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Förutsättningar för godkännande att starta och bedriva fristående 
förskola i Täby kommun 

Sammanfattning 

De förutsättningar som krävs för godkännande att bedriva fristående förskola är tydligt 

reglerade i skollagen. Efter förändringar i skollagen (2010:800), där bland annat ägar- och 

ledningsprövning tillkommit under kapitel 2 ”Huvudmän och ansvarsfördelning”, har en 

översyn av dokumentet Förutsättningar för godkännande att bedriva förskola i Täby 

kommun (dnr BGN 2014/145-60, daterat den 12 september 2014) genomförts. Syftet med en 

ny version är att uppdatera dessa förändringar enligt skollagen. 

Ytterligare ett syfte med en ny version av dokumentet är att lägga till en beskrivning om att 

ansökan om att starta fristående förskola numera görs via en e-tjänst vilket behöver beskrivas i 

dokumentet. 

Förslag till beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Förutsättningar för 

godkännande att starta och bedriva fristående förskola i Täby kommun, daterad den 

11 januari 2021. 

2. Barn och grundskolenämnden beslutar att Förutsättningar för godkännande att starta 

och bedriva fristående förskola i Täby kommun ska gälla från den 10 februari 2021, 

och ersätter Förutsättningar för godkännande att bedriva fristående förskola i Täby 

kommun, barn- och grundskolenämndens beslut den 18 december 2014, § 122.  

Ärendet 

De förutsättningar som krävs för att starta och bedriva fristående förskola är reglerade i 

skollagen. Ändringar och tillägg som genomförts i skollagen (2010:800), framförallt genom 

den ägar- och ledningsprövning som tillkommit medför en ny version av dokumentet 

Förutsättningar för godkännande att bedriva fristående förskola i Täby kommun (dnr BGN 

2014/145-60). 
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Förutom att ändringar och tillägg skett enligt skollagen, är syftet också att uppdatera 

dokumentet utifrån att ansökningsprocessen för att ansöka om att starta fristående förskola 

samt att anmälan om väsentliga förändringar numera görs via en e-tjänst. I samband med den 

nya versionen av dokumentet har också rubriksättning ändrats för att stämma överens med 

skollagen samt att hänvisningar till lagrummen lagts till.  

Dokumentet kommer att finnas tillgängligt på Täby kommuns externa webb. 
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