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Ägar- och ledningsprövning av fristående verksamhet   
Enligt skollagen ska förändring i ägar- och ledningsstrukturen senast en månad efter 
förändringen anmälas till den kommun som godkänt den enskilde som huvudman (2 kap. 5 a 
och b §§ skollagen, 2010:800). Denna blankett ska även användas som en del av ansökan för 
godkännande av fristående verksamhet. Vid ansökan om godkännande tillkommer ytterligare 
blanketter. Fyll i alla relevanta uppgifter i dokumentet, signera, och skicka det digitalt till 
utbildningnamnden@berg.se. För alla punkter gäller att om inte uppgifterna ryms på 
blanketten ska uppgifterna lämnas i en bilaga. 

Ägar- och ledningsprövning genomförs vid ansökan om godkännande och/eller utökning av 
verksamhet, vid förändring i ägar- och ledningskretsen samt vid tillsyn.  

Bakgrund 
Sedan den 1 januari 2019 ska kommunen göra bedömningar gällande insikt och lämplighet i 
sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor, friliggande fritidshem samt från 
och med 2 januari 2023 även pedagogisk omsorg. Bestämmelserna innebär krav på insikt och 
lämplighet samt skärpta krav på den enskildes ekonomiska förutsättningar att bedriva 
verksamhet. Syftet med lagstiftningen är att den som vill bedriva fristående verksamhet ska ha 
förutsättningar att bedriva verksamheten långsiktigt och med god kvalitet.  

Enligt lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande 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. Kraven ska vara fortlöpande uppfyllda 
och behöver därför vara föremål för löpande tillsyn. 

Personkretsen som ska leva upp till de skärpta kraven enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska 
prövningen ifråga om en juridisk person 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.  
 

Bedömningen ska göra samlat för hela den aktuella kretsen och prövning av berörda ska ske i 
förhållande till den aktuella verksamheten. 

På grund av att ägandet kan vara spritt på många som antingen äger aktier i ett börsbolag eller 
är medlemmar i ett kooperativ avgränsas kretsen i prövningen till att omfatta ägare med ett 
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väsentligt inflytande över verksamheten. Föreningar och stiftelser har typiskt sett inga ägare 
med väsentligt inflytande varför prövningen där som utgångspunkt endast kommer att omfatta 
styrelsen. När det gäller verksamhet som bedrivs av t.ex. ett kooperativ, som saknar ägare 
med väsentligt inflytande och VD eller annan med ett bestämmande inflytande över 
verksamheten, ska styrelsen tillsammans ha de kunskaper som krävs. Varje ledamot i en 
styrelse behöver alltså inte ha kunskapen, men kompetensen måste sammantaget finnas i den 
berörda kretsen. En anställd med arbetsledande funktion, som exempelvis en rektor, ingår inte 
i prövningen, om det inte finns några omständigheter som talar för det, t.ex. att rektorn tillika 
ingår i styrelsen för verksamheten. 

En ägar- och ledningsprövning innebär inte att kommunen gör en överprövning av vilka 
företrädare som väljs på en stämma. Dessa personer är alltjämt företrädare för den juridiska 
personen. Vid anmälan om förändring i ägar- och ledningskretsen prövas om huvudmannen 
alltjämt genom erfarenheter eller på annat sätt förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 
verksamheten samt att tillkommande personer i övrigt bedöms lämpliga. Den organisation 
som väljer att bedriva en viss verksamhet är tvungen att uppfylla kraven. 

Personuppgiftsbehandling 
Personuppgifterna samlas in som ett led i utbildningsnämndens myndighetsutövning och 
behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Information om behandlingen finns på 
www.berg.se/gdpr.  

  

http://www.berg.se/gdpr
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Uppgifter om den fristående verksamheten 
Huvudmannens namn, postadress och organisationsnummer/personnummer, e-postadress: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huvudmannens kontaktperson (namn, telefonnummer och e-postadress). Bifoga fullmakt 
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Ägar- och ledningskretsen  
Ange personerna i ägar- och ledningskretsen som verkställande direktör, styrelseordförande 
och andra med bestämmande inflytande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Om 
sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag anges bolagsmännen i bolaget.   
Observera att myndigheten vid handläggning av anmälan kan det komma att inhämtas 
upplysningar om ekonomisk status för sökanden, eventuella närstående bolag samt personer 
inom ägar- och ledningskretsen hos kreditupplysningsföretag.   
Upplysningar/registerutdrag kan också komma att inhämtas från Bolagsverket, Skatteverket 
och Kronofogdemyndigheten samt Polismyndighetens belastningsregister med stöd 16 b § 
andra stycket 2 och 18 § av förordningen om belastningsregister (1999:1134) för personer 
inom ägar- och ledningskretsen. Myndigheten kan även komma att inhämta uppgifter om 
personer närstående till personer i ägar- och ledningskretsen när detta är påkallat och förenligt 
med lag.  
Med personer med bestämmande inflytande avses verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning 
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Det kan vara en person som inte har den formella ställningen av 
verkställande direktör, men som i praktiken utövar ett motsvarande inflytande. Exempelvis person som genom viss 
tjänsteställning har inflytande över verksamheten eller har fullmakt att sköta rörelsen.  
 

