Utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen

Ansökan avser
 Förskola

 Fritidshem

Planerat startdatum:

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV
FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM
Enligt 2 kap. 5§ Skollagen

 Enskild pedagogisk omsorg

Antal platser:

Ansökan avser utökning av antalet platser:

Fullständig ansökan med bilagor ska lämnas senast sex månader före verksamhetens start.
Ansökan görs på de, för ändamålet, särskilda blanketter som finns på Lunds kommuns hemsida.
Ansökan lämnas till
Utbildningsförvaltningen
Box 138
221 00 LUND

Som stöd för ansökan finns ”Riktlinjer för ansökan om godkännande och rätt till bidrag för
fristående förskola, enskild pedagogisk omsorg och fristående fritidshem” som också finns på
Lunds kommuns hemsida.

Efter att en komplett ansökan inkommit är det utbildningsförvaltningens strävan att utredningstiden
ska vara högst fyra månader.

När din ansökan registreras hos utbildningsförvaltningen betraktas den som en behandling av dina
personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening. Personuppgifterna kommer att behandlas
med stöd av 10 § i personuppgiftslagen. Dina personuppgifter kommer inte att användas för något
annat ändamål.
Huvudmannen ska, innan verksamheten startar, i de för ändamålet avsedda lokalerna, ha fått följande
nödvändiga tillstånd/godkännande:

•
•
•

Yttrande från miljöförvaltningen efter miljöprövning av lokalerna
Inspektionsmeddelande från brandskyddsmyndigheten
Hyreskontrakt alternativt intyg från hyresvärd att huvudmannen får kontrakt vid ett eventuellt
godkännande från utbildningsnämnden att starta verksamheten

När en fullständig ansökan inkommit till utbildningsförvaltningen genomförs en konsekvensanalys för
att ta reda på vilka organisatoriska och ekonomiska effekter den tillkommande verksamheten har på
lång sikt och för den befintliga kommunala förskole- och fritidsverksamheten.

Beslut om godkännande upphör automatiskt om inte förskolan startat inom ett år efter beslut om
godkännande. Även vid väsentliga förändringar krävs en ny ansökan. Läs vidare i ”Riktlinjer för
godkännande”.

UNDERTECKNANDE

Genom underskrift försäkrar du på heder och samvete att uppgifterna i ansökan och därtill bifogade
handlingar är sanna.
Ort och datum
Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare
för sökande
Namnförtydligande
Postadress
Box 138
221 00 LUND

Besöksadress
Stora Södergatan 47

Telefon
växel 046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
utbildningsforvaltningen@lund.se
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ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV
FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM
Enligt 2 kap. 5§ Skollagen

NAMNUPPGIFTER
Sökandens namn (t.ex. fysisk person, aktiebolag, förening)

Telefon

Sökandes utdelningsadress

Postnummer

Ort

Sökandes e-postadress

Webbadress

Organisationsform

Organisationsnummer

Se vidare i ”Riktlinjer för ansökan”, C.1. vilka handlingar som skall biläggas respektive organisationsform!

C.2. OMBUD/KONTAKTPERSON

Under handläggningstiden kommer utbildningsförvaltningens kontakter att ske med utsedd
kontaktperson. Om kontaktpersonen undertecknar ansökan ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas ansökan.
Ombudets namn
Telefonnummer
Utdelningsadress

Postnummer

Ort

E-postadress

ÖVRIGA UPPGIFTER OM HUVUDMAN
Är sökande huvudman för andra företag?

 Ja  Nej

Driver sökande eller styrelseledamot/VD annan förskoleverksamhet?

 Ja  Nej

Har sökande eller styrelseledamot /VD tidigare drivit förskoleverksamhet?

 Ja  Nej

Om ja, redovisa vilka företag huvudmannen ingår i.

Om ja, i vilken kommun?

