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Förutsättningar för rätt till bidrag för att starta och bedriva annan 
pedagogisk verksamhet i Täby kommun 

Sammanfattning 

De förutsättningar som krävs för rätt till bidrag gällande annan pedagogisk verksamhet är 

tydligt reglerade i 25 kap. skollagen (2010:800). Efter förändringar i skollagen har förslag till 

ny version av dokumentet Förutsättningar för godkännande att bedriva fristående förskola 

tagits fram (dnr BGN 2021/8-60). För att få samma struktur i dokumentet Förutsättningar för 

rätt till bidrag för att bedriva annan pedagogisk verksamhet i Täby har en ny version skrivits 

även för denna verksamhet.  

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

ansökan om att starta någon form av annan pedagogisk verksamhet numera görs via en e-

tjänst vilket behöver beskrivas i dokumentet.  

Förslag till beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Förutsättningar för rätt till 

bidrag för att starta och bedriva annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun, 

daterad den 11 januari 2021. 

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att Förutsättningar för rätt till bidrag för att 

starta och bedriva annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun ska gälla från den 

10 februari 2021 och ersätter Förutsättningar för rätt till bidrag för att bedriva annan 

pedagogisk verksamhet i Täby kommun, barn- och grundskolenämndens beslut den 18 

december 2014, § 129. 

Ärendet 

I skollagen 25 kapitlet ”Annan pedagogisk verksamhet” finns beskrivet vilka förutsättningar 

som krävs för att få rätt till bidrag för annan pedagogisk verksamhet. Annan pedagogisk 

verksamhet är ett samlingsnamn för olika typer av verksamheter såsom pedagogisk omsorg 

(tidigare benämning familjedaghem), öppen förskola, öppen fritidsverksamhet, omsorg under 

tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds samt annan pedagogisk verksamhet på nationella 

minoritetsspråk.  
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Efter förändringar i skollagen har förslag till ny version av dokumentet Förutsättningar för 

godkännande att bedriva fristående förskola tagits fram (dnr BGN 2021/8-60). För att få 

samma struktur i dokumentet Förutsättningar för rätt till bidrag för att bedriva annan 

pedagogisk verksamhet i Täby har en ny version skrivits även för denna verksamhet.  

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

ansökan om att starta någon form av annan pedagogisk verksamhet numera görs via en e-

tjänst vilket behöver beskrivas i dokumentet.  

I den nya versionen görs även hänvisningar till lagrummen för att tydliggöra vad som krävs 

enligt skollagen och vad som är Täby kommuns regler. 

Dokumentet kommer att finnas tillgängligt på Täby kommuns externa webb. 
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