
Yttrande angående - Avgiftsreglering vid 
godkännandeprövning av fristående verksamhet. 

 
Yttrande .   

Demokraterna välkomnar lagändringarna och ställer sig bakom införandet av avgifter vid 
godkännandeprövning. Tidigare har kraven för pedagogisk omsorg varit för låga och möjliggjort att 
oseriösa och direkt olämpliga aktörer, så som kriminella och extremister, kunnat bedriva verksamhet. 
Med denna viktiga lagändring kommer nu kraven för att starta och bedriva pedagogisk omsorg att 
skärpas och förskoleförvaltningen får än starkare verktyg för att komma åt dessa aktörer. 
Lagändringarna tillsammans med införandet av avgifter kommer ha stor betydelse för att stärka 
kvaliteten och likvärdigheten och förhindra att olämpliga personer bedriver verksamhet. 

Eftersom kraven höjs genom lagändringarna kommer det innebära högre kostnader för kommunen i 
godkännandeprövningen avseende pedagogisk verksamhet. Demokraterna ser det som en självklarhet 
att ifall man ämnar bedriva fristående verksamhet ska godkännandeprövningen utgå ifrån 
självkostnadsprincipen. Genom att ta ut en avgift stärks förutsättningarna ytterligare för att endast 
seriösa aktörer etablerar sig på marknaden. Därutöver är det ingen rättighet att bedriva fristående 
verksamhet och ökade kostnader för kommunen bör därför bekostas av den ansökande 

Vi delar stadsledningskontoret bedömning om att godkännandeprovning i både pedagogisk omsorg 
och fristående förskola bör utgå ifrån självkostnadsprincipen och att förskolenämnden systematiskt 
behöver följa upp kostnader i enskilda ärenden för att säkerställa att självkostnadsprincipen uppfylls. 
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Återremissyrkande angående – Avgiftsreglering vid godkännandeprövning 
av fristående verksamhet. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Ärendet återremitteras till Stadsledningskontoret med uppdrag att ta fram nya 
betydligt lägre avgifter för småskaliga fristående aktörer. 
 

Yrkandet 
I ärendet refereras till ny lagstiftning som ger MÖJLIGHET till att ta ut avgifter. 
Tyvärr har Göteborgs Stad av allt att döma hållningen att staden så fort det är 
möjligt SKALL/MÅSTE ta ut en avgift vilket lätt kan leda till oönskade negativa 
effekter, något som nu har skett i detta ärende. 

I ärendet argumenteras för att om staden tar ut en avgift kommer detta leda till att 
oseriösa aktörer avstår från att ansöka om och bedriva fristående verksamhet. 
Sverigedemokraterna befarar dock att oseriösa aktörer inte kommer låta sig 
stoppas av en avgift på 20.000-28.000 kronor. Vad det dock kommer leda till är 
att intresset för att bedriva småskalig verksamhet kommer minska radikalt hos 
enskilda seriösa individer. 

Sverigedemokraterna är inte motståndare till att en avgift tas ut från stora 
kommersiella aktörer men att tämligen jämbördiga avgifter skall tas ut från 
enskilda individer som önskar driva en småskalig fristående verksamhet är 
varken väl avvägt, genomtänkt eller skäligt. 

Ett betydligt bättre och rimligare alternativ för att minska antalet oseriösa aktörer 
vore att i stället för att fokusera på avgifter in till staden, lägga fokus på att 
verksamheter skall uppfylla på förhand angivna krav och regler och att ett 
kännbart vite tas ut om man inte, på godtagbar nivå, uppfyller de krav som ställs 
på verksamheten. Detta kombinerat med, för mycket småskaliga verksamheter, 
drastiskt minskade avgifter (visavi de nu föreslagna). 

De krav som skall ställas gäller kunskaper i svenska språket, relevant kunskap 
om barn och barns utveckling samt krav på att en verksamhet måste fortsatt 
drivas innevarande samt nästkommande termin ut vid en eventuell avveckling. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Återremissyrkande 
2022-10-27 
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Avgiftsreglering vid godkännandeprövning av 
fristående verksamhet  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Avgift om 28 000 kr för den som ansöker om godkännande att starta fristående 
förskola genom nyetablering av en fristående förskoleenhet samt vid godkännande av 
en ny huvudman för en befintlig förskoleenhet fastställs.  

2. Avgift om 20 000 kr för den som ansöker om utökning (utöver 10 procent av beviljat 
barnantal) av en redan befintlig förskoleenhet fastställs.  

3. Avgift om 20 000 kr för den som ansöker om att godkännas som huvudman för 
pedagogisk omsorg i enskild regi, dvs verksamheten drivs av en dagbarnvårdare i sitt 
eget hem införs.  

4. Avgift om 28 000 kr för den som ansöker om att godkännas som huvudman för 
pedagogisk omsorg genom nyetablering i annan form än vad som avses i punkten 3 
samt vid godkännande av ny huvudman för befintlig verksamhet införs.  

5. Avgift om 20 000 kr för den som ansöker om utökning av en redan befintlig 
pedagogisk omsorg i annan form än enskild regi i det egna hemmet införs.  

6. Avgiften ska betalas i samband med ansökan och ärendet tas inte upp till prövning 
om avgiften ej betalas.  

7. Avgifterna gäller från 2023-01-01. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde den 11 juni 2019 §19, avgiftsnivåer vid ansökan om 
godkännande att starta fristående förskola genom nyetablering och godkännande av en ny 
huvudman för en befintlig förskoleenhet samt genom utökning av en redan befintlig 
verksamhet. Förskolenämnden har beslutat att avgftsnivåerna behöver justeras upp då det 
är tre år sedan de fastställdes. Möjligheten att ta ut en avgift har tidigare endast omfattat 
förskoleverksamhet men kommer från och med den 1 januari 2023, genom en lagändring, 
även att gälla för pedagogisk omsorg. Beslutet avser således både justering av avgiftsnivå 
för förskoleverksamhet samt avgiftsreglering för pedagogisk omsorg.  