Om ja, i vilken kommun?
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ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV
FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM
Enligt 2 kap. 5§ Skollagen

D. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
HUVUDMANNENS ANSVAR FÖR UTBILDNINGEN

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen,
förskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i
andra författningar (2 kap. 8 § skollagen).
Beskriv hur villkoren ska uppfyllas

D.1. VERKSAMHETSIDÉ, VÄRDEGRUND, ÖPPENHETSKRAV, DAGLIG UTEVISTELSE

Beskriv konkret vilken verksamhet som ska bedrivas för att stimulera barns utveckling och lärande
samt erbjuda en trygg omsorg. Av beskrivningen ska framgå arbetssätt och arbetsformer. Ge exempel
på hur man ska arbeta med angivna mål i läroplanen för förskolan såsom t.ex. språk, matematik,
motorisk utveckling och social gemenskap.

Beskriv vilken värdegrund som ska prägla verksamheten. Av beskrivningen ska framgå hur förskolan
ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen.

Beskriv hur öppenhetskravet ska tillgodoses i enlighet med skollagen 8 kap. 18 §

Beskriv hur villkoren avseende måltider på regelbundna tider samt måltidernas näringsriktighet och
variation ska tillgodoses.

Beskriv hur villkoren avseende daglig utevistelse ska uppfyllas.
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ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV
FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM
Enligt 2 kap. 5§ Skollagen

D.3. PERSONAL
D.3.1 FÖRSKOLECHEF/REKTOR
Beskriv hur kraven ska uppfyllas

D.3.2 ÖVRIG PERSONAL

Beskriv hur kraven ska uppfyllas

Ange antal barn per årsarbetare i barngrupp (förskollärare, barnskötare, pedagog)
Ange antal årsarbetare vad gäller förskollärare

Ange antal årsarbetare vad gäller övrig personal i
barngruppen

D.3.3 Registerkontroll

Beskriv hur kraven ska uppfyllas

D.3.4 Tystnadsplikt

Beskriv hur kraven ska uppfyllas

D.3.5 Anmälningsplikt

Beskriv hur kraven ska uppfyllas
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ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV
FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM
Enligt 2 kap. 5§ Skollagen

D.4. LOKALER OCH UTEMILJÖ

Beskriv hur villkoren avseende en ändamålsenlig lokal, inklusive utemiljö och dess utrustning ska
uppfyllas.

UPPGIFTER OM FÖRSKOLANS LOKALER
Förskolans namn

Mobilnummer

Förskolans utdelningsadress

Postnummer

E-postadress

Webbadress

Ort

D.5 Vårdnadshavares inflytande och samverkan med hemmet
Beskriv hur kraven ska uppfyllas

D.5.1 Barnets bästa samt barns inflytande
Beskriv hur kraven ska uppfyllas

D.6. Föräldraavgifter

Beskriv hur kraven ska uppfyllas

D.7. Öppettider

Beskriv hur kraven ska uppfyllas
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ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV
FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM
Enligt 2 kap. 5§ Skollagen

D.8. Platsantal- gruppstorlek

Beskriv hur kraven ska uppfyllas

D.9 Särskilt stöd

Beskriv hur kraven ska uppfyllas. Beskriv hur barnets behov identifieras och utreds

D.10 Barnsäkerhet

Beskriv hur kraven ska uppfyllas

D.11 Kompetensutveckling

Beskriv hur kraven ska uppfyllas

D.12 Systematiskt kvalitetsarbete
Beskriv hur kraven ska uppfyllas

D.13 Klagomålshantering

Beskriv hur kraven ska uppfyllas
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ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV
FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM
Enligt 2 kap. 5§ Skollagen

D.14 Åtgärder mot kränkande behandling
Beskriv hur kraven ska uppfyllas

D.15 Språk

Beskriv hur kraven ska uppfyllas

D.16 Modersmål

Beskriv hur kraven ska uppfyllas

D.17 Bilagor – Checklista

Samtliga bilagor krävs för att en utredning skall påbörjas.
Dokument som styrker den sökandes rättsliga handlingsförmåga skall därför biläggas ansökan. Se
C.1

F-skattebevis
Föreningens/bolagets stadgar
Firmatecknare
Förteckning över styrelsens medlemmar inklusive suppleanter
med personnummer
Budget för första verksamhetsåret
Resultat- och balansräkning (max 2 månader
gammal)/årsredovisning
Handlingar som styrker den sökandes rättsliga handlingsförmåga






