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Taxa för nyetablering av fristående 
förskola mm. 
I enlighet med 2 kap 5, 7§§ Skollagen (2010:800) får enskilda godkännas som huvudmän 
för förskola efter ansökan till den kommun där utbildningen ska bedrivas.  

Från 1 januari 2019 ställs ökade krav på huvudmän som vill starta fristående förskola. I 
samband med ansökan gör kommunen en omfattande ägar- och ledningsprövning 
(Skollagen 2 kap 5§) Syftet är att säkerställa att huvudmannen är seriös och att 
medlemmarna i ledningskretsen har insikt i verksamhetens lagstiftning, ekonomiska 
förutsättningar och i övrigt är lämplig för uppdraget. Fristående förskolor ska löpande 
redovisa eventuella förändringar i ägar-och ledningsstrukturen.  

För kommunen innebär lagändringen ett mer omfattande arbete i prövningen om en 
enskild ska får starta fristående förskola. Därför medger lagstiftningen att kommunen har 
rätt att ta ut en avgift för att handlägga ansökningar om godkännande (Skollagen 2 kap 5 
c§) 

Avgiften är beräknat utifrån en bedömning av kommunens egna kostnader för 
handläggning av ansökningar, i enlighet med självkostnadsprincipen i Kommunallagen 2 
kap 6§. 

Hallstahammars kommuns avgift för handläggning av 
ansökan om att starta fristående förskola 
Hallstahammars kommun tar ut följande avgifter: 

• 25 000 kronor för ansökan om nyetablering av fristående förskola 
• 15 000 för ansökan om utökning av befintligt godkännande.  
• 15 000 för ansökan om ägarbyte 

Avgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas in 
Avgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas in. Avgift tas ut även om ansökan 
om godkännande inte beviljas.  
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