Förskolenämnden förslår kommunfullmäktige att besluta om att ta ut en avgift om 
28 000 kr (mot tidigare 25 000 kr) för den som ansöker om godkännande att starta 
fristående förskola genom nyetablering och godkännande av en ny huvudman för en 
befintlig förskoleenhet samt att ta ut en avgift om 20 000 kr (mot tidigare 18 000 kr) för 
den som ansöker om utökning (utöver 10 procent av beviljat barnantal) av en redan 
befintlig förskoleenhet.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-10-04 
Diarienummer 0810/22 
 

Handläggare  
Lina Tjernberg 
Telefon: 031-368 01 16 
E-post: lina.tjernberg@stadshuset.goteborg.se  
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Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ta ut en avgift om 
20 000 kr för den som ansöker om att godkännas som huvudman för pedagogisk omsorg i 
enskild regi det vill säga verksamheten drivs av en dagbarnvårdare i sitt eget hem. 
Förskolenämnden föreslår vidare kommunfullmäktige att ta ut en avgift om 28 000 kr för 
den som ansöker om att godkännas som huvudman för pedagogisk omsorg genom 
nyetablering i annan form än vad som avses ovan samt godkännande av en ny huvudman 
för en befintlig verksamhet. Pedagogisk omsorg kan förekomma i olika former varför två 
olika avgiftsnivåer föreslås. 

Förskolenämnden föreslår även kommunfullmäktige att besluta om att ta ut en avgift om 
20 000 kr för den som ansöker om utökning av en redan befintlig pedagogisk omsorg i 
annan form än enskild regi i det egna hemmet.  

Avgifterna ska börja tas ut från den 1 januari 2023. Förskolenämnden föreslår vidare 
kommunfullmäktige att besluta om att avgiften ska betalas i samband med att ansökan 
lämnas in samt att ärendet inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Med anledning av regeringens proposition 2021/22:78 ” Stärkt kvalitet och likvärdighet i 
pedagogisk omsorg” och skollagens nya regleringar ställs högre krav på kommunen vid 
godkännandeprövning samt vid tillsyn av pedagogisk omsorg. Konkret innebär 
förändringen en större administrativ hantering. De ökade kostnaderna kommer delvis 
kompenseras av föreslagna avgifter. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Barnens bästa ska alltid beaktas vid alla beslut som rör barn. Genom att ta ut en avgift för 
den som ansöker om att godkännas som huvudman för pedagogisk omsorg finns goda 
förutsättningar för att endast seriösa aktörer etablerar sig på marknaden. I förarbetena 
(prop. 2021/22:78) framgår att syftet med lagändringarna är att stärka kvaliteten och 
likvärdigheten i pedagogisk omsorg.  

 

Bilaga 
Förskolenämndens handlingar 2022-06-20 § 141 
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Ärendet  
Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om de avgifter som kan tas ut i 
samband med godkännandeprövningen för pedagogisk omsorg. Förskolenämnden 
föreslår vidare kommunfullmäktige att besluta om justeringar av avgiftsnivåer vid 
ansökan om godkännande att starta fristående förskola genom nyetablering och 
godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskoleenhet samt genom utökning av 
en redan befintlig verksamhet.  

Beskrivning av ärendet 

Avgift för godkännandeprövning och utökning införs - pedagogisk omsorg  
Den 1 januari 2023 träder nya bestämmelser gällande pedagogisk omsorg i kraft. 
Bestämmelserna innebär att förskolenämnden i samband med godkännande av huvudmän 
som vill starta pedagogisk omsorg samt även i samband med tillsyn kommer att göra en 
så kallad ägar- och ledningsprövning. Godkännandet att vara huvudman ska avse 
verksamhet på ett visst verksamhetsställe som bedöms lämpligt. De nya bestämmelserna 
ger också kommunerna möjlighet att ta ut en avgift för ansökningar om att godkännas 
som huvudman för pedagogisk omsorg. 

Pedagogisk omsorg kan drivas i många olika varianter. En vanlig form är att en person 
bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem. Det är även vanligt förekommande att 
verksamheten bedrivs i bolagsform där en huvudman anställer personal. Mindre vanligt 
förekommande är att verksamheten bedrivs hemma hos det eller de barn som är inskrivna 
i verksamheten. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal eller i sitt eget 
hem men under del av tiden i en särskild lokal med andra personer. Det kan också handla 
om flera personer som tillsammans bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal. Det 
förekommer även flerfamiljslösningar där familjerna alternerar i de olika familjernas hem 
eller flerfamiljslösningar i en särskild lokal.  

Av förarbetena till bestämmelsen om rätten att ta ut avgifter framgår bland annat att 
regeringen anser att kostnaden som uppkommer med anledning av de utökade kraven på 
aktörer bör bekostas av de aktörer som väljer att vara verksamma inom skolväsendet.  

Det finns inga regler i skollagen eller skolförordningen gällande principen för 
avgiftssättningen. Kommunen har däremot att rätta sig efter kommunallagens 
bestämmelser rörande självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen samt förbud mot 
retroaktivt verkande beslut. Avgiften som en kommun tar ut ska spegla kommunens 
kostnader för godkännande, och får inte generera en vinst för kommunen. 

I förarbetena (prop. 2021/22:78) framgår att syftet med lagändringarna är att stärka 
kvaliteten och likvärdigheten i pedagogisk omsorg. Genom att ta ut en avgift för den som 
ansöker om att godkännas som huvudman för pedagogisk omsorg finns goda 
förutsättningar för att endast seriösa aktörer etablerar sig på marknaden.  