Utdrag ur belastningsregister
Hyresavtal för lokal (om sådant finns vid tidpunkt för ansökan)
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ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV
FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM
Enligt 2 kap. 5§ Skollagen

Personuppgiftsansvarig
Namn: Utbildningsnämnden
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Typer av personuppgifter som behandlas
De typer av personuppgifter vi behandlar om dig är: namn, adress,
personnummer, e-post och telefon.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen
Utbildningsnämnden i Lunds kommun samlar in och lagrar dessa personuppgifter
för att kunna administrera din ansökan. De behandlingar som sker är insamling,
hantering, lagring, överföring, radering och arkivering.
Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt
intresse eller som ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 e) GDPR).
Gallringsfrist
Utbildningsnämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen. Vi bevarar personuppgifter i enlighet med vår
arkiveringsskyldighet. Personuppgifterna kommer att behandlas och gallras i
enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information
Om du vill veta mer om hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter kan
du läsa mer på lund.se/gdpr.
Du har rätt att begära rättelse av, begränsning av samt tillgång till dina
personuppgifter. För mer information, skicka ett e-postmeddelande till
dataskyddsombud@lund.se.
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Riktlinjer för godkännande och rätt
till bidrag för fristående förskola, enskild
pedagogisk omsorg och fristående fritidshem

Riktlinjerna fastställdes av utbildningsnämnden 2016-02-10
Uppdatering 2019-01-12
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A. Inledning
Dessa riktlinjer beskriver de villkor som gäller för godkännande och rätt till bidrag för
fristående förskola, enskild pedagogisk omsorg och fristående fritidshem.
 Fristående fritidshem är sådan verksamhet som inte är direkt kopplad till en
fristående skola.
Riktlinjerna utgår från













Skollagen (2010:800)
Läroplan för förskola (Lpfö 98/10)
Språklagen (2009:600)
Lagen om belastningsregister(1998:620)
Personuppgiftslagen (1998:204)
Diskrimineringslagen (2008:567)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Förordning om skydd mot olyckor (2003:789)
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Miljöbalken (1998:808)
Livsmedelslagen (2006:804)
Lunds kommun regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshem

Ovan nämnda lagar, läroplaner och beslut inklusive dessa riktlinjer benämns
styrdokument i detta dokument.
Innehavare av godkännande och rätt till bidrag benämns huvudman i detta dokument
Utbildningsnämnden prövar ansökningar om godkännande och rätt till bidrag i enlighet
med skollagen (2010:800) 2 kap. 5 §, samt rätt till bidrag i enlighet med skollagen 8 kap.
21 § för förskoleverksamhet och skollagen 14 kap. 15 § för fritidshem.
Utbildningsnämnden utövar tillsyn över ovanstående enheter i enlighet med skollagen
26 kap. 4 §.
B. Godkännande och rätt till bidrag
Den som vill bedriva och få rätt till bidrag för fristående förskola, enskild pedagogisk
omsorg eller fristående fritidshem ansöker hos utbildningsförvaltningen. Det är den
sökande som ska visa att denne har förutsättningar att följa de föreskrifter som gällerför
den sökta verksamheten. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat
underlag.
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Fullständig ansökan med bilagor ska lämnas senast sex månader före verksamhetens
start.
Ansökan görs på de för ändamålet särskilda blanketter som finns på kommunens
hemsida. Efter att en komplett ansökan inkommit är det utbildningsförvaltningens
strävan att utredningstiden ska vara högst fyra månader.
När din ansökan registreras hos utbildningsförvaltningen betraktas den som en
behandling av dina personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening.
Personuppgifterna kommer att behandlas med stöd av 10 § i personuppgiftslagen. Dina
personuppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål.
Huvudmannen ska, innan verksamheten startar, i de för ändamålet avsedda lokalerna,
ha fått följande nödvändiga tillstånd/godkännande:




Yttrande från miljöförvaltningen efter miljöprövning av lokalerna
Inspektionsmeddelande från brandskyddsmyndigheten
Hyreskontrakt alternativt intyg från hyresvärd att huvudmannen får kontrakt vid ett
eventuellt godkännande från utbildningsnämnden att starta verksamheten

När en fullständig ansökan inkommit till utbildningsförvaltningen genomförs en
konsekvensanalys för att ta reda på vilka organisatoriska och ekonomiska effekter den
tillkommande verksamheten har på lång sikt och för den befintliga kommunala förskoleoch fritidsverksamheten.







