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Ägar- och ledningsprövning vid tillsyn av fristående 
förskola i Sigtuna kommun  
2 kap. 5 § skollagen (2010:800): Enskilda får efter ansökan godkännas som 
huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och fritidshem. 

Godkännande ska 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. I fråga om en juridisk person 
krävs att samtliga som anges i 5 a § 1-4 bedöms lämpliga. Vid 
lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot 
det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär 
påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet 
som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om 
godkännandet avser gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande 
kommuner för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas. 
Avser godkännandet förskoleklass, grundskola eller grundsärskola krävs därutöver att 
elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt. 

Ett godkännande ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet eller förskoleenhet. 

2 kap. 5 a § skollagen: I fråga om en juridisk person ska prövningen enligt 5 § andra 
stycket 1 och tredje stycket 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. 



Ägar- och ledningskretsen  

Styrelse- och ledningspersoner 
Ange verkställande direktör och andra med bestämmande inflytande samt 
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Om sökanden är ett kommanditbolag eller 
annat handelsbolag anges bolagsmännen i bolaget. 

För samtliga personer i ledningskretsen ska ni redovisa: 

Namn Position/befattning Personnummer E-post

Ägare med väsentligt inflytande 
Redovisa samtliga personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett 
väsentligt inflytande över verksamheten.  

För samtliga personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 
inflytande över verksamheten, redovisa: 

Namn Position/befattning Personnummer E-post



  
 

Ägande i flera led 
Vid ägande i flera led, beskriv ägarkedjan eller bifoga en skiss över denna. Ange 
organisationsnummer och ägarandel i samtliga led. Ägarandelar ska anges i procent i 
förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal rösträtter skiljer sig från ägarandelar, 
ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter. 

Observera att om det finns personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett 
väsentligt inflytande över verksamheten ska uppgifter lämnas även om dessa under 
punkt Ägare med väsentligt inflytande. 

Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt 

Kunskap om skollagstiftning  
Redovisa hur kunskap om skollagstiftning förvärvats inom ägar‐ och ledningskretsen. 
Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas. 

Namn Utbildning/erfarenhet 

Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens 
Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ 
och ledningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas. 

Namn Utbildning/erfarenhet 



  
 

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. 

Namn Utbildning/erfarenhet 

Lämplighet 
Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen varit inblandad i tidigare 
vitesförelägganden och/eller återkallanden från Skolinspektionen/ kommun/annan 
inspektionsmyndighet de senaste tre åren. 

☐ JA

NEJ

Bedömning av verksamhetens ekonomiska förutsättningar 
Genom lagstiftning förtydligas att en förutsättning för godkännande är att den 
enskilde har ekonomiska förutsättningar för att följa 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. 

Vid ansökan om godkännande och/eller utökning av befintlig verksamhet; 

Bifoga årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning. 



Bilagor Bilaga nummer 
Organisationsskiss 

Bolagsordning (vid ägare i flera led 
bifogas motsvarande handling) 
Aktiebok (vid ägare i flera led 
bifogas motsvarande handling) 
Stadgar (vid ägare i flera led 
bifogas motsvarande handling) 
Stiftelseförordnande

Företeckning 
styrelsemedlemmar och 
suppleanter 
Underlag insikt

Underlag lämplighet

Årsredovisning (vid ägare i flera led 
bifogas motsvarande handling) 
Årsbokslut (vid ägare i flera led 
bifogas motsvarande handling) 
Koncernredovisning

Härmed garanteras att de uppgifter som lämnas i detta underlag är riktiga. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ort och datum Namnteckning, firmatecknare Namnförtydligande 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ort och datum Namnteckning, firmatecknare Namnförtydligande 


	Ägar- och ledningsprövning vid tillsyn av fristående förskola i Sigtuna kommun
	Ägar- och ledningskretsen
	Styrelse- och ledningspersoner
	Ägare med väsentligt inflytande
	Ägande i flera led

	Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt
	Kunskap om skollagstiftning
	Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens
	Ekonomisk kompetens

	Lämplighet
	Bedömning av verksamhetens ekonomiska förutsättningar


	NamnRow1: 
	PositionbefattningRow1: 
	PersonnummerRow1: 
	EpostRow1: 
	NamnRow2: 
	PositionbefattningRow2: 
	PersonnummerRow2: 
	EpostRow2: 
	NamnRow3: 
	PositionbefattningRow3: 
	PersonnummerRow3: 
	EpostRow3: 
	NamnRow4: 
	PositionbefattningRow4: 
	PersonnummerRow4: 
	EpostRow4: 
	NamnRow5: 
	PositionbefattningRow5: 
	PersonnummerRow5: 
	EpostRow5: 
	NamnRow6: 
	PositionbefattningRow6: 
	PersonnummerRow6: 
	EpostRow6: 
	NamnRow1_2: 
	PositionbefattningRow1_2: 
	PersonnummerRow1_2: 
	EpostRow1_2: 
	NamnRow2_2: 
	PositionbefattningRow2_2: 
	PersonnummerRow2_2: 
	EpostRow2_2: 
	NamnRow3_2: 
	PositionbefattningRow3_2: 
	PersonnummerRow3_2: 
	EpostRow3_2: 
	NamnRow4_2: 
	PositionbefattningRow4_2: 
	PersonnummerRow4_2: 
	EpostRow4_2: 
	NamnRow5_2: 
	PositionbefattningRow5_2: 
	PersonnummerRow5_2: 
	EpostRow5_2: 
	NamnRow6_2: 
	PositionbefattningRow6_2: 
	PersonnummerRow6_2: 
	EpostRow6_2: 
	punkt Ägare med väsentligt inflytande: 
	NamnRow1_3: 
	UtbildningerfarenhetRow1: 
	NamnRow2_3: 
	UtbildningerfarenhetRow2: 
	NamnRow3_3: 
	UtbildningerfarenhetRow3: 
	NamnRow4_3: 
	UtbildningerfarenhetRow4: 
	NamnRow1_4: 
	UtbildningerfarenhetRow1_2: 
	NamnRow2_4: 
	UtbildningerfarenhetRow2_2: 
	NamnRow3_4: 
	UtbildningerfarenhetRow3_2: 
	NamnRow4_4: 
	UtbildningerfarenhetRow4_2: 
	NamnRow1_5: 
	UtbildningerfarenhetRow1_3: 
	NamnRow2_5: 
	UtbildningerfarenhetRow2_3: 
	NamnRow3_5: 
	UtbildningerfarenhetRow3_3: 
	NamnRow4_5: 
	UtbildningerfarenhetRow4_3: 
	Bilagabilagor nummerOrganisationsskiss: 
	Bilagabilagor nummerBolagsordning vid ägare i flera led bifogas motsvarande handling: 
	Bilagabilagor nummerAktiebok vid ägare i flera led bifogas motsvarande handling: 
	Bilagabilagor nummerStadgar vid ägare i flera led bifogas motsvarande handling: 
	Bilagabilagor nummerStiftelseförordnande: 
	Bilagabilagor nummerFöreteckning styrelsemedlemmar och suppleanter: 
	Bilagabilagor nummerUnderlag insikt: 
	Bilagabilagor nummerUnderlag lämplighet: 
	Bilagabilagor nummerÅrsredovisning vid ägare i flera led bifogas motsvarande handling: 
	Bilagabilagor nummerÅrsbokslut vid ägare i flera led bifogas motsvarande handling: 
	Bilagabilagor nummerKoncernredovisning: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off


