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Förslag om avgift för enskilds ansökan om att
bedriva fristående förskola och att utöka sådan
verksamhet
Bakgrund

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya regler i skollagen
(2010:800) kring godkännanden av enskildas ansökningar om
att bedriva fristående förskola och att utöka redan godkänd
förskoleverksamhet. Reglerna innebär en utvidgad prövning
för kommuner som ska handlägga ansökningarna. Enligt de
nya reglerna har Haninge kommun rätt att ta ut en avgift från
den som ansöker om godkännande att bedriva en fristående
förskola.
När det gäller principer för avgiftssättningen gäller
kommunallagens (2017:725) bestämmelser om
självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbud
mot retroaktivt verkande beslut.
Förvaltningens synpunkter

De nya reglerna om godkännande av enskild som huvudman
för ny fristående förskola och utökad redan godkänd
förskoleverksamhet, innebär en utvidgad prövning. Eftersom
reglerna innebär en möjlighet att ta ut en avgift för en
ansökan om godkännande, anser utbildningsförvaltningen att
kommunfullmäktige ska besluta att avgift ska tas ut av
sökanden.
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Utbildningsförvaltningen har vid utredningen och
bedömningen av avgiftsnivån beaktat självkostnadsprincipen.
Utbildningsförvaltningen har vidare beaktat motsvarande
avgifter som tas ut av andra kommuner. Exempelvis tar
Malmö stad ut en avgift om 25 000 kr för en ansökan om att
starta ny fristående förskola. Strängnäs kommun tar ut
avgifter om 25 000 kr respektive 15 000 kr för ansökan om
godkännande att bedriva ny förskola och godkännande att
utöka redan godkänd förskoleverksamhet.
Utbildningsförvaltningen har även gjort en jämförelse med de
avgifter som Skolinspektionen tar ut för ansökan om att starta
ny fristående skola och för utökningar av redan godkänd
sådan skolverksamhet. Avgiften för dessa ansökningar är
35 000 kr respektive 25 000 kr. Utbildningsförvaltningens
bedömning är att Haninge kommuns handläggning kräver
något mindre tid än Skolinspektionens handläggning.
Bedömningen är att en fast avgift om 25 000 kr för ansökan
om godkännande att bedriva en ny förskola och en fast avgift
om 15 000 kr för ansökan om godkännande att utöka redan
godkänd förskoleverksamhet, speglar kommunens kostnad för
att handlägga och pröva respektive ansökan.
Bedömningen är att ansökan inte ska tas upp till prövning
förrän avgiften har betalats och att avgift tas ut oavsett om
ansökan beviljas eller inte.
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Underlag för beslut

I 2 kap. 5-5 a §§ skollagen finns de nya reglerna om
godkännanden av enskildas ansökningar om att bedriva
fristående förskola och att utöka redan godkänd
förskoleverksamhet.
I 2 kap. 5 c § finns regeln om möjligheten att ta ut avgifter
för sådana ansökningar.
I 2 kap. 6 § kommunallagen finns regeln om
självkostnadsprincipen.
Förslag till beslut

Grund- och förskolenämnden föreslår att kommunfullmäktige
ska besluta enligt följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att avgift från och med
den 1 mars 2020 ska tas ut av den enskilde som
ansöker om att bedriva ny fristående förskola och att
utöka redan godkänd förskoleverksamhet.
2. Avgiften för ansökan om godkännande att bedriva en
ny fristående förskola ska vara 25 000 kr.
3. Avgiften för ansökan om godkännande att utöka redan
godkänd fristående förskoleverksamhet ska vara 15 000
kr.
__________
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