Ändring av sökande huvudman kan inte ske efter insänd ansökan dvs. sökande kan
inte ändra från ett bolag till ett annat.
Huvudmannen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med
styrdokumenten.
Verksamheten ska bedrivas i Lunds kommun och så långt möjligt baseras på
kommunens regler och strävansmål beträffande maxtaxa, personaltäthet, lekytor,
barngruppstorlekar.
Ett beslut om godkännande samt rätt till bidrag kan inte överlåtas.
Ett beslut om godkännande och rätt till bidrag förutsätter att verksamheten pågår
löpande.

Det är viktigt att notera att en verksamhet som saknar godkännande saknar det
försäkringsskydd som kommunen har för barn i verksamhet med godkännande och rätt till
bidrag.
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C. B.1. Överklagande av beslut
Beslut om godkännande, rätt till bidrag, föreläggande, upphävande, återkallande av
godkännande/rätt till bidrag kan överklagas hos allmänna Förvaltningsrätten (skollagen
28 kap. 5 § punkt 1-2 samt 8-11).
Överklagandet ska skickas till utbildningsförvaltningen inom tre veckor från det att
utbildningsnämndens protokoll är anslaget. Överklagandet ska vara skriftligt och
innehålla namn/företag, personnummer/organisationsnummer, postadress och
telefonnummer. Överklagandet skall vara signerat och därefter skickat till:
Lunds kommun
Utbildningsförvaltningen
Box 138
221 00 LUND
Utbildningsförvaltningen prövar om överklagandet inkommit i rätt tid. Om så är fallet
skickas överklagandet, tillsammans med förvaltningens yttrande, vidare till
Förvaltningsrätten.
D. B.2. Vid förändringar
Om en verksamhet helt eller till väsentlig del ändras kan beslut om godkännande
upphävas. Därmed upphör även rätt till bidrag. Önskar huvudmannen ett nytt
godkännande och rätt till bidrag ska en ny ansökan göras. Om en verksamhet flyttar
skall detta, i förväg, meddelas utbildningsförvaltningen.
Ett godkännande förutsätter en löpande verksamhet. Utbildningsförvaltningen
återkallar ett godkännande efter 12 månader i de fall då inga barn registreras på
verksamheten och då inga kommuner ger verksamheten bidrag för inskrivna barn.
Byte av huvudman och förändringar av företagsstyrelse medför att en ansökan om nytt
godkännande och rätt till bidrag behöver göras.
En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är från och med den
1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till utbildningsnämnden inom en månad efter att
bytet av ägare/person genomförts.
Byte av förskolechef/rektor samt ändring av inriktning skall omgående och skriftligt
anmälas till utbildningsförvaltningen.
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Förändringar skall styrkas med exempelvis nya registreringsbevis, examenshandlingar,
delegation och liknande beroende på vilka förändringar som genomförts.
Utbildningsförvaltningen rekommenderar huvudmän som önskar överlåta/överta en
förskola att ta kontakt med förvaltningen om vad som gäller vid en viss förändring.
E. Ansökan – handlingar
Ansökan görs på avsedd blankett, Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för
fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Ansökningsblankett finns på
Lunds kommuns hemsida.
F. C.1. Uppgifter om huvudmannen
Handlingar som styrker sökandes rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan.
Se vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform.












