Ägar- och ledningsprövning av fristående
förskola och fritidshem
Förändring i ägar- och ledningsstrukturen ska anmälas till barn- och ungdomsförvaltningen senast en
månad efter förändringen. (Skollagen 2010:800, 2 kap, 5a-b §§)
Blanketten e-postas till bun.diarium@halmstad.se eller sänds via post till:
Barn- och ungdomsförvaltningen
Box 155
301 05 Halmstad
Bestämmelsen innebär krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda som
bedriver fristående förskola och fritidshem. Personkretsen som ska leva upp till de bestämmelser är
exempelvis VD och andra som har en ledande ställning har ett bestämmande inflytande över
verksamheten, styrelseledamot, styrelsesuppleant, bolagsman eller person som genom ett direkt eller
indirekt ägande har väsentligt inflytande över verksamheten. (Aktiebolag: styrelse, VD och ägare med
väsentligt inflytande, Handelsbolag: bolagsmän och eventuella kommanditdelägare med väsentligt
inflytande, Ekonomisk eller ideell förening: styrelsen.
Kontaktuppgifter
Namn (juridisk person/bolag)
Personnummer/organisationsnummer
Postadress

Företrädare för huvudman (uppgiftslämnare)
Namn
Telefonnummer
E-postadress

Beskrivnings av förändring
Beskriv vilken position eller befattning som förändringen avser och hur denna påverkar den samlade
kompetensen i ägar- och ledningskretsen

Redogörelse för samtliga ledamöters insikt och lämplighet
Kravet på insikt innebär att den enskilde ska ha kunskap om innehållet i den lagstiftning som reglerar
den verksamhet som godkännandet avser (aktuella skolförfattningar), arbetsrättslig och
arbetsmiljörättslig kunskap samt kunskap om den associationsform som företaget bedrivs i.
Kravet om lämplighet innebär att den enskilde ska ha vilja och förmåga att fullgöra skyldigheter mot
det allmänna (ekonomisk skötsamhet) och visa laglydighet i övrigt. Övriga omständigheter av
betydelse, så som brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller vålds- och sexualbrott, ska beaktas i
bedömningen.
Kopia av denna blankett samt handlingar som styrker erfarenhet och kompetens ska finnas
uppdaterade på enheten och vara tillgänglig vid så väl regelbunden som riktad tillsyn. Personerna i
förteckningen ska vara numrerade 1a, 1b, 1c… etc.
Namn och
personnummer

Position

Erfarenhet/kompetens

Numrering

1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
1h
1i
1j

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som uppgifterna i detta formulär. Syftet med en sådan
behandling är för att kunna hantera ditt ärende. Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas
bevaras. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt
lag.
Personuppgiftsansvarig är Barn- och ungdomsnämnden. 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 direkt@halmstad.se.
Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter, Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00. Om du har klagomål på
vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

