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ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE  
    Enligt kap 2a 13 § skollagen                    

         

           
 

Kontakta barn- och ungdomsförvaltningen 
för en första kontakt i god tid innan ni 
skickar in ansökan 054-540 00 00 

 

 

 
Ansökan samt kompletterande frågor ska med bilagor skickas till: 
Karlstads kommun 
Barn- och ungdomsnämnden 
651 84 Karlstad 

 

 

Ansökan om godkännande för att bedriva fritidshem/pedagogisk omsorg 

 
 
Ansökan avser 
 

 Fritidshem   Familjedaghem           Pedagogisk omsorg i lokal   Flerfamiljssystem 
 

 

1a Huvudman 
Namn 

      
Organisationsnr/Personnummer 

      

Organisationsform 

      

Adress 

      
Postnr och ort 

      

Telefon 

      
E-postadress 

      

 

1b Verksamhetsansvarig 
Namn 

      
Telefon 

      

Mobil 

      
E-postadress 

      

 

1c Handlingar som styrker huvudmannens rättskapacitet ska bifogas ansökan 
 

 Registreringsbevis från skattemyndighet bifogas ansökan  Registreringsbevis från PRV bifogas ansökan 
 

 F-Skattsedel bifogas ansökan 

 
 

  



 

   

  

2 Verksamheten 
Planerad verksamhet, namn 

      
 

Planerad start, datum 

      

Adress 

      
 

 
 

2a Verksamhetens planerade omfattning 
Verksamhet 
 

Antal avdelningar Antal barn 

Fritidshem 
 
 

            

Familjedaghem 
 

            

Pedagogisk omsorg i lokal 
 

            

Flerfamiljssystem 
 

            

 

 
2b Barnlista 
Bifoga en lista på barn enligt intresseanmälan. 
 

 
3 Verksamhetens inriktning  
Bifoga en beskrivning av verksamheten. 
 
 

4 Verksamhetens personal 
Bifoga  
4 a  Registerutdrag enligt 2a kap 16§ Skollagen. 
4 b  Beskrivning av verksamhetsansvarigs kompetens (utbildning och erfarenhet) 
4 c  Beskrivning av övrig personals kompetens 
4 d För pedagogisk omsorg bifogas en beskrivning av vikariesystem 
 
 
 5 Lokaler  
Bifoga en beskrivning av lokalen 
 
Följande bilagor bifogas ansökan 

 
5a  Ritning 5b  Byggnadslov   5c  Utlåtande från brandmyndighet  
 
5d  Utlåtande från ägare till byggnader   5e  Utlåtande från miljöförvaltning 

 

 

 
6 Barnsäkerhet 
Bifoga en handlingsplan för att garantera barnens säkerhet i lokalerna och i den dagliga verksamheten.  
 
 

7. Diskriminering och kränkande behandling. 
Bifoga plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 

 

 
8 Ekonomi 
Bifoga 
8a  En översiktlig kalkyl (intäkter och kostnader) för det första verksamhetsåret. Budgeten ska baseras på 

samma barnantal som under punkten 2c och verksamhetsår 1. 
8b Taxa för förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg ska bifogas. 

 



 

   

  

9 Bilagor – checklista 
Markera de punkter som besvarats och ange i förekommande fall nummer på bilagor som bifogats ansökan  

 

 Punkter Bilaga nummer 

 Registreringsbevis från skattemyndighet/PRV och F-skattsedel (1c) 
 

 

 Barnlista (2b) 
 

 

 Verksamhetsbeskrivning (3) 
 

 

 Registerutdrag enligt 2a kap 16 § Skollagen (4a) 
 

 

 Verksamhetsansvarigs kompetens (4b) 
 

 

 Övrig personals kompetens (4c) 
 

 

 Vikariesystem (4d) (gäller pedagogisk omsorg) 
 

 

 Beskrivning av lokalen (5) 
 

 

 Ritning (5a) 
 

 

 Byggnadslov (5b) 
 

 

 Godkännande från brandmyndighet (5c) 
 

 

 Utlåtande från ägare till byggnader (5d) 
 

 

 Godkännande från miljöförvaltning (5e) 
 

 

 Handlingsplan för barnsäkerhet (6) 
 

 

 Likabehandlingsplan och plan för att motverka diskriminering 7 
 

 