Aktiebolag:
o Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att
bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.
o Bolagsordning och aktiebok. Vid ägande i flera led, bifoga motsvarande
handling för juridiska personer med väsentligt inflytande över verksamheten.
Handelsbolag och kommanditbolag:
o Registreringsbevis från Bolagsverket samt bolagsavtal. Av bolagsavtalet ska
framgå att gemensam näringsverksamhet ska bedrivas och att bolaget ska
bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.
Enskild firma:
o Personbevis samt registerutdrag från Skatteverket som visar att sökande är
godkänd för F-skatt.
Ekonomisk förening:
o Registreringsbevis från Bolagsverket samt föreningens stadgar. Av
registreringsbeviset ska framgå att den ekonomiska föreningen ska bedriva
sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.
o Förteckning över styrelsens medlemmar inklusive suppleanter med
personnummer.
Ideell förening:
o Föreningens stadgar. Av stadgarna ska framgå föreningens namn, föreningens
ändamål, bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter ska fattas
samt uppgift om vem som tecknar firman.
o Förteckningen över styrelsens medlemmar inklusive suppleanter med
personnummer.
Registrerat trossamfund:
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o Trossamfundets stadgar. Av stadgarna ska framgå trossamfundets namn,
trossamfundets ändamål och bestämmelser om hur beslut i trossamfundets
angelägenheter fattas. Registreringsbevis från registret över trossamfund hos
Kammarkollegiet.
o Förteckning över styrelsen medlemmar inklusive suppleanter med
personnummer.
Stiftelse:
o Stiftelseordförande. Av förordnandet ska framgå vem som ska förvalta
stiftelsens egendom och motiv för stiftelsens verksamhet. Registreringsbevis
från Länsstyrelsen.
o Förteckning över styrelsens medlemmar inklusive suppleanter med
personnummer.
Nyregistrerat bolag:
o Om sökande ännu inte har fått ett registreringsbevis kan sökande bifoga
handlingar som styrker att sökanden gjort en nyregistrering alternativt
ändringsanmälan till Bolagsverket eller, beroende på vilken associationsform
som står bakom, annan registreringsansvarig myndighet. Sökande ska också
bifoga ett kvitto på att ni betalt avgiften för detta.

Registreringsbevis får vara max 3 månader gammalt.
Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt
Utbildningsförvaltningen ska bedöma om det inom ägar- och ledningskretsen finns
insikt i de förskrifter som gäller för verksamheten. Insikt kan uppnås genom erfarenhet
eller på annat sätt exempelvis genom utbildning. Detta innebär till exempel kunskaper
om skolförfattningar, arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens samt ekonomisk
kompetens. Det krävs inte att alla personer inom ägar- och ledningskretsen individuellt
har kunskap om alla områden. Lunds kommun gör en samlad bedömning.
Lämplighetsprövning
Lunds kommun kommer att inför en prövning av en ansökan göra en
lämplighetsprövning av huvudmannen och de personer som står bakom rättssubjektet.
Var och en inom ägar- och ledningskretsen ska bedömas som lämplig. Vid
lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det
allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.
Brister i företagande och brister i skötsel av den egna ekonomin hos de personer som
står bakom rättssubjektet påverkar bedömningen av beslut om godkännande/rätt till
bidrag.
Lämplighetsprövningen tar sikte på personliga och ekonomiska förhållanden. Det räcker
med att en person bedöms olämplig för att lämplighetskravet inte kan anses uppfyllt.
Laglydnad
Brott av förmögenhetsrättslig karaktär (t.ex. bedrägeri, förskingring och skattebrott)
men även vålds- och sexualbrott kan komma att vägas in i prövningen. De brott som
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kommer att framgå av belastningsregistret och som Utbildningsförvaltningen inhämtar
anges i 16 b § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.
Tidigare sanktioner från tillsynsmyndigheten
Om företrädarna tidigare har drivit verksamhet vars godkännande eller tillstånd har
återkallats, om verksamheten bedrivits olagligen eller om ansvarig myndighet i tillsyn
funnit allvarliga brister i verksamheten kan det också påverka bedömningen av företrädarnas
lämplighet.
C.2. Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer utbildningsförvaltningens kontakter att ske med
utsedd kontaktperson.
Om kontaktpersonen undertecknar ansökan ska en fullmakt från behörig firmatecknare
bifogas ansökan.
G. Beskrivning av verksamheten
D.1. Beskrivning och utvärdering av verksamheten
Huvudmannen ska i sin ansökan beskriva sin verksamhetsplan med verksamhetens
syfte, inriktning, vision och mål utifrån gällande styrdokument.
Huvudmannen ska beskriva hur verksamheten årligen ska utvärderas.
Huvudmannen ska löpande genomföra egenkontroller av verksamheten och uppdatera
eventuell egen hemsida.
Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen (skollagen 4 kap. 3-8 §, Lpfö
98/10, 2.6).
D.2. Ekonomiska förutsättningar
Huvudmannen ska uppfylla skollagens krav på stabilitet och långsiktighet (skollagen 2
kap. 5 §).
En förutsättning för godkännande är att den enskilde har ekonomiska förutsättningar
att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Huvudmannen ska beskriva sin
budget samt ge en prognos för antalet barn i verksamheten för det kommande
verksamhetsåret samt inkomma med en aktuell balans- och resultatrapport (max 2
månader gammal), i de fall en årsredovisning eller årsbokslut inte upprättats.

