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Förutsättningar för tillstånd för enskild huvudman att bedriva förskoleverksamhet i Täby kommun
Dokumentet tar upp olika formalia. Här beskrivs förutsättningarna för att
starta och bedriva förskoleverksamhet.
•

Verksamheten ska bedrivas enligt Skollagen 2a Kap.

•

Huvudmannen ska till kommunen lämna en beskrivning av sin verksamhet, inklusive ekonomiskt underlag, på särskild blankett.

•

Läroplan för förskolan, (Lpfö-98) respektive Allmänna råd för familjedaghem är vägledande vid tillståndsbedömningen.

•

Huvudmannen ska lämna in aktuellt registreringsbevis samt bolagsordning eller stadgar.

•

Huvudmannen är arbetsgivare för personalen och svarar därmed för
att anställnings- och arbetsmiljövillkor uppfylls enligt gällande lagstiftning.

•

Huvudmannen har skyldighet, att till socialnämnden, anmäla fall av
misstänkt misshandel mot minderåriga (Socialtjänstlagen 71 §).

•

Huvudmannen är skyldig att inordna driften av sin verksamhet under
kommunens krisledning. Förskoleverksamheten ingår i kommunens
beredskapsplanläggning för höjd beredskap (krig eller andra extraordinära förhållanden) och kris/katastrof eller annan svår påfrestning
på samhället under fredstid. Detta innebär att huvudmannen ska inordnas under kommunens krisledning, när denna trätt i funktion, och
bedriva verksamheten på det sätt, som krisledningen bestämmer, och
på i princip samma villkor, som gäller för anställda i kommunen. På
anmodan ska huvudmannen utan särskild ersättning härför medverka
i kommunens arbete med beredskapsförberedelse vad gäller upprättande av beredskapsplan för förskoleverksamheten, deltagande i
övningar m.m.

•

Huvudmannen ska, om verksamheten upphör, meddela detta till
barn- och grundskolenämnden, för förskola 9 månader i förväg och
för familjedaghem 3 månader i förväg.
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•

Huvudmannen får inte överlåta det erhållna tillståndet till annan fysisk eller juridisk person utan barn- och grundskolenämndens medgivande.

•

Tillståndet gäller huvudmannens firma i förening med den eller de
personer, som företräder huvudmannen och har en sådan ledande befattning att de kan utföra och ta ansvaret för kravet på kvalitet. Om
verksamheten ändras till väsentlig del eller flyttas skall nytt tillstånd sökas. Sådan väsentlig förändring föreligger t.ex. om dessa
personer byts ut eller får ändrad befattning.

………………………………………………………………………………

Jag har tagit del av ovanstående förutsättningar för tillstånd för enskild huvudman vid
……………………………………………………… förskola/förskolor
……………………………………………………… familjedaghem
Täby den ……………………

---------------------------------------firmatecknare/ansvarigt ombud för huvudman

…………………………
namnförtydligande
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