 Ekonomisk kalkyl (8a) 
 

 

 Taxa för förskola/fritidshem/pedagogiskomsorg (8b) 
 

 

 Bilagor avseende översättningar av utbildningar utomlands 
 

 

 Tagit del av 2 a kap. 18 § skollagen om tystnadsplikt 
 

 

 Tagit del av personuppgiftslagen, SFS (1998:204) 
 

 

 Tagit del av 14 kap 1 § Socialtjänstlagen om anmälningsskyldighet 
 

 

 Tagit del av Statens Räddningsverks författningssamling SRVFS (2003:10) 1 § 
och bilaga del 1 och del 2 

 

 

Se bilaga nedan med kompletterande frågor som ska vara besvarade och 

inlämnade tillsammans med denna ansökan! 
 
Underskrift 
Ort och datum 
 

Behörig firmatecknare, namnteckning Namnförtydligande 

 

 
  



 

   

  

                                   

  Sid 4(7)   

 

                                          BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Kompletterande frågor till ansökan: 

 

1. Särskild hänsyn till barnets bästa   

I all utbildning och annan verksamhet som rör barn, ska barnets bästa vara utgångspunkten. I alla beslut eller 

åtgärder som berör barn ska det säkerställas att de rättigheter som barn har finns med i beslutsfattandet. Barnets 

åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.    
Beskriv hur barnrättsperspektivet har beaktats i ansökan och ska beaktas i framtiden:  
 

2. Tystnadsplikt  

Huvudmannen ansvarar för att all personal har kunskap om innebörden av tystnadsplikt.  
Beskriv rutinen:  

  

3. Samverkan och anmälningsplikt till socialnämnden  

Huvudmannen ansvarar för att all personal i verksamheten har kunskap om sin skyldighet att genast anmäla till 

socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.  
Beskriv rutinen:  

 

4. Konfessionella inslag   

Undervisningen vid fristående förskolor ska vara icke-konfessionell. I de fall utbildningen har konfessionella inslag 

ska deltagandet vara frivilligt.   
Kommer utbildning ha konfessionell inriktning?  
  

Ja:         Nej:   
Om ja, beskriv de konfessionella inslagen i utbildningen och hur det frivilliga deltagandet säkerställs:  

  

   

5. Krav på systematiskt kvalitetsarbete   

Huvudmannen ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa och utveckla 

utbildningen. Inriktningen på kvalitetsarbetet ska vara de nationella målen och det systematiska kvalitetsarbetet ska 

kontinuerligt dokumenteras.  

  

 
Beskriv hur huvudmannen planerar att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet:  
  
  
  

6. Klagomål   

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet ansvarar huvudmannen för att det ska finnas skriftliga rutiner för att 

ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Huvudmannen ska informera om rutinerna på ett lämpligt sätt.   
Bifoga huvudmannens skriftliga klagomålsrutin  
  
Beskriv hur informationen ska delges vårdnadshavarna:  
 

 

7. Närvaroregistrering   

Förskolan ska ha rutiner för att dagligen registrera barnens faktiska närvaro på förskolan. I rutinen ska det framgå 

när ett barn inte kommer till förskolan på utsatt tid.  

  
Beskriv närvarorutinen:  

  

Beskriv rutinen för förvaringen av närvarolistor:   



 

   

  

  

8. Försäkringsskydd  

  
Beskriv vilket försäkringsskydd barnet kommer att få:  

  

  

9. Varierade och näringsriktiga måltider    

  

Beskriv antal måltider, tider, eget kök/leverans:  
  

   
  

10. Särskilt stöd   

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras 

speciella behov kräver. Om det framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd ska 

rektorn/verksamhetsansvarige se till att barnet ges sådant stöd.   
Beskriv hur villkoren för arbetet med särskilt stöd ska uppfyllas. Av beskrivningen ska det framgå hur barnets behov av stöd identifieras 

och möts upp samt hur personal får tillgång till den specialkompetens som kan behövas för att upptäcka och utforma det anpassade stödet.  

    
  

11. Krav på öppettider  

Huvudmannen för en fristående verksamhet ska följa Karlstads kommuns regler om ramtid för öppethållande som 

är 6 30 – 18 30.  

  

Beskriv huvudmannens organisation för hur förskola erbjuds under planerings - kompetens-/utvecklingsdagar samt 

semesterperioder.   

