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Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt 
pedagogisk omsorg med enskild huvudman 
 
Inledning 
Enskilda får enligt skollagens bestämmelser efter ansökan godkännas som 
huvudmän av den kommun där utbildningen/verksamheten ska bedrivas i form av: 

• Fristående förskola, skollagen 2 kap. 5 § och 7 § andra stycket 
• Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola, skollagen 25 kap. 2 

och 10 §§ 
Med enskild verksamhet avses verksamhet som har annan huvudman än 
kommunen. Godkännande kan göras om verksamheten är öppen för alla barn som 
ska erbjudas förskola eller motsvarande verksamhet.  
 
Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola av den kommun 
där utbildningen bedrivs. Godkännande ska lämnas om den enskilde huvudmannen 
har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, skollagens 
bestämmelser samt läroplanens mål och riktlinjer, Lpfö 98 reviderad 2010. 
Godkännandet ska avse en viss utbildning vid en viss förskoleenhet. Kommunen 
ska lämna bidrag till en fristående förskola som uppfyller kvalitetskraven och har 
blivit godkänd som huvudman.  
 
Den kommun där en enskild bedriver pedagogisk omsorg i stället för förskola ska 
efter ansökan besluta om huvudmannen har rätt till bidrag. Godkännande ska 
lämnas om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
motsvarande offentlig verksamhet. 
 
Riktlinjerna för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med 
enskild huvudman är uppdelade på godkännande för fristående förskola samt 
godkännande för pedagogisk omsorg. Ansökan om godkännande ska göras skriftligt 
till förskolenämnden i Sundbybergs kommun.  
 
Riktlinjerna ligger till grund för det underlag som framställs till nämnden för beslut 
när en enskild huvudman ansöker om godkännande för att starta fristående förskola 
eller pedagogisk omsorg. 
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Fristående förskola med enskild huvudman 
Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola av den kommun 
där utbildningen bedrivs. Godkännande ska lämnas om den enskilde huvudmannen 
har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och 
utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som 
anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. 
Godkännandet ska avse en viss utbildning vid en viss förskoleenhet.  
 
Ansökan om godkännande för fristående förskola ska innehålla 

• Vem som ska bedriva verksamheten, förskolechefs utbildning och 
erfarenhet, examensbevis. 

• Registerutdrag ur polisens belastningsregister 1 för ansvarig förskolechef och 
samtlig personal. Utdraget ska vara högst ett år gammalt. 

• Aktuellt registreringsbevis2 från skattemyndigheten. 
• F-skattebevis3. 
• Intyg från kronofogdemyndigheten om att skuld saknas. 
• Var i Sundbyberg verksamheten är belägen. 
• Beskrivning av och ritning på lokaler (hyreskontrakt bifogas). 
• Bygglov i förekommande fall. 
• Godkännande av kök, komplettering i förekommande fall. 
• Beskrivning av verksamheten utifrån styrdokument, pedagogisk inriktning, 

mål och omfattning.  
• Beskrivning av barngruppernas sammansättning och storlek. 
• Antal tjänster, personalens utbildning, kompetens och erfarenhet. 
• Förutsättningar att med hänsyn till verksamhetens storlek nå ekonomisk 

bärighet. 
 
 

  

                                                 
1 Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av 
personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. 
2 Av beviset framgår bland annat företagets namn, registreringsdatum, verksamhet, firmatecknare, styrelse/företrädare, 
adressen till företaget och till styrelsen 
3 F-skattebevis är ett intyg på att en självständig företagare och att man betalar sina skatter och sociala avgifter själv. 
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Kvalitetskrav för godkännande 
Verksamheten i fristående förskola ska bedrivas enligt bestämmelser i skollagens 2, 
4 och 8 kapitel samt mål och riktlinjer enligt läroplan för förskolan (Lpfö 98 
reviderad 2010). Vägledande är skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan. 
Med huvudman avses ansvarig för den fristående förskolan.  
 
Kvalitetskrav enligt skollagen 2, 4 och 8 kap. 

• Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen 
en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 
barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 
helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och 
förbereda barnen för fortsatt utbildning. 

• Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en 
förskolechef. Den ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Som 
förskolechef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har 
pedagogisk insikt. 

• Huvudmannen ska använda förskollärare som har en utbildning som är 
avsedd för den undervisning som förskolläraren ska bedriva.  

• Utöver förskollärare får det i undervisningen i förskolan finnas annan 
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och 
lärande främjas. 

• Huvudmannen ska se till att personalen vid förskoleenheten ges möjligheter 
till kompetensutveckling. Huvudmannen ska se till att förskollärare och 
annan personal vid förskoleenheten har nödvändiga insikter i de föreskrifter 
som gäller för skolväsendet. 

• Den fristående förskolan ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas 
förskola, om inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger 
undantag med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär.  

