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Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 a kap. 13, 14 och 17 §§ skollagen
(1985:1100)2 skall ha följande lydelse.

2 a kap.
13 §3 Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild
individ som yrkesmässigt vill driva en förskola eller ett fritidshem skall ha
tillstånd till detta av den kommun där verksamheten skall bedrivas.
Tillstånd behövs inte för sådan verksamhet som kommunen genom avtal
enligt 5 § andra stycket har överlämnat till en enskild att utföra.
14 §4 Tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i 13 § skall beviljas om verksamheten uppfyller
1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och
2. de krav som anges i 3 §.
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, skall nytt
tillstånd sökas.
17 § Kommunen skall lämna bidrag till sådan enskild förskoleverksamhet
och enskild skolbarnsomsorg som
1. fått tillstånd enligt 14 §, och
2. är öppen för alla barn som har rätt till motsvarande offentliga verksamhet enligt 6, 6 a, 6 b och 9 §§, med undantag dels för sådana barn som det
skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta
emot för den enskilda verksamheten, dels för fall där kommunen medger undantag med anledning av verksamhetens särskilda karaktär.
Kommunen är inte skyldig att lämna bidrag om verksamheten innebär påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i kommunen eller om
den enskilda verksamheten tar ut avgifter som är oskäligt höga.
Bidraget skall lämnas med ett belopp per barn som inte oskäligt avviker
från kommunens kostnad per barn i motsvarande verksamhet. Om ett barn
har ett omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen inte skyldig att
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lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
Kommunen kan lämna bidrag till annan enskild förskoleverksamhet och
enskild skolbarnsomsorg än som omfattas av första stycket, om verksamheten uppfyller de krav som anges i 3 § och avgifterna inte är oskäligt höga.
Sådant bidrag bör lämnas med ett belopp per barn som inte oskäligt avviker
från kommunens kostnad per barn i motsvarande verksamhet.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. För beslut som fattas före denna
tidpunkt skall äldre bestämmelser alltjämt tillämpas.
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