
 
 
 Barn- och utbildningskontoret 
  

Ansökan skickas till: 
 Sollentuna kommun 
 Barn-och utbildningskontoret 
 191 86 Sollentuna 

Besök Postadress Telefon växel Internet 
Turebergshuset 191 86 Sollentuna  08-579 210 00 www.sollentuna.se 
Turebergs torg 1    

 

Anmälan om att driva förskoleverksamhet/skolbarnomsorg 
Uppgifter om sökande 
Sökande (juridisk/fysisk person) 

Adress Postnummer och ort 

E-post Telefon/mobiltelefon 

Organisationsnummer 

Plusgiro  Bankgiro  Bankkontonr (inkl. clearingnr) 

Behörig företrädare/ firmatecknare 

Ansökan om godkännande avser (följande verksamheter ansöker endast om godkännande av huvudman) 

 
Förskola 

 
Skolbarnomsorg förskoleklass 
 

 
Skolbarnomsorg skolår 1-3 
 
Skolbarnomsorg skolår 4-6 

Ansökan om beviljande av bidrag för annan pedagogisk verksamhet (följande verksamhetsformer ansöker endast om 
bidragsdelen) 
 
Familjedaghem                                                                                             Öppen förskola 
 
Flerfamiljssystem 

Uppgifter om enheten 
Enhetens namn  E-post 

Postadress Besöksadress 

Ingår i samverkansenhet med följande enheter (gäller endast familjedaghem) 
   

 
 

Huvudmannen avser att följa Sollentuna kommuns regler för den verksamhetsform ansökan avser 
 
 
Bifogar en redogörelse för dom köregler huvudmannen avser att tillämpa 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Barn- och utbildningskontoret 
  
 
 

 
Ovanstående sökande har iakttagit bifogade villkor och förbinder sig att fortlöpande uppfylla dessa. 
 
Underskrift 
Ort och datum Behörig företrädares/ firmatecknares underskrift 

 
Till ansökan ska bifogas: 
- Registreringsbevis och F-skattebevis 
- Intyg som visar att lokalen uppfyller kraven från miljö- och byggnadsnämnd samt Brandkåren Attunda  
- Resultat från radonmätning av lokalen 
- Verksamhetsplan 
- Plan för kränkande behandling 
- Uppgifter om personalens utbildning (gäller ej flerfamiljssystem) 
- Registerutdrag enligt lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg för  
  företrädaren/firmatecknaren om han/hon arbetar i verksamheten 
- Samverkansavtal (gäller familjedaghem och flerfamiljesystem) 
- Avgift (om avgiften är lägre än kommunens taxa) 
 

 
 

De personuppgifter du lämnar registreras i barn- och ungdomsnämndens elevregister och används i det elevadministrativa arbetet. 
Om du vill ha ytterligare information om hur personuppgifterna används kan du skriftligen be om detta hos: 

Sollentuna kommun, barn- och utbildningskontoret, 191 86 Sollentuna. Personuppgiftsansvarig är barn- och ungdomsnämnden. 
 

B
uk

16
08

24
yf

 


	Anmälan om att driva förskoleverksamhet/skolbarnomsorg
	Uppgifter om sökande
	Ansökan om godkännande avser (följande verksamheter ansöker endast om godkännande av huvudman)
	Ansökan om beviljande av bidrag för annan pedagogisk verksamhet (följande verksamhetsformer ansöker endast om bidragsdelen)
	Uppgifter om enheten
	Ingår i samverkansenhet med följande enheter (gäller endast familjedaghem)


	Sökande juridiskfysisk person: 
	Adress: 
	Postnummer och ort: 
	Epost: 
	Telefonmobiltelefon: 
	Organisationsnummer: 
	Plusgiro: 
	Bankgiro: 
	Bankkontonr inkl clearingnr: 
	Behörig företrädare firmatecknare: 
	Enhetens namn: 
	Epost_2: 
	Postadress: 
	Besöksadress: 
	Ort och datum: 
	Kryssruta1: Off
	Kryssruta2: Off
	Kryssruta3: Off
	Kryssruta4: Off
	Kryssruta5: Off
	Kryssruta6: Off
	Kryssruta7: Off
	Grupp8: Off