Förskolenämndens bedömning är att den uppskattade kostnaden för arbetstiden i ett 
ärende om att godkännas som huvudman för pedagogisk omsorg genom nyetablering 
skiljer sig åt beroende på utformning av den pedagogiska verksamheten (enskild regi, i 
annan form än enskild regi). Godkännande av en ny huvudman för en befintlig 
verksamhet i annan form än enskild regi är att jämställas med tidsåtgången i ett ärende 
om godkännande för en nyetablering av en fristående förskoleenhet, det vill säga 
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60 timmar. En uppskattad kostnad för en nyetablering samt vid godkännande av en ny 
huvudman för en befintlig verksamhet blir således totalt 28 000 kr.  

I handläggningen ingår mottagande av ansökan, genomläsning för att begära 
komplettering, minst en begäran om komplettering, ägar- och ledningsprövning, 
förberedelse för intervju med sökanden, intervju med sökanden, etableringsbesök i 
lokalen/hemmet, kommunicering av förslag till beslut samt att skriva tjänsteutlåtande till 
nämnden.  

En ny uppskattad kostnad för utökning av en befintlig pedagogisk omsorg i annan form 
än enskild regi i det egna hemmet blir 20 000 kr. Även ägar- och ledningsförhållandena 
granskas från den 1 januari 2023 i dessa ärenden men handläggningsåtgärderna i övrigt är 
inte lika omfattande som vid en nyetablering av en pedagogisk omsorg. Vid uträkningen 
av kostnader avseende utökning faller nämndkostnader samt kostnader kopplat till 
intervjuförfarandet bort. 

Avseende godkännande av en ny huvudman för en befintlig verksamhet i enskild regi är 
nämndens bedömning att tidsåtgången, och därmed också kostnaden blir något lägre, 
20 000 kr.   

Stadsledningskontoret har kontaktat ett tiotal kommuner gällande huruvida de ämnar ta ut 
en avgift för godkännandeprövningen avseende pedagogisk omsorg och storleken på 
avgiften. I dagsläget har inga sådana beslut fattats i kommunerna, därav har det inte heller 
varit möjligt att jämföra kostnadsnivåer i andra kommuner med de som förskolenämnden 
föreslår.  

Justering av avgift för godkännandeprövning och utökning - fristående 
förskola 
I juni 2019 fastställde kommunfullmäktige avgiftsnivåer vid ansökan om godkännande att 
starta fristående förskola genom nyetablering och godkännande av ny huvudman för 
befintlig förskoleenhet genom utökning av redan befintlig verksamhet. De här 
avgiftsnivåerna behöver enligt förskolenämnden justeras då det är tre år sedan de 
fastställdes.  

Ägar- och ledningsprövning innebär att inhämta uppgifter från bland annat 
kreditupplysningsföretag, Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket samt 
Kronofogdemyndigheten. Förskolenämnden kan även komma att använda uppgifter som 
rör sökanden och som förekommer i förskolenämndens tillsyn eller i ärenden hos 
Skolinspektionen eller annan tillsynsmyndighet.  

Förskolenämndens avgifter för ägar- och ledningsprövning utgår från 
självkostnadsprincipen. De kostnader som uppkommer är relaterade till mottagande av 
ansökan, genomläsning för att begära komplettering, minst en begäran om komplettering, 
ägar- och ledningsprövning, förberedelse för intervju med sökanden, intervju med 
sökanden, etableringsbesök i lokalen/hemmet, kommunicering av förslag till beslut samt 
att skriva tjänsteutlåtande till nämnden. 

Uträkningen utgår från hur mycket arbetstid som respektive handläggare, eller annan 
yrkesroll, lägger ner i ett ärende. Detta för att säkerställa att självkostnadsprincipen 
efterlevs. Vid uträkningen av kostnader för en nyetablering har förskolenämnden utgått 
från en snittlön för tjänstemän (direktör, enhetschef, planeringsledare, nämndsekreterare 
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och registrator) på cirka 45 000 kr per månad, vilket innebär en timlön på ungefär 280 kr. 
Vid en tidsåtgång på 60 timmar (sammantagen arbetstid för alla tjänstemän) resulterar det 
i en kostnad på cirka 17 000 kr. Därtill tillkommer arvode för samtliga nämndledamöter 
på cirka 3 000 kr. Vid påslag med administrationskostnader, personalomkostnader och 
semestertillägg blir en uppskattad kostnad för en nyetablering totalt 28 000 kr. 

Stadsledningskontoret har undersökt avgiftsnivåer för ägar- och ledningsprövning vid 
nyetablering, samt utökning av redan befintlig förskoleenhet i andra kommuner. Både 
Stockholm och Malmö tar ut en avgift på 25 000 kr för ansökan vid nyetablering. Ingen 
av kommunerna tar ut avgift för utökning av redan befintlig verksamhet. Linköping tar en 
avgift på 20 000 kr för ansökan vid nyetablering och 10 000 kr vid utökning av 
verksamheten. Örebro och Västerås tar ut 12 000 kr för ansökan vid nyetablering och 
6 000 kr vid utökning av verksamheten.  

Skolinspektionen som har motsvarande ansvar för tillsyn och godkännande av fristående 
grundskolor har satt avgiften till 35 000 kr för ansökan om nyetablering av fristående 
skola och 25 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.  

Rättslig reglering 
Av 2 kap. 5 § skollagen följer att enskilda efter ansökan får godkännas som huvudmän för 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
fritidshem. Godkännande ska lämnas om den enskilde:  

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 
verksamheten,  

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, 
och  

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person krävs 
att samtliga som anges i 5 a § 1-4 bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska 
viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt 
och andra omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär påtagliga 
negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas 
av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser 
gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del 
av skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas. Avser godkännandet 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola krävs därutöver att elevunderlaget är 
tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt. 

Ett godkännande ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet eller förskoleenhet. 

