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§ 39 2019.142 KS

Nya regler för ägar- och ledningsprövning för fristående verksamheter
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 december 2018 § 114
att godkänna förslag till nya regler för ägar- och ledningsprövning för fristående
verksamheter och sända till kommunfullmäktige för beslut.
De nya reglerna föreslås då riksdagen den 7 juni 2018 beslutade att införa nya krav i
Skollagen, 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 ledningskrets 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
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 februari 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av barn- och ungdomsnämndens förslag och delar
nämndens uppfattning.
Den nya lagen innebär i korthet att kommunen vid godkännande av ny verksamhet ansvar
för att kontrollera att fristående verksamheters ägar- och ledningskrets är insatta i de lagar
och regler som berör den verksamhet de bedriver. Lagen ger kommunen rätt att ta ut 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 tkr för ansökan om nyetablering av fristående skola och 25 tkr för
ansökan om utökning av befintligt godkännande.
Barn- och ungdomsnämndens 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 tkr för nyetablering och 12
tkr för ansökan om utökat tillstånd.
Kommunledningskontoret ser positivt på att nämnden kan utföra sina åtaganden till lägre
kostnad och har inget att erinra mot förslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2019, § 20.
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Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner barn- och ungdomsnämndens förslag i sin helhet gällande
nya regler för ägar- och ledningsprövning för fristående verksamheter.
2. Avgiftsnivåerna uppgår till:
-Nyetablering av verksamhet: 24 tkr.
-Ansökan om utökande av befintlig verksamhet: 12 tkr.
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