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Ägar- och ledningsprövning 
Sedan 1 januari 2019 ställs det särskilda krav på ägar- och ledningskretsen 

samt på ekonomiska förutsättningar för enskilda huvudmän. 

Bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad 

insikt i de förskrifter som gäller för skolverksamheten samt lämplighet att 

bedriva denna. Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning 

och även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens 

verksamhet.  

En huvudman som är godkänd att bedriva verksamhet inom skolväsendet är 

skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt samt 

lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen 

behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar 

att bedriva verksamheten. Kommunen har tillsyn över att så är fallet för de 

fristående förskolorna som kommunen godkänt. Detta innebär att 

kommunen inom ramen för sitt tillsynsuppdrag prövar om huvudmannen 

uppfyller kraven. 

Ägar- och ledningsprövningens delar 

1. Prövning av kravet på erfarenhet eller annat sätt förvärvad insikt i de i de 

förskrifter som gäller för skolverksamheten. 

2. Prövning av kravet på ekonomiska förutsättningar. 

3. Prövning av kravet på lämplighet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

POSTADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER WEBBPLATS 

Varbergs kommun 
432 80 Varberg 

0340-880 00 212000-1249 www.varberg.se 

 
   

 

 

Ägar- och 
ledningsprövning 
2021-02-12 

2 (3) 

 Dnr:  

  

  

Förskola 

 

Förskole- och grundskoleförvaltningen  

Julia von Platen, 0768–688334  

Bedömning av insikt och lämplighet 

Kommunen kan komma att hämta in uppgifter från exempelvis Skatteverket, 

Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Bolagsverket, Sveriges domstolar samt från 

företag som erbjuder kreditupplysningar vid prövning av insikt och lämplighet.   

Redogör för ägar- och ledningskretsens insikt 

 

 

 

 

 

Redogör för ägar- och ledningskretsens lämplighet 
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Bedömning av ekonomiska förutsättningar 

Huvudmannen ska löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva 

och följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunen gör en bedömning av 

huvudmannens ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten i enlighet med de krav 

som ställs på verksamheten. 

Dokument att skicka in:  

• Årsredovisning  

• Årsbokslut 

• I förekommande fall, koncernredovisning  

Sammanställning av bifogade handlingar avseende ekonomiska förutsättningar: 

Skriv här. 

Dokument att skicka in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgiftslämnare: Ange uppgiftslämnare 

Kontaktuppgifter: Ange kontaktuppgifter 

Dokumentation Bilaga nr 

Årsredovisning/ekonomisk redovisning från senaste 

verksamhetsår. 

 

Föreningens/organisationens stadgar´  

Aktuellt registreringsbevis.  

F-skattebevis  

Organisationsskiss  

Underlag över insikt  

Underlag över lämplighet  

Ekonomisk kalkyl   

Koncernredovisning  