Av 2 kap. 5 c § Skollagen följer att Statens skolinspektion eller den kommun som 
handlägger ärenden om godkännande av en enskild som huvudman får ta ut en avgift för 
ansökningar om godkännande enligt 2 kap. 5 §. 

Av förarbetena till bestämmelsen i 2 kap. 5 § c skollagen framgår att ” I enlighet med vad 
som anförts i avsnitt 4.1 och 4.2 anser regeringen att utökade tillståndskrav för att bedriva 
verksamhet inom socialtjänsten och skolväsendet är nödvändiga. Regeringen anser att 
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kostnaden som uppkommer med anledning av dessa krav bör bekostas av de enskilda 
aktörer som väljer att vara verksamma inom socialtjänsten och skolväsendet och, i den 
mån en övervältring av kostnaden sker, av de kommuner som väljer att använda sig av 
enskilda utförare. (…) Utredningen har föreslagit att en avgift endast ska få tas ut för den 
del av tillståndsprövningen som utgörs av ägar- och ledningsprövning. Med anledning av 
Skolinspektionens synpunkter, och i enlighet med Ägarprövningsutredningens förslag, 
föreslår regeringen att en avgift ska införas för tillstånds- och godkännandeprövningen i 
dess helhet, vilket motverkar förekomsten av tillstånd som inte utnyttjas inom 
skolväsendet och socialtjänstområdet.  

Vidare innebär detta att kostnaderna för ägar- och ledningsprövningen inte behöver 
redovisas särskilt och separeras från tillstånds- och godkännandeprövningen i sin helhet. 
Regeringen anser, i likhet med IVO, och till skillnad från Skolinspektionen och 
Skolverket, att även ansökningar som föranleds av ändringar i befintlig verksamhet bör 
vara avgiftspliktiga. Det är rimligt att exempelvis den som vill utvidga en befintlig 
verksamhet får stå för ansökningskostnaden på samma sätt som den som vill starta en helt 
ny verksamhet. Vid beräkningen av avgifterna gäller självkostnadsprincipen för 
kommunerna. (prop. 2017/2018:158 s. 55 f) 

Av 25 kap. 10 § skollagen följer att En enskild får godkännas som huvudman för en 
sådan pedagogisk omsorg som avses i 2 §. Den kommun där verksamheten ska bedrivas 
ska efter ansökan lämna ett godkännande om:  

1. den enskilde har insikt i och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
verksamheten,  

2. den enskilde i övrigt bedöms lämplig,  

3. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande 
verksamhet,  

4. 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  

5. avgifterna inte är oskäligt höga. 

Godkännandet att vara huvudman ska avse verksamhet på ett visst verksamhetsställe som 
bedöms lämpligt. Om verksamheten ska bedrivas där någon är folkbokförd kan en 
sökande inte anses lämplig utan att en registerkontroll enligt 2 a § har gjorts.  

Kommunen får godkänna en enskild som huvudman trots att villkoret i första stycket 4 
inte är uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär.  

Av 25 kap. 10 c § följer att kommunen får ta ut en avgift för en ansökan om godkännande 
enligt 10 §. 

Av förarbetena till bestämmelsen i 25 kap. 10 c § Skollagen framgår ”Att handlägga en 
ansökan om att få bedriva pedagogisk omsorg som huvudman innebär en viss 
administration för kommunen. Vid en ansökan om att godkännas som huvudman för 
förskola får kommunen som handlägger ärendet enligt 2 kap. 5 c § Skollagen ta ut en 
avgift. Regeringen anser att motsvarande bör gälla vid ansökan om att godkännas som 
huvudman för pedagogisk omsorg. Vid beräkningar av avgifter gäller den 
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självkostnadsprincip som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725). Eftersom 
handläggningen kan vara olika omfattande, exempelvis beroende på hur många personer 
som omfattas av prövningen, kan avgiften bli olika stor för olika sökande. 
Avgiftssättningen bör dock så långt som möjligt vara transparent och preciserad på 
förhand så att den enskilde kan inkludera kostnaderna för att ansöka om tillstånd i sina 
kalkyler. Regeringen bedömer att avgifterna inte kommer att bli så pass höga att de utgör 
ett hinder för den som har för avsikt att bedriva en verksamhet långsiktigt. Det bör inte 
vara tillåtet att ta ut en särskild avgift vid anmälning av förändringar i den personkrets 
som omfattas, eftersom det skulle innebära en risk för att huvudmän inte anmäler 
förändringar. 

Av 2 kap. 3 § kommunallagen följer att kommuner och landsting ska behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.  

Av 2 kap. 5 § kommunallagen följer att kommuner och regioner får ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är 
skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan 
författning.  

Av 2 kap. 6 § kommunallagen följer att kommuner och landsting inte får ta ut högre 
avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 
tillhandahåller. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning är att kommunen får ökade kostnader med anledning 
av de förändringar i skollagen som börjar gälla 2023-01-01. Det ställs högre krav på 
kommunerna i godkännandeprövningen avseende pedagogisk verksamhet och 
möjligheten att ta ut en avgift framgår av skollagen. Eftersom ingen av de kommuner som 
stadsledningskontoret kontaktat i samband med beredning av ärendet ännu beslutat om att 
införa avgifter har jämförelse avseende nivån på avgiften inte varit möjlig att göra.  

Förskolenämndens kalkyl avseende kostnader för godkännandeprovning i både 
pedagogisk omsorg och fristående förskola utgår från självkostnadsprincipen. 
Stadsledningskontorets bedömning är att förskolenämnden systematiskt behöver följa upp 
kostnader i enskilda ärenden för att säkerställa att självkostnadsprincipen uppfylls.  

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Hemställande till kommunfullmäktige om 
avgift vid ansökan om att starta fristående 
verksamhet  

§ 141, N608-0945/19 

Handling  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 25 maj 2022. 

