående
förskola genom nyetablering av en fristående förskoleenhet och godkännande av en ny
huvudman för en befintlig förskolenhet skulle betala en avgift om 25 000 kr från den 1 april
2019. Vidare föreslogs att beslut skulle tas om att avgiften skulle betalas i samband med att
ansökan gavs in samt att ärendet inte skulle tas upp till prövning om avgiften inte betalades.
Slutligen föreslogs kommunfullmäktige att besluta att ingen avgift skulle tas ut vid ansökan av
befintlig huvudman om utökning av befintlig verksamhet vid en förskoleenhet.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till förskolenämnden, med motiveringen att
förskolenämnden skulle ta fram ett bättre underlag och förståelse för vilka effekterna blir av
införandet av avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola.
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Effekterna av införandet av avgift vid ansökan om godkännande för fristående förskola
Regeringen har i förarbetena till bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning samt
möjligheten att ta ut en avgift vid ansökan om godkännande för fristående förskola gått igenom
syftet med de nya bestämmelserna samt eventuella konsvenser av införandet av bestämmelserna.
Förskoleförvaltningen instämmer i regeringens uppfattning att effekterna av införandet av
bestämmelserna om ägar-och ledningsprövning kan bidra till att säkerställa att barn och deras
vårdnadshavare erbjuds en kvalitativ och långsiktig verksamhet samt förhindra att oseriösa
aktörer etablerar sig inom förskolan och därmed säkerställa allmänhetens generella förtroende
för välfärdssektorn. Införandet av bestämmelserna bedöms även bidra med att säkerställa att
privata utförare har tillräckliga förutsättningar att bedriva verksamhet med god kvalitet. Vidare
att införandet av en avgift kan motverka förekomsten av tillstånd som inte utnyttjas.
Minska oseriösa aktörers möjlighet att bedriva skattefinansierad välfärdsverksamhet
I förarbetena till bestämmelserna har regeringen gått igenom konsekvenser som identifierats
relaterat till införandet av de nya bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning samt
möjligheten att ta ut en avgift inom områdena för bl.a. skola och förskola. Regeringen har uttalat
att syftet med bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning är att minska oseriösa aktörers
möjlighet att bedriva skattefinansierad välfärdsverksamhet. Vidare att det syftar till att säkerställa
att privata utförare har tillräckliga förutsättningar att bedriva verksamhet med god kvalitet och
stärka allmänhetens tilltro till sektorn.
Det anges således uttryckligen i förarbetena att förslaget bl.a. syftar till att försvåra för oseriösa
aktörer att etablera sig och verka inom välfärdssektorn. På längre sikt förväntas förslagen kunna
medverka till att förhindra att oseriösa aktörer och kriminella personer bedriver verksamhet i
välfärdssektorn. Sammantaget bedömer regeringen att förslagen kan bidra till att minska
förekomsten av kriminalitet inom välfärdssektorn.
Av förarbetena till bestämmelserna framgår vidare att avgiftsfinansiering av tillståndsprövning
finns inom en rad områden, och att regeringen anser att de nya kraven är nödvändiga. Det
framgår vidare att regeringen anser att kostnaden som uppkommer med anledning av de utökade
kraven på aktörer bör bekostas av de aktörer som väljer att vara verksamma inom skolväsendet.
Det uttalas vidare att införandet av en avgift kan motverka förekomsten av tillstånd som inte
utnyttjas (prop. 2017/18:158 s. 35, 44 – 45, 55, 97-99, 101-102).
Effekter för allmänhetens förtroende för välfärdssektorn
Av förarbetena framgår bl.a. att ”Allmänhetens generella förtroende för offentliga institutioner
och leveransen av välfärdstjänster har betydelse för samhällets funktion som helhet. Regeringen
bedömer att förslagen kommer ha positiva effekter för brukare, elever och vårdnadshavare samt
har betydelse för allmänhetens förtroende för välfärdssektorn. […] Förslagen påverkar inte
brukarnas, elevernas eller vårdnadshavarnas möjlighet att välja leverantörer till välfärdssektorn.
