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1(2) 

2021-03-24 
 

  

Social- och utbildningsnämnden 
  

 
 

§ 40  Dnr 2020/807 – 71  

 

Ansökan från Olympica AB om att starta fristående 
förskola i Håksberg 

Beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden noterar den kompletterande informationen 

i ärendet enligt tjänsteskrivelsen.  

2. Social- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ta beslut 
kring Olympicas ansökan om att få starta upp förskola i egen regi, 
Olympicaförskolan Håksberg. 
 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
Den 22 december 2021 inkom en ansökan från Olympicaförskolan om uppstart 
av fristående förskola i Ludvika Kommun. Olympicas ansökan avser att få 
starta fristående förskola med max 60 barn i nuvarande Förskola Håksbergs 
lokaler 1 augusti 2021.  

Olympica avser med sin ansökan inte att ta över verksamheten i Håksberg en 
fungerande förskola med idag 54 barn och 12 anställda. Deras ansökan avser att 
få starta och driva förskola i egen regi i nuvarande lokaler som kommunen hyr 
av Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB) och bedriver förskoleverksamhet 
i.  

Den 24 februari 2021, § 22 behandlade social- och utbildningsnämnden 
ansökan från Olympica om att få starta fristående förskola i nuvarande 
Håksbergs förskolas lokaler och återremitterade ärendet till förvaltningen för att 
utreda formalia.  

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden noterar den kompletterande informationen i 
ärendet enligt tjänsteskrivelsen. 

2. Social- och utbildningsnämnden bifaller Olympicas ansökan om att få starta 
upp förskola i egen regi, Olympicaförskolan Håksberg. 

3. Social- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen uppdraget att 
arbeta fram ett avtal för huvudmannaskifte från 1 januari 2022. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 22 mars 2021. 

2. Protokoll från social- och utbildningsnämnden den 24 februari 2021, § 22. 

3. Ansökan från Olympica AB om att bedriva fristående förskoleverksamhet. 

Behandling 
Håkan Frank (M) yrkar att social- och utbildningsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att ta beslut kring  Olympicas ansökan om att få starta upp 
förskola i egen regi, Olympicaförskolan Håksberg.  
Liggande beslutspunkt två och tre stryks därmed. 

Peter Cyrillus (S), Fredrik Trygg (SD), Mohammed Alkazhami (S), Benny 
Rosengren (SD) och Yngve Thorné (C) yrkar bifall till Håkan Franks yrkande. 

 
Jonas Fürtig Hjerppe (V) yrkar i första hand att nämnden avslår Olympicas 
ansökan. I andra hand yrkar han bifall till Håkan Franks yrkande.  

 
Ordförande ställer proposition på de tre förslagen, liggande förslag, eget 
yrkande och Jonas Fürtig Hjerppes första yrkande och finner att social- och 
utbildningsnämnden beslutat enligt eget yrkande. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige, inklusive handlingar 
Olympica AB för kännedom 
Verksamhetschef förskola 
Akten
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Er referens 

 

 
 

 
Social- och utbildningsnämnden 

 

Återremitterat ärende utifrån formaliahantering - 
Ansökan från Olympica om att starta fristående 
förskola i nuvarande Håksbergs förskolas lokaler 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Social- och utbildningsnämnden noterar den kompletterande informationen 

i ärendet enligt nedan. 

2. Social- och utbildningsnämnden bifaller Olympicas ansökan om att få starta 
upp förskola i egen regi, Olympicaförskolan Håksberg. 

3. Social- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen uppdraget att 
arbeta fram ett avtal för huvudmannaskifte från 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
Bakgrund 

Den 24 februari återremitterade Social och utbildningsnämnden ärendet SUN 
2020/807-71 ansökan från Olympica om att få starta fristående förskola i 
nuvarande Håksbergs Förskolas lokaler, till förvaltningen för att utreda 
formalia. 

Beskrivning av ärendet 

Ansvarsfördelning  

Kommunallagen1  
5 kap reglerar fullmäktiges uppgifter. 

5 kap 1§, huvudområden som åligger fullmäktige att besluta om: 

   1. mål och riktlinjer för verksamheten, 
   2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
   3. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
   4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 
   5. val av revisorer, 
   6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 

 
1 Kommunallagen 2017:725 
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   7. årsredovisning och ansvarsfrihet, 
   8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och 
   9. extra val till fullmäktige. 

5 kap 2 §, Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första 
stycket eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får 
dock inte delegeras till nämnderna. 

Skollagen2 
2 kap 2 §, kommuner är huvudmän för förskola. I varje kommun ska det finnas 
en eller flera nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt denna lag. 

2kap 5§, enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola. 