Beslut 
1. Förskolenämnden beslutar att den som ansöker om godkännande att starta fri-

stående förskola genom nyetablering av en fristående förskoleenhet och godkän-

nande av en ny huvudman för en befintlig förskoleenhet, ska betala 28 000 kr i 

avgift från den 1 januari 2023.  

2. Förskolenämnden beslutar att den som ansöker om utökning (utöver 10 procent 

av beviljat barnantal) av en redan befintlig förskoleenhet, ska betala 20 000 kr i 

avgift från den 1 januari 2023. 

3. Förskolenämnden beslutar att den som ansöker om att godkännas som huvudman 

för pedagogisk omsorg i enskild regi, dvs verksamheten drivs av en dagbarnvår-

dare i sitt eget hem, ska betala 20 000 kr i avgift från den 1 januari 2023.  

4. Förskolenämnden beslutar att den som ansöker om att godkännas som huvudman 

för pedagogisk omsorg genom nyetablering i annan form än vad som avses i 

punkten 3 samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig verksamhet ska 

betala 28 000 kr i avgift från den 1 januari 2023.  

5. Förskolenämnden beslutar att den som ansöker om utökning av en redan befintlig 

pedagogisk omsorg i annan form än enskild regi i det egna hemmet, ska betala 

20 000 kr i avgift från den 1 januari 2023. 

6. Förskolenämnden beslutar om att avgiften ska betalas i samband med ansökan, 

samt att ärendet inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas.  

7. Beslutet översänds till kommunfullmäktige för fastställande av förskolenämndens 

förslag på avgiftsnivåer enligt beslutspunkterna 1–5.   

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Expedieras till: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

 

 

Förskolenämnden 

 
  

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-06-20 

mailto:stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se


 

 

Förskolenämnden 
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Vid protokollet 

Sekreterare 

 

__________________________ 

Helena Öhrvall 

 

Rätt utdraget ur protokoll intygar: 

__________________________ 

Helena Lindberg, chef Planering, analys och kansli 

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  

 

 



 

 

Förskoleförvaltningen 
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Avgiftsreglering vid godkännandeprövning av 
fristående verksamhet  

Förslag till beslut 
1. Förskolenämnden beslutar att den som ansöker om godkännande att starta fri-

stående förskola genom nyetablering av en fristående förskoleenhet och godkän-

nande av en ny huvudman för en befintlig förskoleenhet, ska betala 28 000 kr i 

avgift från den 1 januari 2023.  

2. Förskolenämnden beslutar att den som ansöker om utökning (utöver 10 procent 

av beviljat barnantal) av en redan befintlig förskoleenhet, ska betala 20 000 kr i 

avgift från den 1 januari 2023. 

3. Förskolenämnden beslutar att den som ansöker om att godkännas som huvudman 

för pedagogisk omsorg i enskild regi, dvs verksamheten drivs av en dagbarnvår-

dare i sitt eget hem, ska betala 20 000 kr i avgift från den 1 januari 2023.  

4. Förskolenämnden beslutar att den som ansöker om att godkännas som huvudman 

för pedagogisk omsorg genom nyetablering i annan form än vad som avses i 

punkten 3 samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig verksamhet ska 

betala 28 000 kr i avgift från den 1 januari 2023.  

5. Förskolenämnden beslutar att den som ansöker om utökning av en redan befintlig 

pedagogisk omsorg i annan form än enskild regi i det egna hemmet, ska betala 

20 000 kr i avgift från den 1 januari 2023. 

6. Förskolenämnden beslutar om att avgiften ska betalas i samband med ansökan, 

samt att ärendet inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas.  

7. Beslutet översänds till kommunfullmäktige för fastställande av förskolenämndens 

förslag på avgiftsnivåer enligt beslutspunkterna 1–5.   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde den 11 juni 2019 (§19) förskolenämndens förslag på 

avgiftsnivåer vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola genom nyetable-

ring och godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskoleenhet samt genom 

utökning av en redan befintlig verksamhet (se bilaga 1). Avgiftsnivåerna behöver justeras 

upp då det är tre år sedan de fastställdes. Möjligheten att ta ut en avgift har tidigare endast 

omfattat förskoleverksamhet men kommer från och med den 1 januari 2023, genom en 

lagändring, även att gälla för pedagogisk omsorg. Beslutet avser således både justering av 

avgiftsnivå för förskoleverksamhet samt avgiftsreglering för pedagogisk omsorg. 

Förskolenämnden förslår kommunfullmäktige att besluta om att ta ut en avgift om 28 000 

kr (mot tidigare 25 000 kr) för den som ansöker om godkännande att starta fristående för-

skola genom nyetablering och godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskole-

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-05-25 

Diarienummer: N608-0945/19 

 

Handläggare: Amanda Larsson, Anna Ycke 

 

E-post: amanda.larsson@forskola.goteborg.se 
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enhet samt att ta ut en avgift om 20 000 kr (mot tidigare 18 000 kr) för den som ansöker 

om utökning (utöver 10 procent av beviljat barnantal) av en redan befintlig förskoleenhet.  

Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ta ut en avgift om        

20 000 kr för den som ansöker om att godkännas som huvudman för pedagogisk omsorg i 

enskild regi det vill säga verksamheten drivs av en dagbarnvårdare i sitt eget hem. 

Förskolenämnden föreslår vidare kommunfullmäktige att ta ut en avgift om 28 000 kr för 

den som ansöker om att godkännas som huvudman för pedagogisk omsorg genom 

nyetablering i annan form än vad som avses ovan samt godkännande av en ny huvudman 

för en befintlig verksamhet. Pedagogisk omsorg kan förekomma i olika former varför två 

olika avgiftsnivåer föreslås. 

Förskolenämnden föreslår även kommunfullmäktige att besluta om att ta ut en avgift om 

20 000 kr för den som ansöker om utökning av en redan befintlig pedagogisk omsorg i 

annan form än enskild regi i det egna hemmet. 