Personer i ledning och styrelse 
Samtliga personer som ingår i ledningen eller styrelsen ska redovisas nedan. I denna krets 
ingår verkställande direktör och andra personer som har en ledande ställning eller på annat 
sätt har bestämmande inflytande över sökanden. Det kan vara en person som inte har den 
formella ställningen av verkställande direktör, men som i praktiken utövar ett motsvarande 
inflytande. Därutöver ingår i kretsen styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 

Namn och 
efternamn 

Befattning Personnummer Telefon 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Bifoga bilaga vid behov av mer utrymme. 
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Ägare med väsentligt inflytande 
Samtliga ägare, fysiska eller juridiska personer, som genom ett direkt eller indirekt ägande har 
ett väsentligt inflytande över verksamheten ska redovisas nedan.  

Om det är ett aktiebolag ska samtliga ägare som representerar mer än 10 procent av det röstberättigade 
aktiekapitalet redovisas. Om verksamheten bedrivs av en fysisk person ska han eller hon prövas. Föreningar och 
stiftelser har inga ägare, varför prövningen som utgångspunkt omfattar styrelsen och ska därför redovisas under 
avsnittet Personer i ledning och styrelse ovan. 

Om en ägare med väsentligt inflytande är en annan juridisk person omfattar prövningen även ledning och ägare 
hos denna oavsett om inflytandet är direkt eller indirekt genom andra juridiska personer. 

☐  Huvudmannen har ägare med väsentligt inflytande: (fyll i uppgifterna nedan) 

☐   Huvudmannen har inte ägare med väsentligt inflytande 

Namn och efternamn  Ägarandel Personnummer  Telefon 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Ägare i flera led 

Om det finns ägande i flera led ska hela ägarkedjan beskrivas. Ange organisationsnummer 
och ägarandel i samtliga led. Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna 
ägarandelar. Om antal rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ska även antal röster i procent i 
förhållande till samtliga rösträtter beskrivas. Om det i denna grupp finns personer som genom 
direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten ska uppgifter om 
dessa lämnas även under avsnittet Ägare med väsentligt inflytande ovan. 

☐   Huvudmannen har ägare i flera led. Beskriv ägarkedjan nedan 

☐   Huvudmannen har inte ägare i flera led 

Beskriv ägarkedjan: 
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Lämna eventuella för Bergs kommun viktiga upplysningar avseende ägar- och ledningskretsen 
 
 
 
 

Insikt och lämplighetsprövning 
Kravet på insikt i gällande föreskrifter är viktigt för att säkerställa att huvudmannen har 
förutsättningar att kunna erbjuda en utbildning av god kvalitet och som är likvärdig andra 
utbildningar i förskola/fritidshem samt pedagogisk omsorg i Sverige. Begreppet gällande 
föreskrifter omfattar samtliga bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter 
som gäller för fristående förskola, friliggande fritidshem samt för pedagogisk omsorg. Det 
räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person 
behöver således inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är emellertid inte tillräckligt 
att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form av 
personal. Det är huvudmannen (och dess ägare och ledning) som ska ha den samlade 
kompetensen. 

Kompetens kring skollagstiftning  
Beskriv vilken kunskap om skollagstiftning som finns inom ägar- och ledningskretsen. Både formella 
utbildningar och erfarenhet ska redovisa:   
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Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens 
Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar- och 
ledningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ekonomisk kompetens 
Redovisa, utifrån den associationsform som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som 
finns inom ägar- och ledningskretsen, gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen 
(ABL) och annan på området viktig lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska 
redovisas: 
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Lämplighet 
I ägar- och ledningsprövningen ingår att det ska göras en bedömning av de som ingår i ägar- 
och ledningskretsens lämplighet i övrigt. Prövningen omfattar samtliga personer som ingår i 
ägar- och ledningskretsen. Vid lämplighetsbedömningen ska ekonomisk skötsamhet, dvs, 
viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 
andra omständigheter av betydelse beaktas. Andra omständigheter av betydelse kan 
exempelvis avse att personen har haft en ledande ställning i ett bolag som är eller har varit 
försatt i konkurs. Andra omständigheter av relevans kan även vara att företrädare för 
sökanden tidigare har drivit en verksamhet vars godkännande eller tillstånd har återkallats 
eller om ansvarig myndighet i sin tillsyn funnit allvarliga brister i verksamheten. Inom ramen 
för prövningen av ansökan kan utbildningsnämnden genom förskoleavdelningen komma att 
inhämta belastningsregisterutdrag för samtliga personer i ägar- och ledningskretsen (se 16 b § 
och 18 § förordning (1999:1134) om belastningsregister). Inom ramen för prövningen av 
ansökan kan även en kreditupplysning avseende samtliga personer i ägar- och ledningskretsen 
beställas och inhämtas från kreditupplysningsföretag. 