2 kap 7§, statens skolinspektion handlägger ärenden om godkännande av 
enskild huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshems 
som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller 
grundsärskola. Övriga ärenden om godkännande av enskild som huvudman 
enligt 5§ handläggs av den kommun där utbildningen ska bedrivas.  

Reglemente för social- och utbildningsnämnden3 20191111 
§ 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet 
för barn och ungdom och omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, särskola 
och fritidshem. 
  
Från nämndens ansvar är det undantaget det ansvar som följer av 10 kap. 32-33 
§§ skollagen (skolskjuts). Detta ansvar ligger under samhällsbyggnadsnämnden. 

I praktiken 
Kommunfullmäktige ansvarar för att skolverksamheten motsvarar de nationella 
målen och kravnivåerna, men ska enligt skollag och kommunallag utse en 
nämnd för att fullgöra de statliga uppdragen för skolverksamheten4. Social – 
och utbildningsnämnden har genom reglemente taget 20191111 ansvar att 
fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och 
ungdom och omfattar förskola. Social- och utbildningsnämnden har 
huvudmannaansvar för förskola inför kommunfullmäktige, som i sin tur har 
huvudmannaansvar inför staten. 

Ansökan 
22 december 2021 inkom en ansökan från Olympicaförskolan om uppstart av 
fristående förskola i Ludvika Kommun. Olympicas ansökan avser att få starta 
fristående förskola med max 60 barn i nuvarande Förskola Håksbergs lokaler 1 
augusti 2021.  

 
2 Skollagen 2010:800 
3 Reglemente för Social- och utbildningsnämnden (KS 2019/193) 
4 Skolverket 
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Olympica avser med sin ansökan inte att ta över verksamheten i Håksberg en 
fungerande förskola med idag 54 barn och 12 anställda. Deras ansökan avser att 
få starta och driva förskola i egen regi i nuvarande lokaler som kommunen hyr 
av LKFAB och bedriver förskoleverksamhet i. Olympica skriver i sin ansökan 
att ”lokalen kan antingen hyras eller ägas själv”. (ifall Ludvika 
kommunfastigheter vill sälja)5 

Förutsättningar för uppstart av enskild huvudman 
Olympica har presenterat en dokumenterad kännedom om utbildningen vilket 
ses som en förutsättning för att starta och driva utbildning inom förskola 
utifrån skollag och läroplanens intentioner.  

En uppstart av enskild huvudman i nuvarande Håksbergs förskolas lokaler 
kräver att förvaltningen arbetar fram avtal med den fristående aktören, tar fram 
underlag och rutiner gällande tillsynsansvar. Tillsyn ska genomföras med ett 
löpande tidsintervall men vid ev uppstått behov kan det också genomföras en 
så kallad riktad tillsyn. 

En uppstart av enskild huvudman, påverkar nuvarande barns placeringar där 
förvaltningen behöver ha kontakt med varje enskild familj. Det påverkar även 
de anställda som kommer att erbjudas tjänsteplacering på annan kommunal 
förskola. Omställningstid och hantering är en förutsättning för att förvaltningen 
ska kunna lämna lokalerna. Förvaltningen förespråkar en uppstart 1 januari 
2022.  

En förutsättning för uppstart av enskild huvudman är att LKFAB som 
fastighetsägare godkänner Olympica som hyresgäst alternativt köpare av 
lokalerna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Tilldelning av medel, fristående huvudman ska få tilldelning av medel i förhållande 
till kommunens tilldelning. Det innebär att, om verksamhet förskola gör ett 
underskott och ytterligare medel tillsätts så har den fristående huvudmannen 
rätt till de medlen oavsett eget budget resultat.  

Bidragskostnader för lokaler, Fristående huvudman har enligt Skolförordningen 
2011:185 14 kap §§6-7 rätt till ersättning för lokalkostnader motsvarande 
hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande 
verksamhet. Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i 
stället högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska hyreskostnader om 
dessa är skäliga. 

En enskild huvudman kan i det sistnämnda fallet hyra av kommunaltbolag men 
omvärldsbevakning påvisar alternativet att enskilda huvudmän köper byggnader 
via eget fastighetsbolag som sedan beräknar en lokalhyra för verksamheten. 
Kommunen kan då inte neka bidrag för denna lokalhyra, även om den nya 

 
5 Ansökan om att bedriva fristående förskoleverksamhet, ankom förvaltningen 211222 
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lokalhyran blir högre än vad förvaltningen hyr lokalerna för idag, så länge 
kostnaderna inte är oskäliga. 

