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 Kommunfullmäktige 

 

Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 

förskola och utökning av befintligt tillstånd 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avgift för hantering av ansökan om godkännande av fristående förskola uppgår 

till 25 000 kronor. 

Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för fristående förskola 

uppgår till 10 000 kronor. 

Avgifterna gäller från och med 2021-07-01 

            

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden beslutade 17 december 2020 föreslå Kommunfullmäktige 

besluta om en avgift på 25 000 kr för hantering av ansökan om godkännande av 

fristående förskola och 15 000 kr för hantering av utökning av befintligt 

bestånd. 

Förskolenämnden beslutar enligt Borås Stads reglemente om godkännande av 

fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för bedrivande av 

fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående 

förskolor och pedagogisk omsorg. 

Den 7 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen. 

Beslutet innebar att det infördes skärpta krav på insikt, lämplighet och 

ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. Ändringarna 

började gälla den 1 januari 2019. 

För Förskolenämnden innebar de skärpta kraven att bedöma ytterligare 

omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor. 

De skärpta kraven omfattar dock inte pedagogisk verksamhet. När det gäller 

fristående skolor är det Skolinspektionen som prövar och har tillsyn över de 

skärpta kraven. Ändringarna innebar även att kommunen får ta ut en avgift. 

När det gäller avgiftssättningen finns inga särskilda regler i skollagen eller 

skolförordningen för kommunernas avgifter, utan det är kommunallagens 

bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet 

mot retroaktivt verkande beslut som gäller. Vid beräkning av självkostnaderna 

får alla relevanta direkta och indirekta kostnader tas med. SKR uttalar att viss 
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ledning kan tas av de avgifter som Skolinspektionen tar ut för sin prövning av 

ansökningar avseende fristående skolor (35 000 kr för nyetablering och 25 000 

kronor för utökning).  

Förskoleförvaltningen har noterat att flera kommuner idag tar ut avgift för 
handläggning av ansökningar om att starta ansökningar om att starta fristående 
förskola med följande exempel: 
 

• Malmö: 25 000 kr för ansökan om tillstånd.  

• Halmstad: 25 000 kr för ansökan om tillstånd vid nyetablering eller ändrat 

huvudmannaskap och 15 000 kr vid väsentliga förändringar i befintliga 

tillstånd.  

• Skellefteå: 26 000 kr respektive 13 000 kr för samma hantering.  

• Göteborgs 25 000 kr respektive 18 000 kr.  

• Kävlinge: 35 000 kr för nyetablering och 25 000 för utökning av befintligt 

tillstånd. 

Förskoleförvaltningen får inte särskilt många ansökningar, men behöver avsätta 
en hel del tid för att säkerställa att de godkännandeprövningar som görs blir rätt 
både utifrån gällande lagstiftning, den sökandes perspektiv och utifrån barnets 
bästa. Av erfarenhet behöver även sökande en hel del stöd från 
Förskoleförvaltningen för att kunna förtydliga och komplettera sin ansökan.  
 

Förskoleförvaltningen har gjort en sammanställning på ungefärlig tidsåtgång för 

hantering av ny ansökan för att starta fristående verksamhet. Den är väldigt 

generell och kan givetvis se annorlunda ut i det enskilda fallet. 

Kostnaden för dessa timmar överstiger det förslag till avgift som 

Förskolenämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta. Då är inte heller 

taget till övriga direkta kostnader som exempelvis material och utrustning, eller 

indirekta kostnader som exempelvis lokalkostnader. Ett annat skäl att ta ut 

avgift är att det kan innebära att de ansökningar som kommer in är 

genomarbetade samt att säkerställa att de som söker noggrant tänkt igenom och 

planerat vad det innebär att starta en fristående förskola.  

 

Beslutsunderlag 

1. Förskolenämndens beslut Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 

förskola och utökning av befintligt tillstånd 

2. SKR Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva 

fristående förskola 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Förskolenämnden 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 