För samtliga personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska följande information lämnas: 

Tidigare sanktion från tillsynsmyndighet  

Vid lämplighetsbedömningen ska ekonomisk skötsamhet, dvs, viljan och förmågan att 
fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av 
betydelse beaktas. Andra omständigheter av betydelse kan tex. avse att personen har haft en 
ledande ställning i ett bolag som är eller har varit försatt i konkurs. Andra omständigheter av 
relevans kan även vara att företrädare för huvudmannen tidigare har drivit en verksamhet vars 
godkännande eller tillstånd har återkallats eller om ansvarig myndighet i sin tillsyn funnit 
allvarliga brister i verksamheten.   

Inom ramen för prövningen av anmälan kan Bergs kommun genom utbildningsavdelningen 
komma att kräva in belastningsregisterutdrag för samtliga nya personer i ägar- och 
ledningskretsen (se 16 b § och 18 § förordning (1999:1134) om belastningsregister).   

Inom ramen för prövningen av anmälan kan även en kreditupplysning avseende samtliga nya 
personer i ägar- och ledningskretsen beställas och inhämtas från kreditupplysningsföretag.  
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Är person/personer dömd för något brott som framgår av belastningsregistret? Om ja, 
vänligen ange brottstyp, påföljd, målnummer och domstol. 

☐    Ja ☐     Nej  

Om ja, lämna redogörelse över omständigheterna: 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Har person/personer under de tre senaste åren, räknat från dagen för ansökan/anmälan 
om förändring, varit restförd hos Kronofogdemyndigheten? Om ja, vänligen ange 
orsak, belopp och tidpunkt. 

☐    Ja ☐     Nej  

Om ja, lämna redogörelse över omständigheterna: 
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Har person/personer haft en ledande ställning i ett bolag som är eller har varit försatt i 
konkurs? Om ja, vänligen ange tidpunkt för konkursbeslutet, vilken typ av ställning 
personen har/hade samt vilken typ av verksamhet som bolaget bedriver/bedrev. 

☐    Ja ☐     Nej  

Om ja, lämna redogörelse över omständigheterna: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Har person/personer varit föremål för näringsförbud? Om ja, vänligen ange orsak, 
målnummer och domstol. 

☐    Ja ☐     Nej  

Om ja, lämna redogörelse över omständigheterna: 
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Har person/personer innehaft en ledande ställning eller haft väsentligt inflytande i en 
fristående förskoleverksamhet/friliggande fritidshem/pedagogisk omsorg i Sverige 
tidigare vars tillstånd återkallats? 

☐    Ja ☐     Nej  

Om ja, lämna redogörelse över omständigheterna: 
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Övriga upplysningar om ägar- och ledningskretsen som är viktiga för Bergs kommun 
att känna till 

☐   Huvudmannen har inga övriga upplysningar att lämna 

Övriga viktiga upplysningar om ägar- och ledningskretsen: 
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Bedömning av verksamhetens ekonomiska förutsättningar 
Skollagen ställer krav på att huvudmannen ska ha ekonomiska förutsättningar att bedriva 
verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. I kravet på ekonomiska 
förutsättningar ligger att verksamheten ska bedrivas på ett sätt som innebär att den bär sina 
kostnader och att det finns ekonomiskt utrymme för nödvändiga investeringar. Kraven på 
ekonomiska förutsättningar ska vara uppfyllda både vid godkännande, vid förändringar samt 
under fortlöpande verksamhet. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens 
ekonomi. 

Vid ansökan om godkännande och/eller utökning av befintlig verksamhet; Bifoga 
årsredovisning, årsbokslut om sådana finns, eller i förekommande fall, koncernredovisning. 
Enligt Riktlinjer för att starta och bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg i Bergs kommun ska bland annat årlig redovisning i form av ekonomisk rapport 
(bokslut) inkomma till utbildningsnämnden senast september månad.  
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Bilagor 
Bilagans namn  Bilagans nummer  
  
  
  
  
  

 
 

Skicka in anmälan  
Genom underskriften försäkrar huvudmannen att uppgifterna i anmälan och därtill 
bifogade handlingar är sanna.   

Observera att anmälan ska undertecknas av behörig firmatecknare.   

Signering  
Datum:  Namn:  Namnförtydligande:  
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