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Ansökan godkännande för enskild huvudman att bedriva 
förskola/pedagogisk omsorg i Vellinge kommun
* Obligatoriska fält
I samband med ansökan av att bedriva förskola tar Vellinge kommun ut en ansökningsavgift, enligt av kommunen
fastställd taxa.

Dina uppgifter 
Personnummer* 

Förnamn* 

Efternamn* 

Adress* 

Postnummer* 

Ort* 

E-post*

Telefon* 

Mobil 

Information om personuppgiftsbehandling 

Vellinge kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar genom e-tjänsten Ansökan godkännande för 
enskild pedagogisk verksamhet (behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering). 

De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. De 
personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning. 

Dina personuppgifter kommer att lagras i vår e-tjänsteplattform samt Procapita. Dina personuppgifter kommer 
hanteras av utbildningsavdelningen. 

Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du 
har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Utbildningsnämnden som kan 
kontaktas på vellinge.kommun@vellinge.se. Dina personuppgifter sparas tills ärendet är registrerad i procapita. 

Mer information om hur vi behandlar personuppgift er, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen 
finns på www.vellinge.se/personuppgifter. 

Dataskyddsombudet för Vellinge kommun nås på dataskyddsombud@vellinge.se eller 040-42 50 00. 

http://www.vellinge.se/personuppgifter
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För sökande 
Personnummer eller organisationsnummer 

Namn eller organisationens namn på huvudman 

Namn på skolchef 

Adress 

Postnummer 

Ort 

E-post

Telefon 

Organisationsform 

Kontaktperson (om det inte är densamma som gör ansökan) 

Telefon 

E-post

Information 
Beskriv verksamhetens pedagogiska inriktning. För godkännande krävs att verksamheten har god kvalitet och att 
barngrupperna har lämplig sammansättning och storlek. 

Planerat startdatum 

Planerat antal barn i verksamheten 

Planerat antal avdelningar 

Planerad åldersfördelning i barngruppen 

Planerade öppettider 
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Beskriv verksamhetsansvarig och övrig personals utbildning och erfarenhet. Ange antal personer och 
sysselsättningsgrad. För godkännande krävs att det finns personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens 
behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Beskriv hur förskolan kommer att arbeta med nedanstående  
Värdegrund 

Inflytande 

Utveckling och lärande 

Beskriv arbetet mot kränkande behandling och diskriminering samt bifoga dokument 

Bilagor 

Ansökan ska utöver denna blankett innehålla följande handlingar (markera de bilagor som bifogas ansökan) 

BIL AGOR SOM KRÄVS FÖR ATT ANSÖKAN SKA KUNNA BEHANDLAS  

Verksamheten 

F/FA-skattsedel (endast pedagogisk omsorg) 

Skatteverkets blankett SKV 4820 (endast pedagogisk omsorg) 

För aktiebolag: Registreringsbevis från Patent- och registreringsverket (ej äldre än 6 månader) 

Handels- och kommanditbolag: Registreringsbevis från Patent- och registreringsverket (ej äldre än 6 månader) 

Ja Nej 

Beskriv lokalen i vilken verksamheten ska bedrivas. Beskriv hur barnens behov av utevistelse ska tillgodoses. För 
dk d  krävs att lokalen är ändamålsenlig. Om lokal saknas, beskriv hur ni planerar att finna en lokal, vilka krav ni har på den 

 h  barnens behov av utevistelse ska tillgodoses 

Sökande har tagit del av de och accepterar de villkor som gäller för att driva förskola i Vellinge kommun samt är förtrogen 
d tillämpliga delar av Skollagen, Personuppgiftslagen, Socialtjänstlagen och andra tillämpliga bestämmelser. (Att svara ja 

å d  fråga är en förutsättning för att ansökan ska godkännas.) (Du kan endast välja ett alternativ)  
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Ideell förening: Föreningens stadgar. Om föreningen bedriver näringsverksamhet: Registreringsutdrag från Patent- och 
registreringsverket 

Stiftelse: Stiftelseförordnande, registreringsbevis från Länsstyrelsen samt stadgar 

Fysisk enskild person: Personbevis 

Två referenser som styrker sökandens lämplighet för uppdraget (namn och kontaktuppgifter, inklusive e-postadress) 

Verksamhetsplan 

Dokument gällande Ägar- och ledningsprövning Vellinge kommun 

Ekonomi 
Budget (ekonomisk kalkyl över intäkter och kostnader för det första verksamhetsåret) 

Personal 
Utbildningsbevis för verksamhetsansvarig 

Utdrag ur brottsregistret för personal. Om andra straffmyndiga personer bor i lokalen ska utdrag ut brottsregistret för dessa 
bifogas. 

ÖVRIGA BILAGOR (Bilagorna ska vara kommunen tillhanda senast en månad före startdatum för 
verksamheten) 

Lokal 
Ritning 

Hyresavtal/Byggnadslov (om detta finns för verksamheten) 

Utlåtande från Brandmyndigheten 

Utlåtande från Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen – Kopia på anmälan gällande lokal samt livsmedelshantering 

Handlingsplan för att garantera barnens säkerhet i lokalerna och i den dagliga verksamheten 

Försäkring 
Bevis om ansvarsförsäkring 

Försäkringsintyg gällande personal och lokal 

Ytterligare handlingar kan komma att begäras. 
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Sökandes underskrift 

 
Ort och datum 

 
Underskrift 
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