• Om det inte finns plats för alla sökande till en förskoleenhet, ska urvalet 
göras på de grunder som den kommun där förskoleenheten är belägen 
godkänner. 

• Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning 
och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. 

• För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för 
att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. 

• Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.  
Förskolechefen ska se till att barnet ges sådant stöd. 

• Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 

• Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om 
barnets utveckling. Minst en gång per år ska personalen och barnets 
vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling och 
lärande (utvecklingssamtal). Förskollärare har det övergripande ansvaret för 
utvecklingssamtalet.  
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• Kvalitetsarbete på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av 
förskollärare och övrig personal. Barn i förskolan och deras vårdnadshavare 
ska ges möjlighet att delta i arbetet. Förskolechefen ansvarar för att 
kvalitetsarbete genomförs. 

• Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som 
finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) 
uppfylls. 

• Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 
• Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram 

att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas. 

• Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål 
mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

• Barn ska ges inflytande över utbildningen. Informationen och formerna för 
barnens inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. 

• Vårdnadshavare för barn i förskolan ska erbjudas möjlighet till inflytande 
över utbildningen. 

• Vid förskoleenheten ska det finnas ett eller flera forum för samråd med 
barnen och deras vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är 
viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen och 
vårdnadshavarna. 

• Barnen och vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i fråga om 
inflytande och samråd. De ska också informeras om huvuddragen i de 
bestämmelser som gäller för utbildningen. Förskolechefen ansvarar för att 
sådan information lämnas. 
 

 
Arbetsgivaransvar 
Huvudmannen för den fristående förskolan: 

• Är arbetsgivare för personalen och ansvarar för att anställningsvillkor och 
arbetsmiljövillkor uppfylls enligt gällande lagstiftning.  

• Ansvarar för att registerutdrag ur polisens belastningsregister finns för 
samtlig personal.  

• Ansvarar för att samtlig personal i verksamheten iakttar sekretess enligt 
gällande lagstiftning. 

• Ansvarar för att samtlig personal i verksamheten har kännedom om 
anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1 §. 

 
Försäkringsskydd 

• Huvudmannen för den fristående förskolan ansvarar för försäkringsskydd 
och för skador som kan uppkomma till följd av verksamheten4. 

 

                                                 
4 Barn i enskild verksamhet som är boende i Sundbyberg och som bidrag betalas för omfattas av Sundbybergs kommuns 
olycksfallsförsäkring. 
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Mottagande/Öppethållande 
• Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det 

behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om 
barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Skollagen 
8 kap. 5 §.  
 
 

Bidrag till verksamheten5 
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid 
förskoleenheten efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning 
av resurser. 

• Efter godkännande betalas bidrag enligt i budget fastställd ersättningsmodell 
med belopp per barn folkbokförda i Sundbyberg. 

• Om barn från annan kommun tas emot i verksamheten söks bidrag för 
dessa barn hos barnens hemkommun.  

 
 
Tillsyn 
Kommunen har tillsyn över förskola vars huvudman kommunen har godkänt enligt 
skollagen 2 kap. 7 § andra stycket.  
Tillsyn och ingripande vid tillsyn regleras av bestämmelser i skollagen 26 kap. 
 
Definition av tillsyn skollagen 26 kap. 2 §. 
Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och föreskrifter. I 
tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den 
huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid 
granskningen. 
 

• Kommunen har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet 
som står under dess tillsyn. Tillsynsmyndigheten har i den omfattning det 
behövs för tillsynen rätt att få tillträde till de byggnader, lokaler och andra 
utrymmen som används i verksamheten.  

• Den vars verksamhet står under tillsyn är skyldig att på tillsynsmyndighetens 
begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat 
material som behövs för tillsynen. 
 

Föreläggande 
• En tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman att fullgöra sina 

skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de 
föreskrifter som gäller för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman, 
de villkor som gäller för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett 

                                                 
5 I Sundbyberg betalar föräldrar avgift enligt maxtaxa för barnomsorg i kommunal och enskild regi. Föräldraavgiften tas ut av 
kommunen. 
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beslut om föreläggande gäller omedelbart. Ett föreläggande ska ange de 
åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för att avhjälpa de 
påtalade bristerna.  
 

Anmärkning 
• En tillsynsmyndighet får i stället för att meddela ett föreläggande tilldela en 

huvudman en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som 
gäller för verksamheten. 
 

Avstående från ingripande 
• En tillsynsmyndighet får avstå från att ingripa om 

1. överträdelsen är ringa. 
2. den vars verksamhet granskas vidtar nödvändig rättelse, eller  
3. det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett 

ingripande. 
 

Återkallelse 26 kap 13 § 
• En tillsynsmyndighet får återkalla ett godkännande eller ett beslut om rätt till 

bidrag som myndigheten har meddelat enligt skollagen  
1. om ett föreläggande inte har följts och  
2. missförhållandet är allvarligt. 

