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Ansökan om verksamhetsförändring
Gäller fristående förskola samt enskild pedagogisk omsorg
Datum: _______________
Har du frågor?
Gävle kommun
Utbildning Gävle
Telefon 026-17 80 00
utbildning@gavle.se

Skickas till:
Gävle kommun
Utbildning Gävle
Box 603
801 26 Gävle

Ansvarig myndighet är Utbildningsnämnden.

Sökandes uppgifter
Huvudman, namn

Organisationsform (enligt skatteverkets definition)

Huvudmannens adress

Postnummer

Postort

Huvudmannens e-postadress

Namn på verksamheten

Verksamhetsform (fristående förskola eller pedagogisk omsorg)

Organisationsnummer

Verksamhetens adress

Postnummer

Postort

Huvudmannens telefonnummer (även riktnummer)

Huvudmannens mobiltelefonnummer

Ansökan avser
1. Byte av huvudman
2. Byte av lokal
3. Utökning av platsantal
4. Byte av verksamhetens inriktning/profil
Övrigt (beskriv kortfattat)

Gävle kommun 801 84 Gävle Besöksadress Drottninggatan 22
Kundtjänst 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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1. Byte av huvudman
Tillståndshavare, namn

Organisationsform (enligt skatteverkets definition)

Huvudmannens adress

Postnummer

Postort

Huvudmannens e-postadress

Namn på verksamheten

Verksamhetsform (fristående förskola eller pedagogisk omsorg)

Organisationsnummer

Verksamhetens adress

Postnummer

Postort

Huvudmannens telefonnummer (även riktnummer)

Huvudmannens mobiltelefonnummer

2. Byte av lokal eller adressändring för enskild pedagogisk omsorg
Permanent från och med (datum)

Tillfälligt under perioden (datum)

Ny adress

Postnummer

Postort

Följande handlingar ska bifogas vid byte av lokal:

Ritning märkt med kvadratmeter per rum samt vilka toaletter som är avsedda för barnen.
Kopia på anmälan till Livsmiljö Gävle.
Kopia på godkänt bygglov (i förekommande fall).
Kopia av utlåtande av auktoriserad brandkonsult.
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3. Ansökan avser utökning av platsantal
Permanent
Tillfälligt
Permanent från och med (datum)

Permanent från och med (datum)

Har idag godkännande för antal platser:

Ansökan avser antal platser:

Beskriv förändring i bemanning utifrån den tilltänkta utökningen med uppgift om antal barn per anställd
samt med uppgift om sysselsättningsgrad och utbildning per barngrupp:

Följande handlingar ska bifogas:

Kopia på anmälan till Livsmiljö Gävle.
Ritning över nuvarande lokal samt tilltänkt utökning inomhus och utomhus samt kvm (om lokalen
förändras). Ritning märkt med kvm per rum samt vilka toaletter som är avsedda för barnen.
Kopia av utlåtande av auktoriserad brandkonsult.

4. Byte av verksamhetens inriktning/profil
Nuvarande inriktning/profil

Planerad inriktning/profil

Gävle kommun behandlar de personuppgifter du lämnar enligt EU:s dataskyddsförordning.
Du kan ta del av den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter på
www.gavle.se/dataskydd. Om du undrar över något kan mejla till dataskyddsombud@gavle.se
eller ringa 026-178000 och be om att få tala med ett dataskyddsombud.
Undertecknad försäkrar att uppgifterna i ansökan inklusive bilagor är korrekta och visar sökandes avsikt med
verksamheten.

Underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Skriv ut