[…]
På längre sikt väntas förslagen att säkerställa att aktörerna inom välfärdssektorn har ett
långsiktigt intresse av att bedriva välfärdsverksamhet.” (prop. 2017/28:158 s. 96)
Effekter för företag och organisationer
Regeringen anger att avgiften kommer att innebära en engångskostnad för företag och andra
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enskilda som ansöker om att godkännande att bedriva verksamhet inom skolväsendet eller som
ansöker om tillstånd att bedriva verksamhet enligt SoL eller LSS. Vidare anges att för de som
ansöker om godkännande att bedriva fristående förskola inom skolväsendet bedöms kostnaden
uppgå till i genomsnitt ca 27 500 kr per ansökan. Beräkningen baseras på de uppgifter som
Skolinspektionen och IVO har lämnat om den genomsnittliga kostnaden för ett tillståndsärende.
Regeringen ser inte skäl att göra någon annan bedömning vad gäller kostnaden för ansökan om
godkännande till en kommun som enskild huvudman för fristående förskolor än för övriga
huvudmän inom skolväsendet. Uppskattningarna är gjorda utifrån att avgifterna sätts enligt
principen om full kostnadstäckning (prop. 2017/18:158 s. 97).
De nya kraven innebär att kommunen måste göra en mer omfattande prövning av
sökande som vill starta förskola
Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning i skollagen i
kraft. Regeringens förslag på krav om insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar att följa
de föreskrifter som gäller för verksamheten innebär att kommunerna åläggs att bedöma
ytterligare omständigheter inom ramen för godkännandeprövningen och tillsynen av förskolor.
Det kan således konstateras att de nya bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning innebär
en väsentligt mer omfattande handläggning än tidigare för förskolenämnden. Regeringen har i
förarbetena särskilt framhållit att kostnaden som uppkommer med anledning av de utökade
kraven på aktörer bör bekostas av de aktörer som väljer att vara verksamma inom skolväsendet.
Bestämmelserna innebär i korthet bland annat att kommunen i samband med ansökningar om
att starta fristående förskolor är skyldig att göra en utökad prövning av ägar- och ledningskretsen
bakom en ansökan. Eftersom de nya kraven innebär en skyldighet för kommunen att göra en
utökad prövning av den sökande infördes samtidigt en möjlighet för kommunen att från den 1
januari 2019 ta ut avgifter för ansökningar om godkännande för fristående förskola.
I förarbetena till de nya bestämmelserna om ägar- och ledningsprövningen som bland annat rör
förskola, uttalas att ”regeringen bedömer att införandet av krav på insikt och lämplighet inom
övriga tillståndspliktiga verksamhetsområden inom väldfärdsektorn kan motverka en liknande
utveckling med etablering av oseriösa företag inom de områdena som inom LSS-området.
Tjänster inom välfärdssektorn riktas i stor utsträckning till grupper som befinner sig i utsatta
positioner och på olika sätt befinner sig i en beroendesituation i förhållande till de som levererar
tjänsten. Att minska oseriösa aktörers möjlighet att bedriva skattefinansierad välfärdsverksamhet
är dessutom viktigt för allmänhetens tilltro till sektorn som helhet” (prop. 2017/18:158 s. 44 45).
Omfattande prövning av ägar- och ledningskretsen
De nya kraven ställer omfattande krav på den prövning som kommunen ska göra av den s.k.
ägar- och ledningskretsen som ansöker om att starta en fristående förskola.
Den nya prövningen omfattar sökandens insikt i bestämmelser för förskola, ekonomisk insikt i
de regler som rör den bolagsform som sökanden tänkt bedriva sin verksamhet i, samt
arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig insikt. En sammantagen bedömning av insikten ska göras.
