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Ansökan om undantag från öppenhetskravet för fristående 

förskola, i enlighet med 8 kap. 18 § skollagen 

Ansökan ska fyllas i elektroniskt. 

Fullständig (elektroniskt) ifylld ansökan inklusive alla bilagor skickas till: 

utbildningsforvaltningen@uppsala.se 

eller: 

Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Vid ofullständigt ifyllda uppgifter kan beslut komma att fattas på befintlig grund. 

Sökande 
Huvudmannens namn Organisationsnummer/personnummer 

Adress Telefonnummer 

Postnummer och ort E-postadress 

Kontaktperson (som ska ansvara för kontakten med förvaltningen) 

Namn Telefonnummer 

E-postadress 

Enhet 

Enhetens namn 

Adress 

Postnummer och ort 

Antagning och urvalsgrunder 

 Huvudmannen vill använda Uppsala kommuns centrala antagningssystem så att kommunen administrerar 

antagningen av barn. 

 Huvudmannen vill ha egen kö och själv administrera antagningen av barn. 

Beskriv förskolans urvalsgrunder för antagning. 

mailto:utbildningsforvaltningen@uppsala.se
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Öppenhet 
Varje fristående förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola, om inte undantag medgivits (8 kap. 18 

§ skollagen). Undantag kan enligt förarbetena till skollagen1 beviljas för företag som ordnar förskola enbart för barn till 

sina anställda, för barn i behov av särskilt stöd, eller förskolor som vill begränsa sin verksamhet till barn vilkas föräldrar 

är medlemmar i ett föräldrakooperativ. 

 Förskolan vill ansöka om undantag från öppenhetskravet med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. 

Beskriv utgångspunkten för detta. 

Föräldrakooperativ 

För att kunna medges dispens från öppenhetskravet för föräldrakooperativ, måste utbildningsnämnden pröva de 

åligganden som föreningen förväntar sig att vårdnadshavaren ska utföra. För att föreningen ska medges undantag från 

öppenhetskravet måste medlemmarnas åligganden begränsas på det sätt som beskrivs i ansökan. 

Beskriv de insatser som vårdnadshavarna förbinder sig att utföra för att få bli medlemmar i föreningen, i punktform. 

I det fall föreningen i ett senare skede önskar utöka vårdnadshavarens åligganden måste föreningen skicka in en ny 

ansökan för att fortsatt undantag från öppenhetskravet ska gälla. 

 Föreningens stadgar bifogas, i vilka det tydligt ska framgå att verksamheten begränsas till barn vars 

vårdnadshavare är medlemmar i föreningen. 

Underskrift av behörig firmatecknare
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

 (1990:782). Behandlingen görs för att pröva ansökan och senare för verksamhetsuppföljning. Behandlingen grundar sig på den rättsliga grunden 

myndighetsutövning. 

Du har rätt att veta vilka personuppgifter som behandlas av kommunen genom att få ett registerutdrag. Du har även rätt att invända mot behandlingen helt 

eller delvis samt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. För klagomål på vår personuppgiftshantering har du rätt att vända dig till 

Datainspektionen. För mer information se www.uppsala.se/gdpr eller maila dataskyddsombud@uppsala.se. 

1 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Prop. 2009/10:165. Sid 716 f.  
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