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Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 

Uppgifter om huvudman 
Namn 

 

Person-/organisationsnummer 

 

Organisationsform Bankgiro-/postgironummer 

Adress Postnummer Postadress 

E-postadress 

 

Telefonnummer 

 
Uppgifter om verksamheten 
Verksamhetens namn 

 

Etableringsområde 

 

Planerat startdatum för verksamheten Öppethållande för verksamheten 

Adress Postnummer Postadress 

E-postadress 

 

Telefonnummer 

Huvudmannens kontaktperson/ombud 

Telefon kontaktperson/ombud E-post kontaktperson/ombud 

 
Beskrivning av verksamheten (kan lämnas på separat bilaga) 
 

    Strängnäs kommun 
Nygatan 10 
645 80 Strängnäs 

Tel 0152-291 00 
Fax 0152-290 00 

www.strangnas.se Bankgiro 621-6907 
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Beskrivning av barngruppens sammansättning och storlek 
 

 
Beskrivning av lokaler/det egna hemmet 
 

 
Beskrivning av kompetens hos personal 
Ett krav för att få rätt till bidrag är att personalen har sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av 
omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

  
  

 
Följande handlingar ska bifogas ansökan om rätt till bidrag:  
1. Registreringsbevis från Bolagsverket eller F-skattebevis för enskild näringsverksamhet  
2. Budget för verksamheten  
3. Handlingsplan för barnens säkerhet  
 
Tagit del av information från:  
1. Miljöenheten om inomhusmiljö:      Ja   Nej 
www.strangnas.se/: Bygga, bo & miljö  Buller och luftkvalitet Luftkvalitet inomhus 
2. Folkhälsomyndigheten om hälsoskydd och miljöhälsa:  Ja   Nej 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/: Ämnesområden  Hälsoskydd och miljöhälsa 
3. Samhällsbyggnadskontoret angående bygglov:   Ja   Nej  
www.strangnas.se: Bygga, bo & miljö  Bygga, riva och förändra  Bygglov och andra lov 
 
 

 

http://www.strangnas.se/
http://www.strangnas.se/sv/Bygga-bo--miljo/
http://www.strangnas.se/sv/Bygga-bo--miljo/Buller-och-luftkvalitet/
http://www.strangnas.se/sv/Bygga-bo--miljo/Buller-och-luftkvalitet/Luftkvalitet-inomhus/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/
http://www.strangnas.se/
http://strangnas.se/sv/Bygga-bo--miljo/
http://strangnas.se/sv/Bygga-bo--miljo/Bygga-riva-och-forandra/
http://strangnas.se/sv/Bygga-bo--miljo/Bygga-riva-och-forandra/Bygglov-och-andra-lov/


 
           Utbildningskontoret 

  

3/3 
 
 
4. Räddningstjänsten angående brandskydd:    Ja   Nej  
www.strangnas.se: Kommun & politik  Trygg och säker  Räddningstjänsten  Systematiskt 
Brandskyddsarbete - SBA 
 
Anmälningsskyldighet  
Om de förhållanden som rätten till bidrag grundas på förändras så att det inte längre 
finns förutsättningar för rätten till bidrag måste detta utan dröjsmål anmälas till 
Strängnäs kommun. Om verksamhetsutövaren har lämnat oriktiga uppgifter, låtit bli 
att anmäla ändringar eller på något annat sätt bidragit till att beslutet om rätt till 
bidrag vilar på oriktiga grunder kan rätten till bidrag komma att återkallas.  
 
 
Underskrift 

Datum 
 

Underskrift 
 

Namnförtydligande 

  
 
  
Insamlade personuppgifter kommer att registreras, lagras och användas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).  
 
 
Tillsyn  
Enskild pedagogisk omsorg inom kommunen står under tillsyn av Strängnäs kommun. 
Tillsynen kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Kommunen får inhämta de upplysningar och ta del av de 
handlingar som behövs för tillsynen. Om det finns något missförhållande i verksamhen 
har kommunen rätt att kräva att den ansvarige åtgärdar missförhållandet. Om 
missförhållandet är allvarligt eller om bristerna efter påpekande inte avhjälpts får 
kommunen återkalla rätten till bidrag.  
 
Tillsyn görs cirka sex månader efter erhållet rätt till bidrag och verksamheten startat. I 
samband med tillsynen ska utdrag ur belastningsregistret för samtlig personal uppvisas.  
Godkännandet ska återkallas om huvudmannen inte iakttar sina skyldigheter enligt lagen 
(1998:620) om belastningsregister. Därefter görs tillsyn kontinuerligt.  

 

http://www.strangnas.se/
http://strangnas.se/sv/Kommun-och-politik/
http://strangnas.se/sv/Kommun-och-politik/Trygg-och-saker/
http://strangnas.se/sv/Kommun-och-politik/Trygg-och-saker/Raddningstjansten/
http://strangnas.se/sv/Kommun-och-politik/Trygg-och-saker/Raddningstjansten/Systematiskt-Brandskyddsarbete--SBA/
http://strangnas.se/sv/Kommun-och-politik/Trygg-och-saker/Raddningstjansten/Systematiskt-Brandskyddsarbete--SBA/
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