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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ägar- och ledningsprövning av enskild huvudman vid
fristående förskola och/eller fritidshem
Kontaktuppgifter
Huvudmannens/bolagets namn, postadress och organisationsnummer

Huvudmannens kontaktperson (namn, telefonnummer och e-postadress)

Ange den/de enheter i kommunen som berörs av ägar- och ledningsprövning ex. förskolans namn

Markera aktuell associationsform för företaget
☐
☐
☐
☐
☐

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Aktiebolag
Handelsbolag/Kommanditbolag
Ideell förening/Ekonomisk förening
Enskild firma
Annan associationsform____________________________

Besöksadress
Rådhuset

Telefon
011-150000
Telefax

E-post
norrkoping.kommun@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Uppgifter på samtliga fysiska personer inom huvudmannens ägaroch ledningskrets
Namn

Personnummer
xxxxxxxx-xxxx

Position eller befattning

Bilagor

Huvudmannens ägar- och ledningskrets omfattas av:
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 ska 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 eller
föreningar.
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Ägar- och ledningskretsens insikt och lämplighet
Utbildningsnämnden kommer att begära utdrag ur belastningsregistret för var och en av
de personer som ägar- och ledningsprövningen avser. Det kan komma att hämtas in
uppgifter från exempelvis Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten,
Bolagsverket, Sveriges domstolar samt från företag som erbjuder kreditupplysningar.
Genom 26 kap 7 § skollagen regleras utbildningsnämndens möjlighet att begära ut
uppgifter och tillhandahålla handlingar som kan vara relevanta och aktuella i prövningen.
Av skollagen framgår 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.
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 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 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.

Sammanställning bilagor
Samtliga bilagor ska bifogas eller noteras som ”finns ej”.
Utbildningsnämnden hanterar inte ofullständiga ansökningar.

Bilagor
Organisationsskiss – organisationens styrkedja
Bolagsordning (vid ägare i flera led bifogas motsvarande handling)
Aktiebok (vid ägare i flera led bifogas motsvarande handling)
Stadgar - De som är registrerade hos bolagsverket (vid ägare i flera led
bifogas motsvarande handling)
Registreringsbevis vid bolagsverket
Underlag för huvudmannens insikt eller organisation som motsvarar
hur huvudmannen arbetar för att förvärva insikt i beslutsfattande
Årsredovisning (vid ägare i flera led bifogas motsvarande handling)
Årsbokslut (vid ägare i flera led bifogas motsvarande handling)
Koncernredovisning

Bilaga nr

vid mindre behov av kompletteringar meddelar utbildningskontoret den aktuella huvudmannen
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

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

_____________
Ort och datum

________________________________________
Namnteckning, firmatecknare

________________
Namnförtydligande

_____________
Ort och datum

________________________________________
Namnteckning, firmatecknare

________________
Namnförtydligande

Skicka in underlaget till;
utbildningskontoret@norrkoping.se

eller till Postadress:
Norrköpings kommun
Utbildningskontoret;
sakkunnig förskola
601 81 Norrköping

Vänligen märk underlaget/skriv sakkunnig förskola i ämnesfältet
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Information om behandling av dina personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Utbildningsnämnden i Norrköpings kommun
Personuppgifter som behandlas
 Namn
 Adress
 E-postadress
 Telefonnummer
 Personnummer
Ändamålet med behandlingen
Personuppgifterna behandlas för att identifiera berörd person, för att kunna
kontakta personen och för att kunna handlägga ärendet. Personuppgifter kommer
inte att överföras utanför EU/EES.
Laglig grund för behandlingen
Behandlingen är nödvändig som ett led i utbildningsnämndens
myndighetsutövning.
Lagringstid
Bevaras.
Mottagare av personuppgifter
Mottagare av personuppgifterna är utbildningsnämnden och stadsarkivet.
Vid en begäran om allmän handling kan personuppgifterna även komma att
lämnas ut till en annan mottagare efter en sekretessprövning.
Övriga upplysningar
Läs mer om behandling av personuppgifter på vår webbplats, www.norrkoping.se.
Du kan nå vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se. Om du är
missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna
klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se.

