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Dnr KS 2019/613

§8

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

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Grund- och förskolenämnden fattade 2019-12-12 § 142 beslut med
förslag om att införa avgifter för ansökan om godkännande att
bedriva ny fristående förskola samt för ansökan om godkännande
att utöka redan godkänd fristående förskoleverksamhet. Avgifterna
föreslås uppgå till 25 000 kr respektive 15 000 kr.
Nya regler infördes i januari 2019 i skollagen (2010:800) kring
godkännande av enskildas ansökningar om att bedriva fristående
förskola och att utöka redan godkänd förskoleverksamhet. Reglerna
medförde en utvidgad prövning för kommuner som ska handlägga
ansökningarna och ger kommuner möjlighet att ta ut en avgift.
Förvaltningens synpunkter

Utbildningsförvaltningens bedömning är att de föreslagna
avgiftsnivåerna speglar kommunens kostnad för att handlägga och
pröva respektive ansökan. Hänsyn har tagits till andra kommuners
och Skolinspektionens avgiftsnivåer. Principerna för
avgiftssättningen har tagit hänsyn till kommunallagens (2017:725)
bestämmelser om självkostnad och likställighet.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att anföra i
ärendet. Föreslagna avgifter föreslås införas från den 1 mars 2020.
Underlag för beslut

- Protokollsutdrag grund- och förskolenämnden 2019-12-12 § 142
- Skrivelse grund- och förskolenämnden Närmare om bakgrunden
till förslag om avgift
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
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1. Från den 1 mars 2020 tas avgift ut av den enskilde som ansöker
om att bedriva ny fristående förskola och att utöka redan
godkänd förskoleverksamhet.
2. Avgift för ansökan om godkännande att bedriva en ny
fristående förskola uppgår till 25 000 kr.
3. Avgift för ansökan om godkännande att utöka redan godkänd
fristående förskoleverksamhet uppgår till 15 000 kr.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar i första hand bifall till eget förslag från
Moderaterna (bilaga) innebärande att ärendet återremitteras och i
andra hand avslag till kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Ordföranden ställer därefter kommunalrådsberedningens förslag
mot Moderaternas avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Från den 1 mars 2020 tas avgift ut av den enskilde som ansöker
om att bedriva ny fristående förskola och att utöka redan
godkänd förskoleverksamhet.
2. Avgift för ansökan om godkännande att bedriva en ny
fristående förskola uppgår till 25 000 kr.
3. Avgift för ansökan om godkännande att utöka redan godkänd
fristående förskoleverksamhet uppgår till 15 000 kr.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck, Alexandra
Anstrell - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, grund- och förskolenämnden
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För verkställighet: Utbildningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