Vidare omfattar prövningen sökandens ekonomiska förutsättningar, samt sökandes personliga
lämplighet i övrigt. Vad gäller personlig lämplighet i övrigt är det sökandens vilja och förmåga att
fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av
betydelse beaktas. I detta innefattas exempelvis om någon ekonomisk misskötsamhet kan läggas
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personerna i ägar- och ledningskretsen till last, vidare om någon av dessa gjort sig skyldig till
ekonomisk brottslighet. Även annan typ av brottslighet såsom exempelvis vålds- och sexualbrott
kan ha relevans i prövningen av lämpligheten. Det utökade prövningen innebär att kommunen
kan behöva inhämta uppgifter bland annat från andra myndigheter, såsom Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten och utdrag från belastningsregistret från Polismyndigheten. Även som
uppgifter om tidigare sanktioner, såsom exempelvis vitesförelägganden eller återkallelser inom
ramen för tillsynen samt uppgifter från andra tillsynsmyndigheter, kan utgöra underlag vid
bedömningen av ansökan om godkännande. Gällande den personliga lämpligheten är det
tillräckligt att en person inom ägar- och ledningskretsen inte uppfyller kravet på lämplighet för
att ett godkännande inte ska beviljas. En bedömning görs alltid utifrån omständigheterna i det
enskilda fallet.
Beräkning av avgiften
Vid beräkning av avgiften har kommunen att rätta sig efter kommunallagens bestämmelser
rörande självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen samt förbud mot retroaktivt verkande
beslut. Avgiften som en kommun tar ut ska spegla kommunens kostnader för handläggningen av
ett godkännandeärende, och får inte generera en vinst för kommunen. Avgiften måste också
bygga på likställighetsprincipen så att alla som söker godkännande i en och samma kommun
behandlas lika, dvs. får erlägga samma avgift. (Jmf. Cirkulär 18:41 Sveriges Kommuner och
Landsting s. 6-7).
Kostnaden för handläggningen av ansökan om godkännande för fristående verksamheter utgör i
dagsläget en del av samtliga resurser som avsatts för hela förskoleförvaltningens verksamhet som
riktar sig både till de kommunala verksamheterna och de fristående verksamheterna. Skulle en
avgift för ansökan om godkännande att starta fristående förskola införas är det den sökande som
bekostar sitt eget ansökningsförfarande. Ett avgiftsbeläggande av ansökningsprövningen skulle
kunna utestänga icke seriösa aktörer som riskerar att få avslag eller inte har en fullständigt
genomtänkt plan för sin verksamhet, vilket är i enlighet med regeringens syfte med
lagstiftningen. Huruvida en seriös aktör skulle se avgiften som ett hinder för att ansöka om
godkännande att starta fristående förskola är svårt att dra konkreta slutsatser kring.
Vidare konstateras att av de 14 ansökningar om att starta en ny fristående förskolenenhet som
har beviljats under perioden 2014 - 2018 har 9 varit ansökningar om 52 - 170 platser. Endast en
ansökan har färre än 30 platser (27 platser). I dagsläget ges dessutom ett godkännande för en
fristående verksamhet utan angivande av platsantal och utan krav på att lokal ska finnas vid
ansökningstillfället. Godkännandet är istället knutet till en förskoleenhet.
Förskoleförvaltningens ekonomiavdelning har gjort en uträkning av självkostnaden för
arbetstiden i ett ärende om godkännande för en ny fristående förskoleenhet. Se bilaga
”Beräkning av avgift för ansökan om godkännande att starta fristående förskola”. Avgiften är
avsedd att täcka förskoleförvaltningens kostnader för tillståndsprövning vid nyetablering av
fristående förskolor. Avgiften är beräknad enligt självkostnadsprincipen. Uträkningen utgår från
hur mycket arbetstid som respektive handläggare, eller annan yrkesroll, lägger ner i ett ärende.
Detta för att säkerställa att självkostnadsprincipen efterlevs. Avgiften föreslås uppgå till 25 000
kr för ansökan för nyetablering av fristående förskolenehet, och börja gälla från den 1 juli 2019.
Avgiften kan jämföras med den av regeringen uppskattade genomsnittsavgiften om 27 500 kr.
Förslag om avgift
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Avgift vid nyetablering av en förskoleenhet och godkännande av en ny huvudman vid en befintlig förskoleenhet
Förskolenämnden anser att Malmö stad bör ta ut avgifter för godkännande för ansökan om
nyetablering av en förskoleenhet, samt vid godkännande av en ny huvudman för en befintlig
förskoleenhet. Förskolenämnden föreslår vidare att beslut tas om att avgiften ska betalas i
samband med att ansökan ges in samt att ärendet inte tas upp till prövning om avgiften inte
betalas.