Postadress
Box 138
221 00 LUND

Besöksadress
Stora Södergatan 47

Telefon
växel 046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
utbildningsforvaltningen@lund.se

8(13)

2019-01-12

Utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen

Om den sökande är ett bolag som ingår i en koncern kommer Utbildningsförvaltningen
även beakta om ekonomin i koncernen som helhet påverkar aktörens ekonomiska
förutsättningar.
Skatter och avgifter ska betalas i rätt tid. Årsredovisning och revisioner ska göras i
enlighet med gällande lagstiftning och deklarationer ska lämnas enligt gällande
bestämmelser till Skatteverket.
D.3. Personal
I ansökan om godkännande och rätt till bidrag skall huvudmannen ange planerad
personalorganisation, personalens utbildningsnivå och fördelning. Utbildningsnivå skall
verifieras genom utbildnings- eller examensbevis.
Huvudmannen ansvarar för att det på varje enskilt verksamhetsställe, förskola
alternativt fritidshem, finns pedagogisk ledning/ansvarig som är högskoleutbildad
pedagog med inriktning på de åldrar som verksamheten vänder sig till.
Huvudmannen ansvarar för att det i varje grupp/på varje avdelning finns minst en
personal med pedagogisk högskoleutbildning med inriktning på de åldrar som
verksamheten vänder sig till.
För den pedagogiska omsorgen gäller att dagbarnvårdare och personal ska ha
grundläggande utbildning i barnkunskap och pedagogik samt/eller erfarenhet av arbete
i barngrupp vid förskola.
Personal med utländsk examen skall vara validerad så att den kan bedömas.
Personal som behärskar det svenska språket ska finnas i tillräcklig omfattning på varje
avdelning för att garantera att barnen får egen språkutveckling garanterad.
Lunds kommun strävansmål beträffande personaltäthet är 0,21 procent/barn
Huvudmannen ansvarar för att personalen är väl insatt i styrdokumenten samt i deras
ansvar för det pedagogiska arbetet och barns säkerhet.
Huvudmannen har arbetsgivaransvar och ska följa gällande lagar, förordningar och avtal
vad beträffar arbetsrätt och arbetsmiljö.
Den som erbjuds anställning inom verksamheten skall lämna ett utdrag ur det register
som förs enligt lagen om belastningsregister (1998:620). Utdraget skall vara högst ett år
gammalt och överlämnas i obrutet kuvert.
D.3.1 Specialregler för personal
Den som är eller har varit verksam inom enskilt driven verksamhet omfattas av
tystnadsplikt (skollagen 29 kap.14 §).
Verksamma inom enskild driven verksamhet har skyldighet att genast anmäla till
socialnämnden om man inom sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära
att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §).
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Dessa specialregler och krav på kännedom om gällande styrdokument gäller även för
frivilliga som utan ersättning utför sysslor i verksamheten, till exempel föräldrar som
deltar i barngruppens aktiviteter.
D.4. Lokaler och utemiljö
Huvudmannen ska i sin ansökan om godkännande och rätt till bidrag beskriva hur
lokalerna skall användas. I ansökan ska verksamhetens planering för uteverksamhet
beskrivas.
Huvudmannen ansvarar för att verksamhetens lokaler är anpassade till det maximala
antalet barn/platser och ge möjlighet till en pedagogisk verksamhet i linje med
styrdokumentens krav.
Lokalerna ska ge möjlighet till skapande i bild och form, bygg och konstruktion, rollek,
rörelse, fri lek, vila och avkoppling.
Lokalerna ska ha en hög grad av tillgänglighet och säkerhet och erbjuda varje enskilt
barn en rimlig yta.
Rum där barn vistas ska ha god ventilation och ett naturligt ljus.
Lokalerna bedöms utifrån skollagens krav på ändamålsenlighet men kan inte godkännas
om det finns brister i förhållande till annan lagstiftning.
Utemiljön ska erbjuda säkerhet och ge utrymme för såväl platsbundna lekar som
utforskande aktiviteter.
Lunds kommuns strävansmål för förskolan är



