
Ansökan annan pedagogisk verksamhet - 
Villkor för bedömning av 
huvudmannens förutsättningar
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Verksamhetens namn

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem
Öppen förskola
Öppen fritidsverksamhet
Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Ansökan avser:

Namnförtydligande

Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande

DatumOrt

Enskild huvudman som bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem kan ansöka om bidrag från 
kommunen.  
Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem ska göras till 
Förskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 3 månader från det att komplett ansökan kommit in.  

Till ansökan bifogas de uppgifter som, enligt ”Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter 
som gäller för motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga villkor i 25 kap 10§ i Skollagen, behövs för att Förskolenämnden 
ska kunna bedöma om huvudmannen har rätt till bidrag.

Adress för ansökan: 
Borås Stad 
Förskolenämnden 
501 80 Borås

Namnförtydligande

Underskrift av kontaktperson
DatumOrt
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Bestämmelser för ansökan 

Rätten till bidrag gäller tillsvidare, under förutsättning av att huvudmannen uppfyller de villkor som anges i Skollagen. 

Rätten till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år efter godkännandet. 
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras.



Sökandens namn

Medges 

Medges EJ

Sökande

Utdelningsadress

Sökandens kontaktperson

E-post

Sökandens namn, organisationsform och organisationsnummer samt adress

Organisationsform, (AB, HB, ek. förening, stiftelse, registrerat trossamfund etc).

Organisationsnummer

Postnummer Ort

E-postadress

Kontaktpersonens namn Personnummer

Telefonnummer Mobilnummer Fax nummer

Medgivande om användning av verksamhetens kontaktuppgifter

Telefonnummer Mobilnummer Fax nummer

Kontaktpersonen medger/medger ej att dessa uppgifter får finnas tillgängliga på Borås Stads webbsida.

Verksamhetens namn

Webbadress

E-postadress

Telefonnummer

Fax nummer

Verksamhetens adress Postnummer Ort

Verksamhet
Uppgifter

2 (7)

Webbadress



Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. 

Lokalerna ska vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva 
verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på 
motsvarande verksamheter i kommunen. 

Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 
Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell hyresvärd har godkänt att verksamheten får 
bedrivas i fastigheten. 
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de förskrifter 
som gäller för motsvarande offentlig verksamhet

Bilaga

Verksamheten ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. 
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring för varje barn/elev som är inskrivet i verksamheten. 
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

1

2
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Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en 
god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 
Med god pedagogisk verksamhet avses att verksamheten ska stimulera barns utveckling och 
lärande. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. 
För att bedriva verksamhet i enlighet med dessa krav ska det finnas personal med 
barnskötarutbildning eller annan pedagogisk utbildning eller med flerårig erfarenhet av arbete med 
barn.  
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas.

Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan 
anställning påbörjas. Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur 
belastningsregistret bifogas ansökan. 
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för 
enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen. 
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om och kan tillämpa sin 
skyldighet enligt Skollagen att anmäla misstanke om barn/elever som far illa till Förskolenämnden. 
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:
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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. 
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som 
behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som 
deltar i eller söker till verksamheten. 
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:
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Bilaga

Bilaga
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För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets Allmänna Råd ska tillämpas. 
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

11

Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om det finns 
misstanke om övergrepp mot barn/elever. 
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: Bilaga
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Bilaga



Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

För att underlätta barns/elevers övergång mellan verksamhetsformerna ska det finnas rutiner för 
samverkan medförskolan, förskoleklass, skola och fritidshem. 
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

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. 
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

Bilaga
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Bilaga
15

14 Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten. 
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:
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Villkor för rätt till bidrag

För Borås Stad gäller, med stöd av Skollagen, att bidrag inte lämnas till fler än två huvudmän för samma barn 
eller till mer än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola.

Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret i skollagen om "öppen för alla barn" 
inte är uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. 
  
I Borås Stad gäller generellt undantag för att göra det möjligt för två eller flera familjer att anordna verksamhet för 
sina egna barn. Även i övrigt kan Förskolenämnden, efter ansökan från en huvudman, medge undantag från 
kravet "öppen för alla barn". 
  
Enligt Skollagen gäller när barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar, får 
kommunen inte lämna bidrag för fler barn till vårdnadshavaren än det antal barn till andra som tagits emot.

Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter regleras i Skollagen.  
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:

16
Bilaga
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Öppen fritidsverksamheten och övriga verksamheter


Ansökan annan pedagogisk verksamhet -
Villkor för bedömning av
huvudmannens förutsättningar
Borås Stad: Ansökan annan  ped verksamhet 170131 LA
Ansökan avser:
Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande
Enskild huvudman som bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem kan ansöka om bidrag från kommunen. 
Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem ska göras till Förskolenämnden. Beslut i ärendet ska fattas inom 3 månader från det att komplett ansökan kommit in. 
Till ansökan bifogas de uppgifter som, enligt ”Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga villkor i 25 kap 10§ i Skollagen, behövs för att Förskolenämnden ska kunna bedöma om huvudmannen har rätt till bidrag.
Adress för ansökan:
Borås Stad
Förskolenämnden
501 80 Borås
Underskrift av kontaktperson
1 (7)
Bestämmelser för ansökan 
Rätten till bidrag gäller tillsvidare, under förutsättning av att huvudmannen uppfyller de villkor som anges i Skollagen.
Rätten till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år efter godkännandet.
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras.
Sökande
Sökandens kontaktperson
Sökandens namn, organisationsform och organisationsnummer samt adress
Medgivande om användning av verksamhetens kontaktuppgifter
Kontaktpersonen medger/medger ej att dessa uppgifter får finnas tillgängliga på Borås Stads webbsida.
Verksamhet
Uppgifter
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Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de förskrifter
som gäller för motsvarande offentlig verksamhet
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Villkor för rätt till bidrag
För Borås Stad gäller, med stöd av Skollagen, att bidrag inte lämnas till fler än två huvudmän för samma barn eller till mer än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola.
Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret i skollagen om "öppen för alla barn" inte är uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär.
 
I Borås Stad gäller generellt undantag för att göra det möjligt för två eller flera familjer att anordna verksamhet för sina egna barn. Även i övrigt kan Förskolenämnden, efter ansökan från en huvudman, medge undantag från kravet "öppen för alla barn".
 
Enligt Skollagen gäller när barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar, får kommunen inte lämna bidrag för fler barn till vårdnadshavaren än det antal barn till andra som tagits emot.
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Öppen fritidsverksamheten och övriga verksamheter
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