• Ett godkännande av en enskild som huvudman får återkallas om den 
enskilde inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande. 

• Återkallelse får beslutas även om rättelse har skett vid prövningstillfället, om 
det kan befaras att det på nytt kommer att uppstå sådana missförhållanden 
som utgör grund för återkallelse. 

• Tillsynsmyndigheten får besluta att ett beslut om återkallande ska gälla trots 
att det inte har vunnit laga kraft. 

 
Tillfälligt verksamhetsförbud 
• Om det är sannolikt att ett beslut om återkallelse enligt 13 § kommer att 

fattas, och beslutet inte kan avvaktas med hänsyn till allvarlig risk för 
barnens hälsa eller säkerhet eller av någon annan särskild anledning, får 
tillsynsmyndigheten förbjuda huvudmannen att tills vidare, helt eller delvis, 
driva verksamheten vidare. Beslutet gäller omedelbart och får gälla i högst 
sex månader. 
 

Vite 
• Ett föreläggande får förenas med vite.  

 
 

Överklagande 
• Kommunens beslut om godkännande får överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol enligt skollagen 28 kap. 5 § punkt 1. 
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Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola enligt skollagen 25 
kap.  
Den kommun där en enskild bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 
förskola ska efter ansökan besluta om huvudmannen har rätt till bidrag. 
Godkännande ska lämnas om huvudmannen har förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet, verksamheten inte 
innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, 
verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda 
motsvarande verksamhet. Ansökan om godkännande om rätt till bidrag ska göras 
skriftligt till förskolenämnden i Sundbybergs kommun. 
  
 
Ansökan om godkännande om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg ska 
innehålla 

• Vem som ska bedriva omsorgen, eventuellt antal tjänster, eventuell 
personals utbildning, kompetens eller erfarenhet. 

• Registerutdrag ur polisens belastningsregister6 för ansvarig och eventuell 
personal. Utdraget ska vara högst ett år gammalt.  

• Aktuellt registreringsbevis7 från skattemyndigheten. 
• F-skattebevis8. 
• Intyg från kronofogdemyndigheten om att skuld saknas. 
• Var i Sundbyberg omsorgen är belägen. 
• Beskrivning av och ritning på lokaler (hyreskontrakt bifogas). 
• Beskrivning av omsorgen utifrån styrdokument, pedagogisk inriktning, mål 

och omfattning.  
• Beskrivning av barngruppens sammansättning och storlek. För 

vårdnadshavares egna barn lämnas bidrag endast för lika många egna barn 
som det antal andra barn som tas emot. 
 
 

Kvalitetskrav för godkännande 
Pedagogisk omsorg är inte som förskolan en skolform och omfattas inte av samma 
krav som förskola. Omsorgen i pedagogisk omsorg ska bedrivas enligt 
bestämmelser i skollagen 25 kap. Vägledande är aktuella styrdokument som läroplan 
för förskolan (Lpfö 98 reviderad 2010).  
 
Kvalitetskrav enligt skollagen 25 kap.  

• Den pedagogiska omsorgen ska genom pedagogisk verksamhet stimulera 
barns utveckling och lärande. 

• Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. 

                                                 
6 Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av 
personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. 
7 Av beviset framgår bland annat företagets namn, registreringsdatum, verksamhet, firmatecknare, styrelse/företrädare, 
adressen till företaget och till styrelsen 
8 F-skattebevis är ett intyg på att en självständig företagare och att man betalar sina skatter och sociala avgifter själv. 
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• Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt 
lärande. 

• Verksamheten ska utformas med respekt för barns rättigheter och i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 
mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 
mellan människor. Den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på.  

• Var och en som verkar inom sådan verksamhet ska främja de mänskliga 
rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.  

• Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov 
samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.  

• Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en 
lämplig sammansättning och storlek.  

• För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med sådan 
utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god 
pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.  

• Omsorgen ska redovisa sitt kvalitetsarbete.  
  

 
Arbetsgivaransvar 
Om den som bedriver den pedagogiska omsorgen har personal anställda, så är man 
arbetsgivare för personalen och ansvarar för att anställningsvillkor och 
arbetsmiljövillkor uppfylls enligt gällande lagstiftning. Man har ansvar för att samtlig 
personal lämnat registerutdrag ur polisens belastningsregister. Man har ansvar för 
att samtlig personal i verksamheten iakttar sekretess enligt gällande lagstiftning och 
har kännedom om anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1 §. 
 
 
Försäkringsskydd 

• Ansvarig för den pedagogiska omsorgen ansvarar för försäkringsskydd och 
för skador som kan uppkomma till följd av omsorgen9. 

 
 
Mottagande/Öppethållande 

• Barn ska från ett års ålder erbjudas pedagogisk omsorg i den omfattning det 
behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om 
barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Skollagen 
8 kap. 5 §.  

