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Inledning

Inledning
Allmän information
Enligt skollagen (2010:800, 25 kap. 2 §) ska kommunen sträva efter att i stället för förskola
eller fritidshem erbjuda ett barn annan pedagogisk verksamhet 1om barnets vårdnadshavare
önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om
verksamhetsform. Enligt skollagen är det kommunen som godkänner den som ska bedriva en
fristående verksamhet. Kommunen ska även ge bidrag till och ha tillsyn över verksamheten.

Lagstiftning
8 kap Förskola
14 kap Fritidshem
25 kap. Annan pedagogisk verksamhet
2 § Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk
omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas
önskemål om verksamhetsform.
Sådan omsorg som avses i första stycket ska genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling
och lärande.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg
som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt
lärande.
Övergripande krav på verksamheten
Utgångspunkter
6 § Sådan verksamhet som avses i 2-5 § ska utformas med respekt för barnets rättigheter och 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. Den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Var och en som verkar inom sådan verksamhet ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt
motverka alla former av kränkande behandling. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och
barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.
Kvalitetskrav
7 § Sådan verksamhet som avses i 2-5 § ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig
sammansättning och storlek. För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med sådan
utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan
tillgodoses.
Uppföljning och utvärdering
8 § En kommun ska systematiskt följa upp och utvärdera sådan verksamhet som avses i 2-5 §. Om det
vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i sådan
verksamhet som avses i 2-5 § ska kommunen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
1

Avser Pedagogisk omsorg, Omsorg på obekväm tid, Öppen förskola och Öppen fritidsverksamhet
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Kommunen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten. Information
om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.
Avgifter
9 § För plats i sådan pedagogisk omsorg som avses i 2 § och som erbjuds i stället för förskola eller
fritidshem samt för sådan omsorg som avses i 5 § får avgifter tas ut på det sätt som anges i 8 kap. 16 §
första stycket respektive 14 kap. 12 §.
Bidrag - Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem
10 § Den kommun där en enskild bedriver sådan pedagogisk omsorg som avses i 2 § ska efter ansökan
besluta att huvudmannen har rätt till bidrag om
1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig
verksamhet,
2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet,
3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande
verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för enligt 13§
andra stycket, och
4. avgifterna inte är oskäligt höga.
Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret i första stycket 3 inte är
uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda
karaktär.
11 § Hemkommunen ska lämna bidrag till en huvudman som har rätt till bidrag enligt 10 § för varje
barn som tas emot. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 12 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp
enligt 13 §.
Hemkommunen är inte skyldig att lämna bidrag 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. Om barnet tagits emot i
två enskilda verksamheter, eller i en kommunal och en enskild verksamhet, är kommunen inte skyldig
att lämna ett samlat bidragsbelopp som är högre än om barnet tagits emot i endast en kommunal
verksamhet. Hemkommunen ska bestämma hur bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för
verksamheterna. 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 har tagits emot.
12 § Grundbeloppet ska avse ersättning för
1. omsorg och pedagogisk verksamhet,
2. pedagogiskt material och utrustning,
3. måltider,
4. administration,
5. mervärdesskatt, och
6. lokalkostnader.
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till sin egen pedagogiska omsorg. Om kommunen inte tillhandahåller pedagogisk omsorg ska
bidraget bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till den enskilda verksamhetens innehåll och
omfattning.
13 § Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd.
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Hemkommunen är inte skyldig att lämna tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
14 § Hemkommunen är bara skyldig att lämna bidrag i den omfattning som den är skyldig att erbjuda
förskola enligt 8 kap. respektive fritidshem enligt 14 kap.

Styrdokument
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skollagen (2010:800, 25 kap. 2 §)
Bidrag på lika villkor (prop. 2009/10:157)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010 (som är vägledande för pedagogisk
omsorg)
Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg
Skolplan för Köpings kommun
Regler och riktlinjer - Förskola och annan pedagogisk verksamhet
Skolverkets allmänna råd om det systematiska kvalitetsarbetet i skolväsendet
FN:s konvention om barnets rättigheter
Skolverkets allmänna råd för att främja likabehandling, trakasserier och kränkande
behandling
Diskrimineringslagen (2008:567)
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Krav och ansökan

Krav och ansökan
Att tänka på inför start
•
•
•
•
•

Ta reda på om det finns underlag för att driva verksamhet
Egna hemmet eller i lämpliga lokaler för att driva verksamhet
Påbörja arbetet med att starta bolag, bilda förening eller motsvarande
Gör dig förtrogen med relevanta lagar och styrdokument
Ta del av information från Miljökontoret, Stadsarkitektskontoret och Mälardalens Brandoch Räddningsförbund.