Tillsynskostnader, en kommun har tillsyn för de förskolor huvudmannen har 
godkänt och förklarat rätt till bidrag. Tillsyn ska genomföras med ett löpande 
tidsintervall men vid ev uppstått behov kan det också genomföras en så kallad 
riktad tillsyn.  

Administrationskostnader, en uppstart av annan huvudman i Håksbergs lokaler 
innebär att förskoleorganisationen förändras och förvaltningen kommer att 
bära en högre kostnad än budgeterat inom administration andra halvåret 2021. 

Förskollärarbehörighet, uppstart kan leda till att kommunen tappar 
förskollärarkompetens till en fristående förskola, som i sin tur kräver resurser 
att rekrytera. 

Barbro Nystedt Forsberg 
Förvaltningschef 

Ulrika Norberg Eriksson 
Verksamhetschef förskola 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Arne Adolfsson,  
arne.adolfsson@ludvika.se  Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Fullmäktige 

 

Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas 
på särskilt angivna platser 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fullmäktige beslutar att ge krisledningsnämnden rätt att till och med 31 

augusti 2021, med stöd av 8 kap. 1 § (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om 
förbud att vistas på särskilt angivna platser.  

2. Fullmäktige beslutar att föreskrifter enligt punkt 1 endast får gälla under två 
veckor, med möjlighet för krisledningsnämnden att besluta att 
föreskrifterna ska förlängas en gång.  

3. Fullmäktige anger att det område föreskriften gäller för ska vara ett på karta 
angivet begränsat område. 

4. Fullmäktige anger att beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande 
fullmäktige samt att om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska 
krisledningsnämnden besluta att en föreskrift enligt punkt 1 ska upphävas i 
förtid.  

Sammanfattning 
Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen 
av sjukdomen covid-19 (covid-19 lagen) får regeringen eller den kommun som 
regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, 
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Den 11 mars 20221 trädde en 
bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) i 
kraft, som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en 
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om 
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Krisledningsnämnden föreslås 
få rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser.  
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Beskrivning av ärendet 
Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen eller den kommun som 
regeringen  

bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen 
finns en påtaglig risk för trängsel. Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner 
rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller 
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel. 

De regelverk som föreskriftsrätten vilar på är tillfälliga och föreskrift får endast 
meddelas under vissa speciellt angivna förutsättningar och efter yttrande från 
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Det kan också bli nödvändigt 
att fatta beslut med kort varsel, då en påtaglig risk för trängsel kan tänkas vara 
relaterad till väder, enskildas initiativ eller oförutsedda händelser. Därför 
föreslås att krisledningsnämnden ges rätt att utfärda föreskrifter om förbud mot 
att vistas på särskilt angivna platser. Den tid under vilken föreskriften ska gälla 
får inte vara längre än två veckor, med möjlighet för krisledningsnämnden att 
förlänga föreskriften en gång. Om krisledningsnämnden gör bedömningen att 
föreskriften bör förlängas ytterligare ska beslut om det fattas av 
kommunfullmäktige. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett förbud att vistas på en 
särskild plats är att: 

 det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel, 

 att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och 

 inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 

Att risken för trängsel ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en 
avlägsen eller teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta 
omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk 
kan till exempel erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller 
under vissa delar av året.  

I förarbetena till förordningen pekas vårens högtider, som Valborg, ut som 
högtider som brukar normalt inbjuda till större folksamlingar i parker och på 
andra allmänna platser. Det är således viktigt att kommunen i varje enskilt fall 
när kommunen överväger en föreskrift gör en noggrann bedömning av om det 
finns omständigheter som talar för att det föreligger en påtaglig risk för trängsel 
och väger in tidigare erfarenheter. 

Det är också viktigt att kommunen noga överväger en föreskrifts tidsmässiga 
giltighet. Om påtaglig risk för trängsel förekommer endast under vissa dagar 
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eller vissa tider på dygnet eller motsvarande ska föreskriftens förbud enbart 
gälla under dessa tider. 

Enligt covid-19-lagen ska kommunen innan föreskrifter meddelas ge 
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över 
kommunens förslag. Då polismyndigheten har att upprätthålla föreskrifterna 
bör lämpligen även dialog föras med dem. 

Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av 
begränsningsförordningen är kriminaliserade och kan leda till penningböter. 
Riksåklagaren har beslutat att man kan få ordningsbot på ett belopp om 2 000 
kr. 

Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en 
specifik plats har upphört, ska kommunen besluta att upphäva föreskriften i 
förtid. Innan ett sådant beslut fattas bör smittskyddsläkaren och 
Folkhälsomyndigheten höras. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

 

Maria Skoglund 
Kommundirektör 

Arne Adolfsson 
Säkerhetschef 

Beslut skickas till 
Akten 
Styrdokument 
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