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Kompletteringar till ärende Återremiss angående avgift
vid ansökan om godkännande att starta fristående
förskola
Förskoleförvaltningen har anmodats att inkomma med följande
kompletteringar i ärende om återremiss om avgift för godkännande att starta
fristående förskola.
-

-

-

Antal ansökningar som inkommit under perioden 2014-2018, dvs. inte
bara hur många som har beviljats.
Antal ansökningar som inkommit under perioden 2014-2018 som
beviljats men inte utnyttjats.
Hur de fristående aktörerna ser på ett införande av avgiften, i er
tjänsteskrivelse står det ”Huruvida en seriös aktör skulle se avgiften som
ett hinder för att ansöka om godkännande att starta fristående förskola
är svårt att dra slutsatser kring”
Avgiftens påverkan på tillgång till förskoleplatser

Antal ansökningar som inkommit under perioden 2014-2018 samt antal
ansökningar som beviljats men inte utnyttjats
Under perioden 2013-12-12 till 2018-12-31 har totalt 60 ansökningar om
godkännande att starta eller utöka antalet platser vid en befintlig förskoleenhet
inkommit. Endast ansökningar där handläggningen avslutats har tagits med i
beräkningen av antalet ärenden. Utöver dessa finns också andra ärendetyper
kopplade till godkännandeprocessen såsom exempelvis ansökan om uppskjuten
start. Då dessa ärendetyper inte berörs av förslaget att ta ut en avgift är de inte
med i sammanställningen av antalet ärenden som presenteras nedan.
Av de 60 ärendena har 20 ärenden avsett ansökan om att utöka antal platser,
både tillfälliga och permanenta utökningar. Av dessa 20 ärenden rörande
ansökan om att utöka antal platser har ett delvis beviljats, ett avslagits och två
återkallats. Resterande ansökningar om utökning av antal platser har beviljats.
Av de resterande 40 ärendena har 6 ärenden rört byte av huvudman för redan
befintliga förskoleenheter där godkännande har beviljats.
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Av resterande ärenden har 9 ansökningar avslagits och 9 ansökningar återkallats
av sökanden under handläggningsprocessen.
Resterande 16 ärenden rör ansökningar om godkännande att starta fristående
förskola och samtliga har beviljats (ska rätteligen vara 16 inte 14 som angavs i
tjänsteskrivelsen. Istället kan därför konstateras att av dessa 16 har 11
ansökningar rört godkännande för mellan 45 -170 platser.) Av dessa 16 har 5
inte startat sin verksamhet inom ramen för tiden för godkännandet eller inom
tiden för eventuell beviljad uppskjuten start.
Ytterligare en har inte utnyttjat sitt godkännande efter att en ansökan om
övertagande av verksamhet godkändes. Detta innebär att av totalt 22 beviljade
godkännanden är det 6 som aldrig har utnyttjats. Såsom ovan angetts har även 9
ansökningar om godkännande återkallats under handläggningsprocessen.

Byten av huvudman som
beviljats och där
verksamheten startat
Avslag
Återkallande av ansökan
Godkända ansökningar
som inte har utnyttjats
Godkända ansökningar där
verksamheten har startat
eller godkännandet ej löpt
ut (ej byte av huvudman)
Totalt antal ansökningar

Antal
5
9
9
6
11

40

Hur ser de fristående aktörerna på införande av avgiften
I Friskolornas riksförbunds remissvar, vilka finns beskriva på www.friskola.se,
till utredningarna ”Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning”
(SOU 2017:38) och ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78) har
ingenting hittats om inställning till avgiftsuttag för ansökan om godkännande
att bedriva fristående förskola. Inte heller i Propositionen ”2017/18:158 Ökade
tillståndskrav och särskilda regler för upphandling” inom välfärden har det
kunnat utläsas något om inställning till just avgifterna från Friskolornas
riksförbund. Inte heller på PIK:s hemsida har någon information om detta
lokaliserats. Det är därför inte möjligt att lämna något ytterligare svar i denna
del.
Avgiftens påverkan på tillgång till förskoleplatser
Införandet av en avgift bedöms inte i sig påverka tillgången till förskoleplatser.
Andel barn i fristående verksamhet är en planeringsförutsättning som
förskoleförvaltningen tar i beaktande löpande i sitt arbete. Uppstarter och
avvecklingar av platser inom fristående verksamhets följs och planeras för,

3 (3)

precis som platstillgången i den kommunala verksamheten. Detta innebär att
justeringar i den långsiktiga planeringen sker kontinuerligt, för att säkerställa
förvaltningens tillgång till förskoleplatser totalt i Malmö Stad.