7,5 kvadratmeter/barn inomhusyta.
50 kvadratmeter/barn utomhusyta.

Fritidshemmets ska elevgrupperna en god miljö utifrån ålder och behov samt vara trygg
och säker.
Huvudmannen ska, innan verksamheten startar, ha fått tillstånd/godkännande hos
följande myndigheter:
 Myndighet med ansvar för miljölagstiftning
 Myndighet med ansvar för livsmedelshantering
 Myndighet med ansvar för räddningstjänst
 Myndighet med ansvar för bygglov och planärenden
D.5. Samverkan med vårdnadshavare
Huvudmannen ska i sin ansökan beskriva hur barn och vårdnadshavare får det inflytande
över verksamheten som styrdokumenten anger (skollagen 4 kap. 12-14 § §, 8 kap.11 §).
Samarbete mellan förskola och hem är betydelsefullt för att ge varje barn så bra
förutsättningar som möjligt till utveckling och lärande.
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Huvudmannen ansvarar för att verksamheten är öppen för vårdnadshavare i den meningen att
de ska kunna besöka verksamheten, sätta sig in i verksamhetens arbete och syfte samt kunna
lämna synpunkter. Vårdnadshavare ska informeras om planering och vad som händer under
barnets vistelse i verksamheten. Vårdnadshavare skall omgående informeras om viktiga
händelser.
Huvudmannen ansvarar för att vårdnadshavare informeras om vilka styrdokument som
gäller för verksamheten och vad dessa innebär. Regler och rutiner skall vara
lättillgängliga.
D.6. Föräldraavgifter
Maxtaxa gäller för fristående förskoleverksamhet.
Huvudmannen får inte ställa några ekonomiska krav utöver avgiften.
D.7. Öppettider
Huvudmannen ska i sin ansökan ange sina öppettider för verksamheten.
Ramtiden för öppethållande är 06.30-18.30 (12 timmars öppethållande) vilket
innefattar skälig tid för att hämta och lämna barnet. Lokala skillnader utifrån föräldrars
behov av omsorg kan/få förekomma.
Föräldrars förändrade omsorgsbehov skall, enligt Lunds kommuns riktlinjer, mötas
snarast och senast inom två veckor efter förskolan erhållit informationen.
Förskola behöver inte erbjudas på kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större
helger.
Lunds kommun erbjuder Röda Stugans kvälls-, natt- och helgomsorg. Mer information
finns på Lunds kommuns hemsida.
Verksamheten skall sträva efter att samarbeta med andra förskolor för att tillgodose
förskola i samband med t.ex. semester eller planeringsdagar.
D.8. Platsantal- gruppstorlek
Huvudmannen ska i sin ansökan ange önskemål gällande verksamhetens maximala antal
platser samt ange den planerade gruppindelningen.
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek
och att barnen i övrigt erbjuds en god miljö. Faktorer att ta hänsyn till är personalens
kompetens, personaltäthet, lokalernas storlek och miljöns utformning. Andra faktorer
är barnens ålder och möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.
Önskar huvudmannen utöka antalet platser skall detta meddelas till
utbildningsförvaltningen.
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D.9. Särskilt stöd
Huvudmannen ska i sin ansökan beskriva hur verksamheten ska arbeta med processer
kring 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 (skollagen 8 kap. 9 §).
Om behov av särskilt stöd framkommer skall förskolechefen se till att sådant stöd ges.
Kommunens grundbelopp inkluderar kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd. Om
barnet har ett omfattande behov av särskilt stöd kan detta lämnas som tilläggsbelopp
efter särskild prövning. Ansökan skall göras av huvudman efter vårdnadshavares
godkännande.
D.10. Barnsäkerhet
Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet.
I ansökan om godkännande ska huvudmannen beskriva hur verksamheten ska erbjuda en
trygg omsorg (skollagen 8 kap. 2 §).
Lunds kommuns elevolycksfallsförsäkring omfattar samtliga inskrivna barn, elever och
ungdomar i kommunal och fristående förskola, grundskola, gymnasieskola samt
fritidsverksamhet (hela året, hela dygnet).
Huvudmannen ansvarar för att rutiner för barnsäkerhet, utflykter, utevistelse, brand,
kriser och katastrofer finns och är uppdaterade samt att dessa är väl kända för personal
och vårdnadshavare.
D.11. Kompetensutveckling
Huvudmannen ska i sin ansökan beskriva hur personalen ska se till att personalen ges
möjlighet till kompetensutveckling.
Huvudmannen ska se till att förskollärare, lärare och annan personal i verksamheten har
nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet
D.12. Systematiskt kvalitetsarbete
Huvudmannen ska i sin ansökan beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet ska
genomföras i verksamheten.
Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
verksamheten. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de mål som
finns i skollag och andra föreskrifter (skollag 4 kap. 3-7 §§).
Det systematiska kvalitetsarbetets syfte är att huvudman, personal, vårdnadshavare,
barn och tillsynsmyndighet får kunskap och insyn i förskolans kvalitet, förutsättningar
och möjlighet till förbättringar.
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Utvärderingen ska identifiera vilka förutsättningar och arbetsprocesser som är
nödvändiga för att uppfylla de nationella målen. I utvärderingen ska ingå att formulera
verksamhetens utvecklingsområden för nästkommande år.