Avgifterna ska börja tas ut från den 1 januari 2023. Förskolenämnden föreslår vidare 

kommunfullmäktige att besluta om att avgiften ska betalas i samband med att ansökan 

lämnas in samt att ärendet inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas. 

Inom ramen för ansökningsförfarandet genomför förskoleförvaltningen en ägar-och led-

ningsprövning (se rutin bilaga 2) vilket innebär att inhämta uppgifter från bland annat 

kreditupplysningsföretag, Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket samt 

Kronofogdemyndigheten. Förskoleförvaltningen kan även komma att använda uppgifter 

som rör sökanden och som förekommer i förskoleförvaltningens tillsyn eller i ärenden 

hos Skolinspektionen eller annan tillsynsmyndighet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Med anledning av regeringens proposition 2021/22:78 ” Stärkt kvalitet och likvärdighet i 

pedagogisk omsorg” och skollagens nya regleringar ställs högre krav på kommunen vid 

godkännandeprövning samt vid tillsyn av pedagogisk omsorg. Konkret innebär föränd-

ringen en större administrativ hantering. De ökade kostnaderna kommer delvis kompen-

seras av föreslagna avgifter.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension och barnkonventionen 
Barnens bästa ska alltid beaktas vid alla beslut som rör barn. Genom att ta ut en avgift för 

den som ansöker om att godkännas som huvudman för pedagogisk omsorg finns goda 

förutsättningar för att endast seriösa aktörer etablerar sig på marknaden. I förarbetena 

(prop. 2021/22:78) framgår att syftet med lagändringarna är att stärka kvaliteten och lik-

värdigheten i pedagogisk omsorg.   

Skolinspektionen som har motsvarande ansvar för tillsyn och godkännande av fristående 

grundskolor har satt avgiften till 35 000 kr för ansökan om nyetablering av fristående 

skola och 25 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.  
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Bilagor 
 

1. Tjänsteutlåtande, utfärdat 2019-03-11 avgift vid ansökan om godkännande att 

starta eller utöka fristående förskola 

2. Förskoleförvaltningens rutin för ägar- och ledningsprövning. 
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Ärendet 
Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om de avgifter som kan tas ut i 

samband med godkännandeprövningen för pedagogisk omsorg. Förskolenämnden före-

slår vidare kommunfullmäktige att besluta om justeringar av avgiftsnivåer vid ansökan 

om godkännande att starta fristående förskola genom nyetablering och godkännande av 

en ny huvudman för en befintlig förskoleenhet samt genom utökning av en redan befintlig 

verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
Rättslig reglering 

Av 2 kap. 5 § skollagen följer att enskilda efter ansökan får godkännas som huvudmän för 

förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och 

fritidshem.                                                                                                                    

Godkännande ska lämnas om den enskilde: 

   1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller 

för verksamheten, 

   2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, 

och 

   3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person krävs 

att samtliga som anges i 5 a § 1–4 bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska 

viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt 

och andra omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär påtagliga 

negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas 

av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser 

gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del 

av skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas. Avser godkännandet för-

skoleklass, grundskola eller grundsärskola krävs därutöver att elevunderlaget är tillräck-

ligt för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt. 

Ett godkännande ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet eller förskoleenhet. 

Av 2 kap. 5 c § Skollagen följer att Statens skolinspektion eller den kommun som hand-

lägger ärenden om godkännande av en enskild som huvudman får ta ut en avgift för 

ansökningar om godkännande enligt 2 kap. 5 §. 

Av förarbetena till bestämmelsen i 2 kap. 5 § c skollagen framgår att ” I enlighet med vad 

som anförts i avsnitt 4.1 och 4.2 anser regeringen att utökade tillståndskrav för att bedriva 

verksamhet inom socialtjänsten och skolväsendet är nödvändiga. Regeringen anser att 

kostnaden som uppkommer med anledning av dessa krav bör bekostas av de enskilda 

aktörer som väljer att vara verksamma inom socialtjänsten och skolväsendet och, i den 

mån en övervältring av kostnaden sker, av de kommuner som väljer att använda sig av 

enskilda utförare. (…) Utredningen har föreslagit att en avgift endast ska få tas ut för den 

del av tillståndsprövningen som utgörs av ägar- och ledningsprövning. Med anledning av 

Skolinspektionens synpunkter, och i enlighet med Ägarprövningsutredningens förslag, 
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föreslår regeringen att en avgift ska införas för tillstånds- och godkännandeprövningen i 

dess helhet, vilket motverkar förekomsten av tillstånd som inte utnyttjas inom skolväsen-

det och socialtjänstområdet. Vidare innebär detta att kostnaderna för ägar- och lednings-

prövningen inte behöver redovisas särskilt och separeras från tillstånds- och godkännan-

deprövningen i sin helhet. Regeringen anser, i likhet med IVO, och till skillnad från Skol-

inspektionen och Skolverket, att även ansökningar som föranleds av ändringar i befintlig 

verksamhet bör vara avgiftspliktiga. Det är rimligt att exempelvis den som vill utvidga en 

befintlig verksamhet får stå för ansökningskostnaden på samma sätt som den som vill 

starta en helt ny verksamhet. Vid beräkningen av avgifterna gäller självkostnadsprincipen 

för kommunerna.” (prop. 2017/2018:158 s. 55 f) 

Av 25 kap. 10 § skollagen följer att En enskild får godkännas som huvudman för en 

sådan pedagogisk omsorg som avses i 2 §. Den kommun där verksamheten ska bedrivas 

ska efter ansökan lämna ett godkännande om: 

   1. den enskilde har insikt i och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

verksamheten, 

   2. den enskilde i övrigt bedöms lämplig, 

   3. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande 

verksamhet, 

   4. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda mot-

svarande verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte 

lämna bidrag för enligt 13 § andra stycket, och 

   5. avgifterna inte är oskäligt höga. 

