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I många kommuner bedriver fristående huvudmän utbildningsverksamhet. Till ut-
bildningsverksamhet räknas förskola och skola (se 2010:800, kap. 1). En offentlig 
huvudman (ex. en kommun) behöver inte tillstånd för att bedriva utbildningsverk-
samhet. En fristående huvudman måste dock ansöka om tillstånd för att exempelvis 
starta eller utöka verksamheten vid en fristående skola, förskoleklass eller fritids-
hem (www.skolinspektionen.se). Ansökan om att bedriva fristående förskoleverk-
samhet lämnas till den myndighet som ansvarar för kommunens förskoleverksam-
het.      
 

5 § Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, för-
skoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
fritidshem. 
 
Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de fö-
reskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga 
negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet 
som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. 
Om godkännandet avser gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska följderna 
i närliggande kommuner för den del av skolväsendet som anordnas av det 
allmänna också beaktas. Avser godkännandet förskoleklass, grundskola eller 
grundsärskola krävs därutöver att elevunderlaget är tillräckligt för att verk-
samheten ska kunna bedrivas långsiktigt. 
 
Ett godkännande ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet eller försko-
leenhet. 
 
5 a §/Träder i kraft I:2015-01-01/ Innan en enskild huvudman startar utbild-
ning inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymna-
siesärskola eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskole-
klass, grundskola eller grundsärskola ska samråd om den kommande verk-
samheten ske mellan den enskilde och den kommun där utbildningen ska be-
drivas. Den enskilde huvudmannen ansvarar för att samrådet dokumenteras. 
Om utbildningen ska bedrivas i form av gymnasieskola eller gymnasie-
särskola, ska kommunen ge närliggande kommuner tillfälle att medverka i 
samrådet. Lag (2014:903). 

 
Av författningstexten framgår att godkännande ska lämnas om den enskilde har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen 
inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska be-
drivas.  
 



Om den tillståndsgivande myndigheten avslår ansökan, kan detta beslut överklagas 
till allmän förvaltningsdomstol (2010:800, kap 28). Myndigheten är vid beslut om 
avslag skyldig att upplysa om möjligheten att överklaga beslutet.  
 
När det gäller tillstånd för att starta fristående förskola är det den kommun där 
verksamheten ska bedrivas som ger tillstånd. I det följande koncentreras därför 
denna redovisning just på förskolans verksamhet.  
 
En kommun har tillsyn över de förskolor och fritidshem vars huvudman kommunen 
har godkänt, och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha 
rätt till bidrag. För att kunna utföra sin tillsynsplikt har den lokala tillståndsmyn-
digheten rätt att på plats granska sådan verksamhet som står under dess tillsyn. Till-
synsmyndigheten har i den omfattning det behövs för tillsynen rätt att få tillträde till 
de byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten. Därutöver 
är den vars verksamhet står under tillsyn enligt lag 2010:800, skyldig att på till-
synsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och 
annat material som behövs för tillsynen. Tillsynsmyndigheten får förelägga den 
som är uppgiftsskyldig att fullgöra sin skyldighet. Tillsynsmyndigheten ska inom 
ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning. 
 
En myndighet har olika möjligheter att ingripa vid en tillsyn:  

1. Förelägga en huvudman som enligt denna lag står under dess tillsyn 
att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande ska ange de åtgärder 
som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för att avhjälpa de påta-
lade bristerna.  

2. Vid mindre allvarliga förseelser tilldela en anmärkning 
3. I vissa fall avstå från att ingripa (överträdelsen är ringa, den vars verk-

samhet granskas vidtar nödvändig rättelse, eller det i övrigt med hän-
syn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande).  

4. Återkalla ett godkännande eller ett beslut om rätt till bidrag som myn-
digheten har meddelat. En återkallelse av ett godkännande kan över-
klagas till allmän förvaltningsdomstol. Med ett beslut som återkallelse 
av tillstånd ska följa en besvärshänvisning.  

 
För ytterligare läsning hänvisas till prop. 2009/10:165.  
 
 
 
 

 
 
 


