
 

 Ägar- och ledningsprövning av 
fristående förskola 

   
  

 
 
Sedan 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen (2 kap. 5 – 5 a §§ skollagen 
(2010:800)) vilka innebär att kommunen ska göra ytterligare bedömningar i sin 
godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor. Bestämmelserna innebär nya krav på 
insikt och lämplighet samt skärpta krav på den enskildes ekonomiska förutsättningar att 
bedriva verksamhet. De skärpta kraven innebär att den krets av personer som omfattas av 
ägar- och ledningsprövningen ska vara insatta i de lagar och regler som berör den verksamhet 
de bedriver. Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms som lämplig.  
Barn- och utbildningsförvaltningen kan vid bedömningen av ekonomiska förutsättningar samt 
vid ägar- och ledningsprövningen bland annat komma att hämta in uppgifter från 
Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som 
erbjuder kreditupplysningar.  
 
Redovisningen ska skickas in till: 
 
Håbo kommun 
Barn- och utbildningskontoret 
746 80 BÅLSTA 
 
Eller: barn.utbildning@habo.se 
 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, bland annat namn, kontaktuppgifter, registerutdrag från 
belastningsregistret, uppgifter som styrker huvudmannens rättskapacitet m.fl. Syftet med en sådan behandling är för att 
kunna göra en ägar- och ledningsprövning av aktuell personkrets hos en fristående förskola.  
 
Vi behöver samla in dina personuppgifter för att kunna göra en ägar- och ledningsprövning. Vi tillämpar vid var tid 
gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla dina 
personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att bevaras i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
informationshanteringsplan.  
 
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Polisen, 
kommunstyrelsen, ekonomiavdelning i Håbo kommun för att göra utbetalningar samt Håbo kommun 
kommunikationsavdelning.  
 
Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta.  
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring 
eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta 
gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@habo.se eller 0171-525 00. Om du har klagomål på vår behandling 
av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
Läs mer om dina rättigheter och hur Håbo kommun hanterar personuppgifter på habo.se/. 
 

1 Huvudman 
1a) Uppgifter om huvudman 
Huvudman, namn 

      
      
Organisationsnummer/Personnummer Organisationsform 

            
Adress Postadress 

            
E-postadress Telefon mobil 
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1b) Kontaktperson/Ombud 
Kontaktperson/Ombud, namn 

      
      
Telefon mobil E-postadress 

            

 
1c) Markera aktuell associationsform för företaget 
 

o Aktiebolag 
o Handelsbolag/kommanditbolag 
o Ideell förening/ekonomisk förening 
o Enskild firma 
o Annan associationsform _______________________________ 

 
För aktiebolag ska bolagsordning samt aktiebok bifogas. Vid ägare i flera led (se rubrik 
Personkretsen, ägare i flera led) bifoga motsvarande handlingar för juridiska personer med 
väsentligt inflytande. 
 
För ekonomisk förening, registrerat trossamfund eller ideell förening ska stadgar samt 
förteckning över styrelsemedlemmar samt suppleanter (namn och personnummer) bifogas. 
 
För stiftelser ska stiftelseförordnande samt förteckning över styrelsemedlemmar samt 
suppleanter (namn och personnummer) bifogas.  
 
2a) Organisationsskiss över ägar- och ledningskretsen 
Bifoga en organisationsskiss över företagets ägande. Bifoga även organisationskiss över 
personerna i ägar- och ledningskretsen. 
 
2b) Insikt hos ägar- och ledningskretsen 
 

Namn Personnummer Position eller 

befattning 

Beskriv erfarenhet och kompetens Bilagor till stöd 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 
Bifoga stöd för ovan beskriven insikt, exempelvis meritförteckning, eventuella utbildningsintyg 
för den/de personer som inom ägar- och ledningskretsen besitter kompetensen. 
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2c) Lämplighet hos ägar- och ledningskretsen 
 

Namn Personnummer Position eller 

befattning 

Eventuella kommentarer till 

bifogade handlingar 

Redogör för tidigare 

vitesförelägganden 

och/eller återkallelse 

Bilagor till stöd 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 
 
 
2d) Ekonomiska förutsättningar 
 
Bifoga 

 Årsredovisning 
 Årsbokslut om sådana finns 
 Koncernredovisning om sådana finns 

 
Sammanställning av bifogade handlingar avseende de ekonomiska förutsättningar samt 
eventuella kommentarer till dessa. 
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3) Förteckning över inskickat underlag 
 

10 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  

  Förteckning 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  

 
 
4) Underskrift  
Härmed intygar jag att ovanstående lämnade uppgifter är korrekta. 
 

Underskrift  
Ort och datum  

      
Behörig firmatecknare, namnteckning Namnförtydligande 
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