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Bilaga 
nummer 

Verksamhetsidé/pedagogisk idé

Ekonomisk   kalkyl/finansieringsplan där intäkter och kostnader för det första 
verksamhetsåret beskrivs 
Aktuellt registreringsbevis, bolagsordning eller stadgar 
F- skattsedel 
Uppgift om pedagogisk ansvarig (verksamhetsansvarig)
Uppgift om verksamhetsansvarigs tidigare erfarenheter och referenser 
Dokumentation över verksamhetsansvarigs utbildning
Dokumentation över personalens utbildning
Registerutdrag från Rikspolisstyrelsen för all personal och alla föräldrar som arbetar i 
verksamheten. För pedagogisk omsorg ska registerutdrag finnas för alla 
straffmyndiga boende där verksamheten bedrivs.
Försäkringsintyg avseende personal, barn och lokaler samt ansvarsförsäkring 
I förekommande fall: bygg- och marklov (bekostas av verksamhetsansvarig) 
I förekommande fall: aktuellt hyreskontrakt 
Ritning över lokalen 
Godkännande från brandmyndighet (bekostas av verksamhetsansvarig) 
Godkännande från miljökontoret (bekostas av verksamhetsansvarig) 
Redogörelse för erfarenhet/kunskap kring regler och styrdokument för den     
verksamhet som ansökan avser 

Underskrift 
Ort och datum Firmanamn 

Namnteckning, behörig firmatecknare Namnförtydligande 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen
Åmåls kommun Box 62, 662 22 ÅMÅL 
Telefon 0532-171 27 · fax 0532- 168 14
barn.utbildning@amal.se · www.amal.se    

Denna bilaga insänds tillsammans med Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående
förskola, fristående fritidshem eller pedagogisk omsorg. 
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