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 Ägar- och ledningsprövning vid tillsyn för fristående förskola  

Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser i kraft i skollagen (2010:800). Bestämmelserna innebär 

att Söderhamns kommun göra ytterligare bedömningar i sin prövning om att godkänna 

enskild/juridisk person som huvudman för förskola. Dessa ska även vägas in vid kommunens tillsyn av 

verksamheten. 

Bestämmelserna innebär nya krav på insikt och lämplighet samt skärpta krav på den enskildes 

ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet.  

Enligt bestämmelserna ska godkännande endast lämnas om den enskilde 

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 

verksamheten, 

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och 

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig (2 kap. 5 § skollagen). 

För juridisk person ska prövningen av insikt och lämplighet (enligt 5 § andra stycket 1 och tredje 

stycket skollagen) sammantaget avse 

1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt 

har ett bestämmande inflytande över verksamheten, 

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, 

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och  

4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över 

verksamheten (2 kap. 5 a § skollagen). 

 

Personkretsen - vem/vilka omfattas av ägar- och ledningsprövningen? 

Styrelse och ledningspersoner  
Med styrelse- och ledningspersoner avses verkställande direktör och andra som genom en ledande 
ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande, styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag och andra handelsbolag.  
 
Ägare med väsentligt inflytande  
För aktiebolag medför detta att samtliga ägare som representerar mer än 10 procent av det 
röstberättigade aktiekapitalet redovisas. Om en ägare med väsentligt inflytande är en annan juridisk 
person omfattar prövningen även dennas styrelse- och ledningspersoner samt ägare.  
 
Ägare i flera led  
Med ägare i flera led avses fysisk eller juridisk person som genom direkt eller indirekt ägande har ett 
väsentligt inflytande. Om sökanden exempelvis ägs av ett bolag som i sin tur ägs av en fysisk person 
så omfattas både ägarbolagets ledningspersoner samt den fysiska personen av prövningen.  
 
Uppgifter om närstående  
Kommunen kan som en del i utredningen av vilka som omfattas av ägar- och ledningskretsen samt 
bedömningen av denna, även komma att inhämta uppgifter om närstående till personer i ägar- och 
ledningskretsen samt eventuella närstående bolag. 
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 Kontaktuppgifter 

Verksamhetens namn, postadress och organisationsnummer/personnummer 

 

 

 
 Sökandens kontaktperson (namn, telefonnummer och e-postadress) Bifoga fullmakt 

 

 

Sökandens kontaktperson  

______________________________         ____________________ ____________________ 

Namn   Datum  Ort 

 

 
Markera aktuell associationsform för företaget, bifoga organisationsskiss 

 

o Aktiebolag 

o Handelsbolag/Kommanditbolag 

o Ideell förening/Ekonomisk förening 

o Enskild firma 

o Stiftelse 

o Annan associationsform________________________ 
 

 

 

Redogör för ägar- och ledningskretsens insikt  
 

Bifoga stöd för nedan beskriven insikt, exempelvis meritförteckning, eventuella utbildningsintyg för 

den/de personer som inom ägar- och ledningskretsen besitter kompetensen. 

 

Namn Person-
nummer 

Position eller 
befattning 

Beskriv erfarenhet och 
kompetens 

Bilagor 
till stöd 

     

     

     

     

     

     

     

 

Bedömning av insikt och lämplighet  

 

Kravet på insikt innebär att den enskilde ska ha kunskap om lagstiftning och andra föreskrifter som 

reglerar den verksamhet som godkännandet avser. Exempel är kunskap om skolförfattningar samt 

kunskap om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, ekonomiska regelverk samt gällande regelverk för 
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verksamhetens associationsform. Bedömningen av insikt ska göras samlat för hela den berörda 

personkretsen.  

 

Kravet på lämplighet innebär att den enskilde ska ha vilja och förmåga att fullgöra skyldigheter mot 

det allmänna (ekonomisk skötsamhet) och visa laglydnad i övrigt. Övriga omständigheter av 

betydelse, såsom exempelvis brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller vålds- och sexualbrott, ska 

beaktas i bedömningen. Det räcker med att en person bedöms olämplig för att lämplighetskravet inte 

ska anses uppfyllt. Enbart den omständigheten att en person har dömts för ett brott innebär inte per 

automatik att lämplighetskravet inte är uppfyllt, utan prövningen ska göras utifrån den verksamhet 

som ska bedrivas och omständigheterna i det enskilda fallet. 

 

Redogör för ägar- och ledningskretsens lämplighet 
 

Sektor Barn och lärande kommer att i enlighet med 16 b § Förordning (1999:1134) om 

belastningsregister, begära ut registerutdrag ur belastningsregistret för samtliga personer inom ägar- 

och ledningskretsen. Uppgifter kan komma att hämtas in från exempelvis Skatteverket, 

Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Bolagsverket, Sveriges domstolar samt från företag som 

erbjuder kreditupplysningar.  

 

 

Namn Person-
nummer 

Position eller 
befattning 

Eventuella 
kommentarer till 
bifogade 
handlingar 

Bilagor till 
stöd 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

Uppgifterna skickas till 

Söderhamns kommun 

Sektor Barn och lärande 

826 80 Söderhamn 