Ett godkännande att bedriva fristående förskola är knutet till en förskoleenhet. Med en
förskoleenhet avses en av huvudman för förskola organiserad enhet som omfattar verksamhet i
en eller flera förskolebyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet
som inte bedrivs i någon förskolebyggnad.
Enskilda, dvs. bolag, föreningar, stiftelser, registrerade trossamfund eller enskilda individer får
godkännas som huvudmän. Godkännandet att bedriva fristående förskola är därför också knutet
till en fysisk person med enskild firma eller en juridisk person. I godkännandet anges även
organisationsnummer för den fysiska personen med enskild firma eller den juridiska personen.
Vid byte av huvudman krävs att en ny ansökan om godkännande skickas in. Detta ska även ske
om byte av huvudman gäller en befintlig verksamhet vid en viss förskoleenhet.
Utökning av en befintlig förskoleenhet föreslås vara avgiftsfri
Av förarbetena till bestämmelsen om avgifter framgår att regeringen anser att ansökningar som
föranleds av ändringar i befintlig verksamhet bör vara avgiftspliktiga.
För förskola aktualiseras utökning av en befintlig verksamhet då en huvudman som innehar ett
godkännande att bedriva förskola vill utöka antalet platser vid en redan godkänd förskoleenhet.
Förskolenämnden anger inte längre antal platser i godkännandeärendena för fristående
förskoleeenheter utan ett godkännande är istället, i enlighet med bestämmelsen i 2 kap. 5 §
skollagen, knutet till en huvudman och till en enskild förskoleenhet. Det ankommer sedan på
förskolenämnden att genom förskoleförvaltningen vid tillsyn göra bedömningar av
barngruppernas storlek i förhållande till lokaler, lokalernas ändamålsenlighet för
förskoleverksamhet m.m., och inom ramen för tillsynen kan förskolenämnden genom framtida
beslut komma att begränsa antalet platser vid en enskild förskoleenhet. De fristående
förskolorna måste även rätta sig efter andra tillsynsmyndigheters beslut, såsom exempelvis
miljöförvaltningen som utifrån annan lagstiftning, kan begränsa antal platser i en fristående
förskola.
Det kan finnas ett flertal förskolor i Malmö stad som har ett godkännande där antal platser
anges. Det förekommer att förskolor som har ett platsantal i sitt godkännande ansöker om att få
en utökning med ett fåtal platser för att möta en tillfällig eller permanent efterfrågan. Det kan
också röra ett flertal platser om till exempel en tillbyggnad görs på en redan befintlig
förskoleenhet.
I ärenden om utökning av antal platser vid en förskoleenhet tillämpas oftast ett förenklat
handläggningsförfarande. Även ägar- och ledningsförhållandena granskas från den 1 januari 2019
i dessa ärenden men handläggningsåtgärderna i övrigt är i del flesta fall inte lika omfattande som
vid en nyetablering av en fristående förskola. Huvudmän som redan innehar ett godkännande att
bedriva fristående förskola i Malmö stad kan inneha olika utformade beslut med eller utan
platser beroende på om de tidigare valt att ansöka om utökning eller inte, samt när i tiden de fått
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sitt beslut av kommunen. Vid ansökan om utökning får de istället ett beslut utan angivande av
platsantal. För att tillförsäkra en likvärdighet för de huvudmän som redan innehar ett
godkännande om att bedriva fristående förskola i Malmö stad, samt med beaktande av att
handläggningen ofta innebär ett visst förenklat förfarande föreslås förskolenämnden att inte ta ut
någon avgift för denna typ av ärenden.