Generella krav
Godkännande kan lämnas om den som ansöker om godkännande bedöms ha förutsättningar att
följa de föreskrifter som gäller för sökt verksamhetsform. Med föreskrifter avses samtliga
bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för den sökta
verksamhetsformen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verksamheten ska ha god kvalitet
Verksamheten ska ha god säkerhet
Personalen ska ha sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en
god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses
Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek
Lokalerna ska vara ändamålsenliga
Verksamheten ska tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov
Verksamheten ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig
verksamhet
Verksamheten ska inte ta ut oskäligt höga avgifter
Verksamheten ska uppfylla de krav som ställs på motsvarande offentlig verksamhet

Om förskolans verksamhet

•
•
•
•

Utomhusmiljön ska vara ändamålsenlig
Lokalerna ska vara godkända av miljökontoret och räddningstjänsten
Förskolechef ska finnas som ansvarar för förskolans pedagogiska verksamhet
Barn i behov av särskilt stöd ska placeras i samråd med förskolechef

Om fritidshemmets verksamhet

•
•
•
•

Utomhusmiljön ska vara ändamålsenlig
Lokalerna ska vara godkända av miljökontoret och räddningstjänsten
Rektor ska finnas som ansvarar för fritidshemmets pedagogiska verksamhet
Barn i behov av särskilt stöd ska placeras i samråd med rektor

Om verksamhet i form av annan pedagogisk verksamhet

•

•
•

Verksamheten ska utgå från varje barns behov och stimulera barns utveckling samt
förbereda barnen för ett fortsatt lärande.
Barn i behov av särskilt stöd ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver.
Anpassa barngruppens sammansättning och storlek så att det enskilda barnets som
gruppens behov kan tillgodoses.
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Krav och ansökan

Ansökan
Om den enskilde i ansökan visar att verksamhet kan drivas enligt gällande föreskrifter lämnar
kommunen godkännande för verksamheten samt lämnar bidrag enligt regler för bidrag på lika
villkor, (skollag kap 25 §§ 10-16).
Blankett för ansökan finns som en bilaga till detta dokument eller på koping.se
Ansökan om godkännande och rätt till bidrag ska göras i god tid före verksamheten beräknas
starta. En komplett ansökan som kommit in till barn- och utbildningsnämnden underlättar och
förkortar utredningstiden.
Uppgifter som ska följa med ansökan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En beskrivning av verksamheten som visar verksamhetsidé/pedagogisk idé
Information som innehåller antal barn, personal och organisation
Chef/pedagogiskt ansvarig
Beskriv chefens/personalens utbildning
Tidigare erfarenheter och referenser
Aktuellt registreringsbevis samt bolagsordning eller stadgar
Aktuell F-skattesedel
Hyreskontrakt (eventuellt åberopa annat villkor)
Utdrag från Belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen
Budgetplan
Beskrivning om verksamhetens inriktning och innehåll.

Fullständig ansökan skickas till:
Köpings kommun
Barn & utbildning
Att. Yvonne Karlsson
731 85 Köping
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Beslut och bidrag
Samlad bedömning och beslut
När ansökan har kommit in till barn och utbildning görs kontroller för att få en samlad
bedömning av huvudmannens förutsättningar att bedriva verksamheten. Barn- och
utbildningskontoret handlägger ärendet för vidare beslut i nämnden. Barn- och
utbildningsnämnden beslutar om ansökan ska godkännas. Beslutet kan överklagas (skollagen
28 kap. 5 §).

Överlåtelse och krav på ny ansökan
Barn- och utbildningsnämndens beslut om att lämna bidrag till enskild huvudman gäller endast
för den huvudman som avses i beslutet. Om huvudmannen överlåter verksamheten måste ny
ansökan göras av den nya huvudmannen, såväl fysisk som juridisk person.
Om verksamheten helt eller i väsentliga delar ändras eller flyttas ska ny ansökan göras av
huvudmannen.

Bidrag
För att erhålla bidrag från kommunen ska verksamheten vara öppen för alla barn som ska
erbjudas motsvarande offentlig verksamhet samt inte ta ut oskäligt höga avgifter. När barn
som tas emot i fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, där deras
vårdnadshavare arbetar, får inte lämna bidrag för fler barn till vårdnadshavaren än det antal
barn till andra som har tagits emot.
Verksamheten ska uppfyllas utifrån de krav som ställs på motsvarande offentlig verksamhet
och inte innebära påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet.

Bidragets storlek
Bidraget baseras på barn- och utbildningsnämndens budget och nämndens ansvar är att
fastställa bidraget på samma grunder som kommunen fördelar resurser i den egna
verksamheten. Bidraget ska fastställas inför varje kalenderår.
Förutom det kommunala driftbidraget får verksamheten ta ut en avgift av vårdnadshavarna för
de barn som är placerade i verksamheten. Denna avgift får inte överstiga vad riktlinjerna för
maxtaxa tillåter.
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