D.13. Klagomålshantering
Huvudmannen ska i sin ansökan om godkännande beskriva de rutiner som verksamheten
har för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.
Information om rutinerna ska lämnas på sådant sätt att de blir kända för dem som vill
lämna klagomål; på hemsida, i verksamhetens lokaler eller som riktad information vid
inskolning (skollag 4 kap. 8 §).
D.14. Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Huvudmannen ska i sin ansökan beskriva hur verksamheten ska bedriva arbetet för att
motverka kränkande behandling.
Huvudmannen eller personalen i verksamheten får inte utsätta ett barn för kränkande
behandling. Om personal får kännedom om att ett barn utsatts för kränkande
behandling i samband med verksamheten ska detta anmälas till förskolechefen.
Huvudmannen ansvarar för att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka,
förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande behandling.
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med översikt över de
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn
(Skollag 6 kap.).
Huvudmannen ska även bedriva ett arbete med att säkerställa lika rättigheter och
möjligheter, för de barn som deltar i verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet,
sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning och funktionshinder enligt
Diskrimineringslagen (2008:567). Även detta arbete ska dokumenteras.
Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen (DO) är tillsynsmyndigheter.
D.15. Språk
Huvudmannen ska i sin ansökan beskriva hur verksamheten uppfyller kraven på svenska
som huvudspråk i verksamheten.
Svenska språket ska vara huvudspråk i verksamheten. Var och en som är bosatt i Sverige
ska ges möjlighet att lära sig utveckla och använda svenska. (Språklagen 4, 6, 14 och 15
§§ samt Förskolans läroplan, Lpfö98/10, avsnitt 1 och 2.2)
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D.16. Modersmål
Huvudmannen ska i sin ansökan beskriva hur verksamheten tillgodoser kravet på
erbjudande av modersmålsstöd.
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (8 kap. 10 § skollagen, Fpfö98/10
avsnitt 1 och 2,2).

Postadress
Box 138
221 00 LUND

Besöksadress
Stora Södergatan 47

Telefon
växel 046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se

e-post
utbildningsforvaltningen@lund.se