                                                 
9 Barn i enskild verksamhet som är boende i Sundbyberg och som bidrag betalas för omfattas av Sundbybergs kommuns 
olycksfallsförsäkring. 
 



9 
 

Bidrag till den pedagogiska omsorgen10 
Bidraget skall bestämmas med hänsyn till barnets behov och huvudmannens 
åtagande efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till motsvarande verksamhet. 

• Efter godkännande betalas bidrag enligt i budget fastställd ersättningsmodell 
med belopp per barn folkbokförda i Sundbyberg. 

• Om barn från annan kommun tas emot i omsorgen söks bidrag för dessa 
barn hos barnens hemkommun.  

• Hemkommunen är inte skyldig att lämna bidrag till fler än två huvudmän 
för samma barn eller till mer än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett 
barn som också går i förskola. Om barnet tagits emot i två enskilda 
verksamheter, eller i en kommunal och en enskild verksamhet, är 
kommunen inte skyldig att lämna ett samlat bidragsbelopp som är högre än 
om barnet tagits emot i endast en kommunal verksamhet. Hemkommunen 
ska bestämma hur bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för 
verksamheterna. 

• När barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare 
arbetar får kommunen inte lämna bidrag för fler barn till vårdnadshavaren 
än det antal barn till andra som har tagits emot.  
 
 

Uppföljning och utvärdering 
Skollagen 25 kap 8 §. 
Kommunen ska systematiskt följa upp och utvärdera den pedagogiska omsorgen. 
Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det 
finns brister i verksamheten ska kommunen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.  
 
 
Tillsyn 
Kommunen har tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har 
förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §.   
Tillsynen och ingripande vid tillsyn regleras av bestämmelser i skollagen 26 kap. 
 
Definition av tillsyn skollagen 26 kap. 2 §. 
Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och föreskrifter. I 
tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den 
huvudman som bedriver verksamheten ska rätta till fel som upptäckts vid 
granskningen. 
 

• Kommunen har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet 
som står under dess tillsyn. Tillsynsmyndigheten har i den omfattning det 

                                                 
10 I Sundbyberg betalar föräldrar avgift enligt maxtaxa för barnomsorg i kommunal och enskild regi. Föräldraavgiften tas ut 
av kommunen. 
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behövs för tillsynen rätt att få tillträde till de byggnader, lokaler och andra 
utrymmen som används i verksamheten.  

• Den vars verksamhet står under tillsyn är skyldig att på tillsynsmyndighetens 
begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat 
material som behövs för tillsynen. 

 
Föreläggande 
• En tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman att fullgöra sina 

skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de 
föreskrifter som gäller för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman, 
de villkor som gäller för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett 
beslut om föreläggande gäller omedelbart. Ett föreläggande ska ange de 
åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för att avhjälpa de 
påtalade bristerna. 

 
Anmärkning 
• En tillsynsmyndighet får i stället för att meddela ett föreläggande tilldela en 

huvudman en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som 
gäller för verksamheten. 
 

Avstående från ingripande 
• En tillsynsmyndighet får avstå från att ingripa om 

1. överträdelsen är ringa. 
2. den vars verksamhet granskas vidtar nödvändig rättelse, eller  
3. det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett 

ingripande. 
 
Återkallelse 26 kap. 13 § 
• En tillsynsmyndighet får återkalla ett godkännande eller ett beslut om rätt till 

bidrag som myndigheten har meddelat enligt skollagen 
1. om ett föreläggande inte har följts och  
2. missförhållandet är allvarligt.  

• Ett godkännande av en enskild som huvudman får återkallas om om den 
enskilde inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande. 

• Återkallelse får beslutas även om rättelse har skett vid prövningstillfället, om 
det kan befaras att det på nytt kommer att uppstå sådana missförhållanden 
som utgör grund för återkallelse. 

• Tillsynsmyndigheten får besluta att ett beslut om återkallelse ska gälla trots 
att det inte har vunnit laga kraft. 

 
 
Tillfälligt verksamhetsförbud 
• Om det är sannolikt att ett beslut om återkallelse enligt 13 § kommer att 

fattas, och beslutet inte kan avvaktas med hänsyn till allvarlig risk för 
barnens hälsa eller säkerhet eller av någon annan särskild anledning, får 
tillsynsmyndigheten förbjuda huvudmannen att tills vidare, helt eller delvis, 
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driva verksamheten vidare. Beslutet gäller omedelbart och får gälla i högst 
sex månader. 
 

Vite 
• Ett föreläggande får förenas med vite.  

 
 

 Överklagande 
• Kommunens beslut om rätt till bidrag eller återkallelse av sådan rätt får 

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt skollagen 28 kap. 5 § 
punkt 8. 