 

Beskriv hur vårdnadshavarna får information om detta:   

  

   
 

12. Krav på öppenhet   

Verksamheten ska vara öppen för alla barn om inte barn- och ungdomsnämnden medger undantag med hänsyn till 

verksamhetens särskilda karaktär. (Enligt 8 kap.18 § skollagen)  

  

Om verksamheten har en särskild karaktär som gör att förskolan inte kan vara öppen för alla  
Beskriva verksamhetens särskilda karaktär för ett eventuellt beslut om undantag:  
  

Alla fristående verksamheter ska ha dokumenterade urvalsregler som huvudmannen ska informera om.   
  

Beskriv verksamhetens grunder för urval om det finns fler sökanden än platser:  
  

  
Hur informeras vårdnadshavaren om urvalsreglerna:  

  

 

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER    

 

Den som ansöker om godkännande att bedriva fristående verksamhet är skyldig att lämna personuppgifter till barn- 

och ungdomsnämnden.   

   
För att kunna hantera ansökan behöver barn- och ungdomsnämnden som en del av myndighetsutövningen samt för 

att uppfylla ett allmänt intresse, behandla vissa uppgifter. I vissa fall kan nämnden även ha rätt att behandla 

uppgifter på grund av att det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse.    

Frågor om hur Karlstads kommun hanterar personuppgifter kan ställas till kommunens Kontaktcenter på telefon 

054-540 00 00 eller via e-post karlstadskommun@karlstad.se.  

  

Läs mer om hur Karlstads kommun behandlar personuppgifter på   
https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Ordningsregler/personuppgifter-och-dataskydd 

mailto:karlstadskommun@karlstad.se


 

   

  

ANVISNINGAR TILL ANSÖKNINGSBLANKETTEN 
 
I dessa anvisningar beskrivs vilka uppgifter ansökan ska innehålla. Varje rubrik i anvisningarna motsvaras av 

rubrikerna i ansökningsblanketten. 
 

En ofullständigt ifylld ansökan återsänds. 
 

Ansökningsblanketten, anvisningar till blanketten samt riktlinjer för godkännande och ersättning till enskilda 

förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens 
hemsida, www.karlstad.se 

 
1 HUVUDMAN 

Vid barn- och ungdomsförvaltningens handläggning inhämtas upplysningar om huvudmannens ekonomiska status 

hos bland annat Upplysningscentralen (UC). Det är viktigt att huvudmannen och dess representant satt sig in i det 
regelverk som omger enskilt driven förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg. 

 
1a I ansökan ska uppgift lämnas om huvudmannens namn och adress. Dessutom skall huvudmannens 

personnummer eller organisationsnummer anges. 
1b Ange vem som kommer att vara verksamhetsansvarig för huvudmannen. Under handläggningens gång 

kommer barn- och ungdomsförvaltningens kontakter att ske endast med denna person. Om 

verksamhetsansvarig ändras under handläggningstiden ska detta anmälas till berörd handläggare. Byte av 
verksamhetsansvarig måste alltid verifieras av huvudmannen. 

1c Verifikation av rättskapacitet ska lämnas in som bilaga till ansökan. 
 

Vilka handlingar som ska lämnas för styrkande av huvudmannens rättskapacitet beror på i vilken juridisk form  

verksamheten ska bedrivas. I de fall ansökan om registrering lämnats till PRV, Kammarkollegiet eller Länsstyrelsen 
men inte behandlats, ska kopia av denna ansökan bifogas. 

 
Här nedan anges i korthet vilka uppgifter som ska lämnas för respektive huvudmannaform. 

 

Aktiebolag 
Aktuellt registreringsbevis från aktiebolagsregistret vid PRV ska lämnas i ansökan. Av registreringsbeviset ska 

framgå att bolaget har för avsikt att bedriva förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg. Bolagsordning ska bifogas. 
Handelsbolag och kommanditbolag 

Aktuellt registreringsbevis från PRV och bolagsavtal ska lämnas i ansökan. Av bolagsavtalet ska framgå att 
gemensam näringsverksamhet ska bedrivas. Det ska också framgå att bolaget har för avsikt att bedriva  

förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg. Bolagsordning ska bifogas. 

