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Nya regler för ägar- och ledningsprövning av fristående
verksamheter
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav i Skolagen, för tillstånd för att få
bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet. Lagändringarna börjar gälla
den 1 januari 2019. Det innebär krav på att fristående verksamheters ägar- och
ledningskretsen ska vara insatta i de lagar och regler som berör den verksamhet de bedriver
(SFS 2018:1158). Detta innebär att Alingsås kommun som tillsynsmyndighet för kommunens
fristående förskolor och pedagogisk omsorg, behöver revidera dokument och rutiner.

Beredning.
I korthet innebär den reviderade lagen att ägar- och ledningskretsen:




Genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller
verksamheten.
Har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.
I samtliga fall är personer som bedöms lämpliga.

(Skollagen 2 kap, 5§)
Ägar- och ledningskretsen kan till exempel vara VD, bolagsmän, eller styrelsen för ett
föräldrakooperativ.
Kommunen har ansvar för att ovanstående kontrolleras vid godkännande av nyetablerad
verksamhet, och det ska också ingå i den regelbundna tillsynen (Skollagen 26 kap 4§). Vid
någon förändring i ägar- eller ledningskretsen hos en fristående förskola ska detta anmälas
till kommunen senast 1 månad efter förändringen. (Skollagen 2 kap 5b§). Kommunen är då
skyldig att tillse att den nya ledningskretsen besitter kompetens och lämplighet enligt ovan.
I och med den nya lagen har kommunen rätt att ta ut en avgift vid godkännande av ny
verksamhet och vid utökning av befintlig verksamhet. Avgiften ska enligt kommunallagen
basera sig på självkostnadsprincipen, dvs utgå ifrån den arbetstid och de resurser som
ärendeberedningen kräver.
Skolinspektionen har ansvar för tillsyn och godkännande av fristående grundskolor och de
har satt avgifter till 35 000 kronor för ansökan om nyetablering av fristående skola och 25
000 kronor för ansökan om utökning av befintligt godkännande.
Förvaltningens bedömning är att handläggning av en fristående förskola inte kräver lika
mycket tid som vid Skolinspektionens handläggning av en fristående skola. Rimliga
avgiftsnivåer för Alingsås kommun skulle kunna vara 24 000 för nyetablering och 12 000 för
ansökan om utökat tillstånd. Beslut om en taxa och belopp ska beslutas av
kommunfullmäktige.

Ett första steg i anpassning till den nya lagen är att korrigera Alingsås kommuns mall för
ansökan om godkännande av ny verksamhet. Se bilaga. Gulmarkerad text är nya tillägg.
Under rubrikerna Ledarskap, samt under rubriken Ekonomi, förtydligas det nya lagkravet. I
förslaget till revidering finns också ett förtydligande under rubriken Kvalitet om att
verksamheten ska redogöra hur man kommer hantera personuppgifter i enlighet med
dataskyddslagen och GDPR, samt ett förtydligande att fristående verksamheter förväntas ha
samma öppettider som kommunen. Det sistnämnda finns redan med idag i
tillsynsdokumenten, men förtydligas härmed i ansökningsmallen.
På sidan 1 står det att ansökan kan komma att vara förenad med en administrativ kostnad.
Förvaltningens förslag är att denna text godkänns med möjlighet att göra redaktionell
förändring utefter att kommunfullmäktige fattat beslut om avgiftsnivåer.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär en förändring till gällande lagstiftning 1 januari 2019. Det kommer innebära
en större administrativ hantering av godkännande och tillsyn av fristående verksamheter,
som kommer att kompenseras av föreslagna avgifter.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner den reviderade mallen för ansökan om
godkännande av ny verksamhet, med möjlighet till redaktionell förändring av inledningen på
sidan 1, efter beslut om avgifter i kommunfullmäktige.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande
avgiftsnivåer för Alingsås kommun:
Nyetablering av ny verksamhet: 24 000 kronor.
Ansökan om utökande av befintlig verksamhet: 12 000 kronor.
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