Godkännandet att vara huvudman ska avse verksamhet på ett visst verksamhetsställe som 

bedöms lämpligt. Om verksamheten ska bedrivas där någon är folkbokförd kan en 

sökande inte anses lämplig utan att en registerkontroll enligt 2 a § har gjorts. 

Kommunen får godkänna en enskild som huvudman trots att villkoret i första stycket 4 

inte är uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. 

Av 25 kap. 10 c § följer att kommunen får ta ut en avgift för en ansökan om godkännande 

enligt 10 §.  

Av förarbetena till bestämmelsen i 25 kap. 10 c § Skollagen framgår ”Att handlägga en 

ansökan om att få bedriva pedagogisk omsorg som huvudman innebär en viss administ-

ration för kommunen. Vid en ansökan om att godkännas som huvudman för förskola får 

kommunen som handlägger ärendet enligt 2 kap. 5 c § Skollagen ta ut en avgift. Rege-

ringen anser att motsvarande bör gälla vid ansökan om att godkännas som huvudman för 

pedagogisk omsorg. Vid beräkningar av avgifter gäller den självkostnadsprincip som 

framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725). Eftersom handläggningen kan vara 

olika omfattande, exempelvis beroende på hur många personer som omfattas av pröv-

ningen, kan avgiften bli olika stor för olika sökande. Avgiftssättningen bör dock så långt 

som möjligt vara transparent och preciserad på förhand så att den enskilde kan inkludera 

kostnaderna för att ansöka om tillstånd i sina kalkyler. Regeringen bedömer att avgifterna 

inte kommer att bli så pass höga att de utgör ett hinder för den som har för avsikt att bed-

riva en verksamhet långsiktigt. Det bör inte vara tillåtet att ta ut en särskild avgift vid 

anmälning av förändringar i den personkrets som omfattas, eftersom det skulle innebära 

en risk för att huvudmän inte anmäler förändringar. 
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Av 2 kap. 3 § kommunallagen följer att kommuner och landsting ska behandla sina med-

lemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.  

Av 2 kap. 5 § kommunallagen följer att kommuner och regioner får ta ut avgifter för 

tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är 

skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan 

författning.   

Av 2 kap. 6 § kommunallagen följer att kommuner och landsting inte får ta ut högre 

avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhanda-

håller. 

 

Bakgrund 

En pedagogisk omsorg kan drivas i många olika varianter. En vanlig form är att en person 

bedriva pedagogisk omsorg i sitt eget hem. Det är även vanligt förekommande att verk-

samheten bedrivs i bolagsform där en huvudman anställer personal. Mindre vanligt före-

kommande är att verksamheten bedrivs hemma hos det eller de barn som är inskrivna i 

verksamheten. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal eller i sitt eget 

hem men under del av tiden i en särskild lokal med andra personer. Det kan också handla 

om flera personer som tillsammans bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal. Det 

förekommer även flerfamiljslösningar där familjerna alternerar i de olika familjernas hem 

eller flerfamiljslösningar i en särskild lokal.  

Den 1 januari 2023 träder nya bestämmelser gällande pedagogisk omsorg i kraft. Bestäm-

melserna innebär att förskolenämnden i samband med godkännande av huvudmän som 

vill starta pedagogisk omsorg samt även i samband med tillsyn kommer att göra en så 

kallad ägar- och ledningsprövning. Godkännandet att vara huvudman ska avse verksam-

het på ett visst verksamhetsställe som bedöms lämpligt. De nya bestämmelserna ger 

också kommunerna möjlighet att ta ut en avgift för ansökningar om att godkännas som 

huvudman för pedagogisk omsorg.  

Av förarbetena till bestämmelsen om rätten att ta ut avgifter framgår bland annat att 

regeringen anser att kostnaden som uppkommer med anledning av de utökade kraven på 

aktörer bör bekostas av de aktörer som väljer att vara verksamma inom skolväsendet.  

Det finns inga regler i skollagen eller skolförordningen gällande principen för avgiftssätt-

ningen. Kommunen har däremot att rätta sig efter kommunallagens bestämmelser rörande 

självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen samt förbud mot retroaktivt verkande 

beslut. Avgiften som en kommun tar ut ska spegla kommunens kostnader för godkän-

nande, och får inte generera en vinst för kommunen.  

  



 

 

Göteborgs Stad Förskoleförvaltningen, tjänsteutlåtande  7 (9) 

   

   

Förvaltningens bedömning  
Justering av avgiftsnivåer  

Kommunfullmäktige fastställde den 11 juni 2019 (§19) förskolenämndens förslag på 

avgiftsnivåer vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola genom nyetable-

ring och godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskoleenhet samt genom 

utökning av en redan befintlig verksamhet (se bilaga 1). Avgiftsnivåerna behöver justeras 

då det är tre år sedan de fastställdes.  

Förskoleförvaltningen har gjort en ny uppskattning av kostnaden i ett ärende om godkän-

nande för en nyetablering av en fristående förskoleenhet och godkännande av en ny 

huvudman för en befintlig förskoleenhet. Uträkningen utgår från hur mycket arbetstid 

som respektive handläggare, eller annan yrkesroll, lägger ner i ett ärende. Detta för att 

säkerställa att självkostnadsprincipen efterlevs. Vid uträkningen av kostnader för en 

nyetablering har förskoleförvaltningen utgått från en snittlön för tjänstemän (direktör, 

enhetschef, planeringsledare, nämndsekreterare och registrator) på cirka 45 000 kr per 

månad, vilket innebär en timlön på ungefär 280 kr. Vid en tidsåtgång på 60 timmar (sam-

mantagen arbetstid för alla tjänstemän) resulterar det i en kostnad på cirka 17 000 kr. 