Ekonomisk förening 
Aktuellt registreringsbevis från handelsregistret vid PRV ska lämnas i ansökan. Av registreringsbeviset ska framgå 

att föreningen har för avsikt att bedriva förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg. Föreningens stadgar ska bifogas. 
Ideell förening  

Föreningens stadgar ska lämnas i ansökan. Av stadgarna ska bland annat framgå vilket namn föreningen har, 

föreningens ändamål (att bl.a. bedriva förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg) och bestämmelser om hur beslut i 
föreningens angelägenheter fattas. Dessutom ska en förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer 

bifogas. Sådan ideell förening som bedriver näringsverksamhet ska lämna registreringsutdrag från PRV. 
Stiftelse 

Stiftelseförordnande (urkund) ska lämnas i ansökan. Av förordnandet ska framgå vem som ska förvalta stiftelsens 
egendom och motiv för stiftelsens verksamhet (att bedriva förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg). 

Registreringsbevis från Länsstyrelsen ska bifogas ansökan. Av ansökan ska vidare framgå att stiftelsen varaktigt 

förvaltar ett kapital för ett bestämt ändamål. Detta kan visas genom t.ex. ett kontoutdrag i stiftelsens namn. 
Stiftelsens stadgar ska bifogas. 

Fysisk enskild person 
En enskild person kan också stå som huvudman. Personbevis ska lämnas. 

 

2 VERKSAMHETEN 
Under denna punkt redovisas den planerade verksamhetens namn och adress och när den beräknas starta. 

2a Här redovisas planerad omfattningen för verksamheten. Ange vilken verksamhetsform, antal barn samt antal 
avdelningar som ansökan avser. 

2b Lista på barn vilkas vårdnadshavare har anmält intresse för den planerade verksamheten. Uppge namn och 

personnummer. 
 

http://www.karlstad.se/


 

   

  

 
3 VERKSAMHETENS INRIKTNING 

Beskriv verksamhetens övergripande mål och verksamhetsidé. 

 
4 VERKSAMHETENS PERSONAL 

4b Ange vilken utbildning och erfarenhet som verksamhetsansvarig har. 
4c Ange vilken utbildning och erfarenhet som övrig personal i verksamheten kommer att ha. 

OBS! Utländska utbildningar och examina ska vara översatta och validerade till svenska av Högskoleverket. 

 
5 LOKALER 

En förutsättning för att bedriva enskild förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg är att verksamheterna har 
ändamålsenliga lokaler. I ansökan ska finnas ritningar över de lokaler där verksamheten är avsedd att bedrivas.  

 
För verksamheter som enbart bedrivs i lokaler i markplan och för maximalt 90 barn skall ägaren av lokalerna lämna 

ett utlåtande om hur brandskyddet är organiserat. Samma sak gäller för verksamheter som ej ligger i markplan där 

barnantalet är maximalt 15. I dessa två fall krävs inte yttrande från brandmyndigheten. 
 

För familjedaghem gäller att bostaden ska vara rökfri och ha goda hygieniska förhållanden. Finns det 
begränsningar i användandet av bostaden ska det framgå av ansökan. 

Om familjedaghemmet använder kompletterande lokal ska den vara godkänd av brandmyndigheten och 

miljöförvaltningen. 
 

6 HANDLINGSPLAN FÖR BARNSÄKERHET 
En handlingsplan för att garantera barnens säkerhet i lokalerna och i den dagliga verksamheten ska bifogas 

 
7 PLAN FÖR ATT MOTVERKA KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING 
Enligt skollagen ska huvudmannen upprätta en plan för att motverka kränkande behandling och diskriminering. 

 
8 EKONOMI 

En översiktlig kalkyl (intäkter och kostnader) för det första verksamhetsåret skall lämnas som bilaga till ansökan. 

Budgeten skall baseras på samma barnantal som under punkten 2c och verksamhetsår 1. 
Taxa för barnomsorgsavgifter skall bifogas. 

Intäkter 
Kommunal ersättning för verksamhet  

Föräldraavgifter  

Eget kapital 
Övrigt 

 
Kostnader 

Personal 

Lokaler 
Mat 

Utrustning 
Administration 

Försäkring 
Övrigt 

 

8 BILAGOR 
Markera de bilagor som bifogats. 

 
BESVÄRSHÄNVISNING 

Förvaltningsbesvär över beslut görs hos länsrätten. 
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