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ANMÄLAN 
om förändring i ägar- och ledningskretsen 

Skickas till: 

Bildningsförvaltningen, Vara kommun, 534 81 VARA
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Huvudman 
Huvudmannens namn Organisations-/Personnummer 

Enhetens namn E-post Telefonnummer 

Ledning och styrelse 
Vid förändringar i ledning och styrelse ska samtliga personer som ingår i denna redovisas. 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 utöver ett motsvarande inflytande. 
Därutöver ingår styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 

☐ Huvudmannen har gjort ändringar i ledning och styrelse (fyll i uppgifterna nedan)

☐ Huvudmannen har inte gjort ändringar i ledning och styrelse (lämna nedanstående tomt)

Namn Personnummer Befattning Ny person 

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

Ägare med väsentligt inflytande 
Vid förändringar för ägare (fysiska eller juridiska personer) som genom ett direkt eller indirekt 
ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten ska samtliga av dessa redovisas. Om det är ett 
aktiebolag ska samtliga ägare som representerar mer än 10 procent av det röstberättigande 
aktiekapitalet redovisas. Om verksamheten bedrivs av en fysisk person ska denne prövas. Föreningar 
och stiftelser har inga ägare och behöver därför inte fylla i detta avsnitt. 

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

☐ Huvudmannen har inte ändrade ägare med väsentligt inflytande (lämna nedanstående tomt)

Namn Person-/Organisationsnummer Ägarandel Ny ägare 

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej
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☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

☐Ja ☐Nej

Ägande i flera led 
Vid förändringar för huvudmannens 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 antalet 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 även 
lämnas under avsnittet Ägare med väsentligt inflytande. 

☐ Huvudmannen har ändrade ägare i flera led (beskriv ägarkedjan nedan)

☐ Huvudmannen har inte ändrade ägare i flera led (lämna nedanstående tomt)
Beskrivning av huvudmannens ägarkedja 

Insikt 
Ägare och ledare ska även efter förändringar i ägar- och ledningskretsen ha en insikt i de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Exempel på föreskrifter är dels skolförfattningar men även kunskap 
om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, ekonomiska regelverk samt gällande regelverk för verksamhetens 
associationsform. Insikten kan nåtts genom erfarenhet eller på annat sätt, exempelvis utbildning, 
styrelseuppdrag eller arbetslivserfarenhet. Bedömningen av insikt ska göras samlat för hela den 
berörda personkretsen (ledning och styrelse samt ägare med väsentligt inflytande). 
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 ANMÄLAN 
 om förändring i ägar- och ledningskretsen 
     

 

Ge en samlad bild av ägare och ledares insikt i verksamheten 

 

Lämplighet 
Samtliga ägare och ledare ska bedömas lämpliga att bedriva förskoleverksamheten. Vid 
lämplighetsbedömningen ska ekonomisk skötsamhet, det vill säga 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 kan bildningsförvaltningen komma att begära ut registerutdrag ur 
belastningsregistret för samtliga personer inom ägar- och ledningskretsen (förordning (1999:1134) 
om belastningsregister 16 b § och 18 §). Det kan komma att hämtas in uppgifter från exempelvis 
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Bolagsverket, Sveriges domstolar samt 
kreditupplysningsföretag. 

Har någon av de personer som ingår i ägar- och ledningskretsen varit iblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller återkallanden från någon 
kommunal eller statlig tillsynsmyndighet under de senaste fem åren? 

☐ Ja  ☐ Nej 

Om ja, redogör för omständigheterna 
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Har någon i huvudmannens ledning och styrelse ägarskap eller styrelseengagemang i andra bolag, föreningar eller likande? 

☐ Ja  ☐ Nej 

Om ja, redogör för vilka organisationer och vad engagemanget består i 

Har huvudmannen några övriga upplysningar om ägar- och ledningskretsen som kommunen behöver känna till i sin bedömning om lämplighet? 

☐ Ja  ☐ Nej 

Om ja, redogör för upplysningarna 

Underskrift 
 
 
 

Datum  Namnteckning, behörig företrädare  Datum  Namnteckning, behörig företrädare 

  Namnförtydligande    Namnförtydligande 

 

Bilagor som kan lämnas vid behov Bilaga nr. 

Eventuella underlag som styrker insikt (examensbevis, CV, etc)  

Eventuella underlag som styrker lämplighet (registerutdrag)  

Skicka anmälan inklusive bilagor till: Bildningsförvaltningen, Vara kommun, 534 81 Vara
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 INFORMATION 
 om förändring i ägar- och ledningskretsen 
      

 

Bestämmelser 

Enligt skollagen 2 kap. 5b § ska enskilda huvudmän som har fått godkänt att 
bedriva förskola eller fritidshem anmäla förändringar i ägar- och ledningskretsen 
till kommunen senast en månad efter förändringen. 

Med ägar- och ledningskretsen menas följande personer för huvudmannen enligt 
skollagen 2 kap. 5a §:  

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. 

I samband med att kommunen godkände den enskilde huvudmannen ställdes 
krav, i enlighet med skollagen 2 kap. 5 §, på att ägar- och ledningskretsen genom 
erfarenhet eller på annat sätt hade förvärvat insikt i de föreskrifter som gällde för 
verksamheten samt i övrigt hade förutsättningar att följa de föreskrifter som gällde 
för utbildningen. 

Vidare krävdes att ägar- och ledningskretsen i övrigt bedömdes som lämplig. Vid 
lämplighetsbedömningen beaktades viljan och förmågan att fullgöra sina 
skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av 
betydelse. 

Hantering av personuppgifter 

När en ifylld anmälan, inklusive bilagor, lämnas till Vara kommun blir det en 
allmän handling. Detta innebär att den kan komma att lämnas ut vid en begäran 
om utlämnande, givet att uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt 
offentlighets- och sekretesslagen. Vid skyddade personuppgifter bör kontakt 
därför tas med verksamhetschef för förskolan. 

De personuppgifter som lämnas i ansökan behövs för att kommunen ska kunna 
utföra sina uppgifter enligt skollagen 2 kap. 5 §. Blanketten kommer att bevaras i 
kommunens ärendehanteringssystem, vilket arkiveras hos kommunens 
centralarkiv efter 4 år.  

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som bildningsnämnden har om 
dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag från 
bildningsnämnden. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar och 
syftet med behandlingen. 

Bildningsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den 
ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Personuppgifter kommer att 
behandlas enligt Dataskyddsförordningen. För mer information om hur dina 
personuppgifter behandlas hänvisas till kommunens hemsida. 

Kontaktperson vid ytterligare frågor 

Verksamhetschef förskola, kontakta kommunens växel via 0512-310 00 eller 
bildning@vara.se  

mailto:bildning@vara.se
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