Därtill tillkommer arvode för samtliga nämndledamöterna på cirka 3 000 kr.  Vid påslag 

med administrationskostnader, personalomkostnader och semestertillägg blir en 

uppskattad kostnad för en nyetablering totalt 28 000 kr. Avgiften föreslås börja gälla från 

den 1 januari 2023. 

Vid uträkningen av kostnader avseende utökning faller nämndkostnader samt kostnader 

kopplat till intervjuförfarandet bort. En ny uppskattad kostnad för utökning av en 

befintlig förskoleenhet blir 20 000 kr. Avgiften föreslås börja gälla från den 1 januari 

2023. 

Nyetablering av en pedagogisk omsorg i annan form än enskild regi 

Förskolenämnden anser att Göteborgs Stad bör ta ut avgifter för att godkännas som 

huvudman för pedagogisk omsorg genom nyetablering i annan form än enskild regi 

(exempelvis i bolagsform), samt vid godkännande av en ny huvudman för en befintlig 

verksamhet. 

Förskoleförvaltningens bedömning är att den uppskattade kostnaden för arbetstiden i ett 

ärende om att godkännas som huvudman för pedagogisk omsorg genom nyetablering i 

annan form än enskild regi samt vid godkännande av en ny huvudman för en befintlig 

verksamhet är att jämställas med tidsåtgången i ett ärende om godkännande för en 

nyetablering av en fristående förskoleenhet, det vill säga 60 timmar (se uträkning ovan). 

En uppskattad kostnad för en nyetablering samt vid godkännande av en ny huvudman för 

en befintlig verksamhet blir således totalt 28 000 kr. Avgiften föreslås börja gälla från den 

1 januari 2023. 

I handläggningen ingår mottagande av ansökan, genomläsning för att begära komplette-

ring, minst en begäran om komplettering, ägar- och ledningsprövning, förberedelse för 

intervju med sökanden, intervju med sökanden, etableringsbesök i lokalen/hemmet, 

kommunicering av förslag till beslut samt att skriva tjänsteutlåtande till nämnden.  

Förskolenämnden föreslår även att beslut tas om att avgiften ska betalas i samband med 

att ansökan ges in samt att ärendet inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas.  
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Utökning av befintlig pedagogisk omsorg i annan form än i enskild regi                    

För pedagogisk omsorg aktualiseras utökning av en befintlig verksamhet då en huvudman 

som innehar ett godkännande att bedriva pedagogisk omsorg vill utöka antalet dagbarn-

vårdare och därmed antal platser. I ärenden om utökning av antal platser tillämpas ett för-

enklat handläggningsförfarande. Även ägar- och ledningsförhållandena granskas från den 

1 januari 2023 i dessa ärenden men handläggningsåtgärderna i övrigt är inte lika omfat-

tande som vid en nyetablering av en pedagogisk omsorg. Vid uträkningen av kostnader 

avseende utökning faller nämndkostnader samt kostnader kopplat till intervjuförfarandet 

bort. En ny uppskattad kostnad för utökning av en befintlig pedagogisk omsorg i enskild 

regi i det egna hemmet blir 20 000 kr. Avgiften föreslås börja gälla från den 1 januari 

2023. 

Liksom vid en nyetablering föreslår förskolenämnden att beslut tas om att avgiften ska 

betalas i samband med att ansökan ges in samt att ärendet inte tas upp till prövning om 

avgiften inte betalas. 

Nyetablering av en pedagogisk omsorg i enskild regi            

(verksamhet i det egna hemmet) 

Förskolenämnden anser att Göteborgs Stad bör ta ut avgifter för att godkännas som 

huvudman för pedagogisk omsorg i enskild regi det vill säga verksamheten drivs av en 

dagbarnvårdare i sitt eget hem. 

 

Arbetstiden i ett ärende om att godkännas som huvudman för pedagogisk omsorg i sitt 

eget hem blir inte lika omfattande som i annan form. Vid uträkningen av kostnader för en 

nyetablering av en sådan verksamhet har förskoleförvaltningen utgått från en snittlön för 

tjänstemän (direktör, enhetschef, planeringsledare, nämndsekreterare och registrator) på 

cirka 45 000 kr per månad, vilket innebär en timlön på ungefär 280 kr. Vid en tidsåtgång 

på 40 timmar (sammantagen arbetstid för alla tjänstemän) resulterar det i en kostnad på 

cirka 11 500 kr. Därtill tillkommer arvode för samtliga nämndledamöterna på cirka 3 000 

kr. Vid påslag med administrationskostnader, personalomkostnader och semestertillägg 

blir en uppskattad kostnad för en nyetablering totalt 20 000 kr. Avgiften föreslås börja 

gälla från den 1 januari 2023. 

I handläggningen ingår mottagande av ansökan, genomläsning för att begära komplette-

ring, minst en begäran om komplettering, ägar- och ledningsprövning, förberedelse för 

intervju med sökanden, intervju med sökanden, etableringsbesök i lokalen/hemmet, 

kommunicering av förslag till beslut samt att skriva tjänsteutlåtande till nämnden.  

Förskolenämnden föreslår även att beslut tas om att avgiften ska betalas i samband med 

att ansökan ges in samt att ärendet inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas.  

Övrigt 

Inom ramen för ansökningsförfarandet genomför förskoleförvaltningen en ägar- och led-

ningsprövning (se rutin bilaga 2) vilket innebär att inhämta uppgifter från bland annat 

kreditupplysningsföretag, Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket samt 

Kronofogdemyndigheten. Förskoleförvaltningen kan även komma att använda uppgifter 

som rör sökanden och som förekommer i förskoleförvaltningens tillsyn eller i ärenden 

hos Skolinspektionen eller annan tillsynsmyndighet.  

 

 

Hans Wettby   Malin Welin  
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Tillförordnad förskoledirektör Avdelningschef Styrning och ledning 

 

 

Expedieras till: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 
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