Tillsynen över de fristående förskolorna är avgiftsfri
Utöver att handlägga ansökningar om godkännande utövar förskolenämnden också tillsyn över
de fristående förskoleverksamheterna i Malmö stad. Tillsynen som utförs genom regelbunden
tillsyn, riktad tillsyn och anmälningsärenden utgör en egen del av tillsynsmyndighetens, dvs.
förskolenämndens uppdrag, med särskilda regler om sanktioner och sekretessreglering som till
viss del skiljer sig från handläggningen av ansökningsärenden. Till skillnad från
Miljöförvaltningen som har rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn enligt miljöbalken får inte avgifter
tas ut för förskolenämndens tillsyn över de fristående verksamheterna. Förslaget om att ta ut
avgifter för ansökningar om godkännande att bedriva fristående förskola har därför inget
samband med tillsynen.
Omvärldsbevakning
De avgifter som regeringen beslutat att Statens Skolinspektion ska ta ut för ansökningar om
godkännande för fristående grundskoleverksamhet och gymnasieskola framgår av 2 kap 5 §
skolförordningen, och 2 kap 7 § gymnasieförordningen.
Av 2 kap 5 § skolförordningen följer att avgift för en ansökan till Statens skolinspektion om
godkännande av en enskild som huvudman ska betalas med följande belopp:
Ärendeslag
Avgift kronor
Ansökan om nyetablering av fristående
skola
35 000
Ansökan om utökning av befintligt
godkännande
25 000
Vidare anges i 2 kap 7 § gymnasieförordningen att en avgift för en ansökan till Statens
skolinspektion om godkännande av en enskild som huvudman ska betalas med följande belopp:
Ärendeslag
Ansökan om nyetablering av
fristående skola

Avgift kronor
35 000

Ansökan om utökning av befintligt
godkännande som inte endast innefattar
avvikelse enligt 5 kap.
inom de nationella programmen

25 000

Ansökan om utökning av befintligt
godkännande som endast innefattar avvikelse
enligt 5 kap. inom de
nationella programmen

10 000

Förskoleförvaltningen har även genomfört en omvärldsbevakning där kontakt tagits med över
20 större kommuner runt om i landet för att informera sig om deras hantering av avgiftsfrågan.
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Vidare har kontakt tagits med samtliga kommuner i Skåne.
Tre kommuner, Alingsås, Solna och Sundbyberg, har beslutat att en avgift ska tas ut både för
ansökan om godkännanden och utökning av ett befintligt godkännande. Avgifterna uppgår till
mellan 24 000 och 35 000 kr för ansökan om godkännande och till mellan 12 000 och 20 000 kr
för utökning av ett befintligt godkännande.
Göteborg, Stockholm och Eskilstuna har meddelat att de under våren kommer att förslå för
kommunfullmäktige att avgift ska införas.
Flertalet förvaltningar i kommuner, däribland Borås, Gävle, Halmstad, Huddinge, Höganäs,
Jönköping, Linköping, Norrköping, Sundsvall, Uppsala, Vellinge, Ystad och Ängelholm har
uppgett att de har påbörjat processen kring förslag om att ta ut avgifter men ärendena har ännu
inte behandlats av respektive kommunfullmäktige.
Rättslig reglering
Av 2 kap 5 § skollagen följer att enskilda efter ansökan får godkännas som huvudmän för
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och
fritidshem.
Godkännande ska 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.
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. Om godkännandet avser gymnasieskola eller
gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av skolväsendet som
anordnas av det allmänna också beaktas. Avser godkännandet förskoleklass, grundskola eller
grundsärskola krävs därutöver att elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna
bedrivas långsiktigt.
Ett godkännande ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet eller förskoleenhet.
Av 2 kap 5 a § skollagen framgår att i fråga om en juridisk person ska prövningen enligt 5 §
andra stycket 1 och tredje stycket 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.
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Av 2 kap 5 c § skollagen följer att Statens skolinspektion eller den kommun som handlägger
ärenden om godkännande av en enskild som huvudman får ta ut en avgift för ansökningar om
godkännande enligt 2 kap. 5 §.
Av 2 kap 3 § kommunallagen följer att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.
Av 2 kap 6 § kommunallagen följer att kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än
som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.
Ansvariga

Lisa Lemmeke Enhetschef
Peter Lindberg Förvaltningschef

