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§ 18
Återrapport, uppdrag om övertaganden av privata förskolor (BUN 
2020.242)

Beslut
Förskoleutskottet noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden gav i december 2018 barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag 
att utreda hur hastiga övertaganden av förskolor kan undvikas.

Med anledning av den lagändring som trädde i kraft 2019 har en revidering av kommunens 
riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor fritidshem och pedagogisk 
omsorg gjorts. I riktlinjerna beskrivs nu en mer omfattande kontroll av verksamheternas 
ekonomiska förutsättningar. I den regelbundna tillsynen kommer även de ekonomiska 
förutsättningarna att granskas. Den mer omfattande kontrollen säkerställer att kommunen gör 
det som krävs för att undvika hastiga övertaganden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-06-12, Återrapport, uppdrag om övertaganden av privata 

förskolor
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Tjänsteskrivelse

Återrapport, uppdrag om övertaganden 
av privata förskolor

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendet i korthet
Barn- och ungdomsnämnden gav i december 2018 barn- och ungdomsförvaltningen i 
uppdrag att utreda hur hastiga övertaganden av förskolor kan undvikas. 

Med anledning av den lagändring som trädde i kraft 2019 har en revidering av 
kommunens riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor fritidshem 
och pedagogisk omsorg gjorts. I riktlinjerna beskrivs nu en mer omfattande kontroll 
av verksamheternas ekonomiska förutsättningar. I den regelbundna tillsynen kommer 
även de ekonomiska förutsättningarna att granskas. Den mer omfattande kontrollen 
säkerställer att kommunen gör det som krävs för att undvika hastiga övertaganden.

Bakgrund
Pysslingen inledde 2018 en dialog med barn- och ungdomsförvaltningen då de 
planerade att lämna Vallentuna kommun. För att inte skapa oro hos vårdnadshavare 
och andra utförare ledde det till att kommunen tog över två av Pysslingens förskolor 
från 1 juli 2019.  Övertagande av privat verksamhet ska fortsättningsvis undvikas och 
varje fristående huvudman ska själv ta ansvar för sin verksamhet samt avveckling av 
denna. 

Nedan sammanfattas kort en bakgrund gällande lagändring, revideringar i Vallentuna 
kommuns reviderade riktlinjer, samt hur det bidrar till att undvika hastiga 
övertaganden. 

Nya krav för att få bedriva enskild verksamhet 
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav för tillstånd för att få bedriva 
enskild verksamhet inom välfärdssektorer, bland annat förskoleverksamhet. 
Lagändringen började gälla den 1 januari 2019. Lagen ska säkerställa att privata 
utförare har tillräckliga förutsättningar att bedriva verksamhet med god kvalitet. 
Lagen innebär att kraven skärps på kunskaper om till exempel skollagstiftning, 
arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi hos fristående huvudmän inom förskola. Den 
kräver också lämplighetsprövning på individnivå. 

Ägar- och ledningsprövning 
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Enligt den nya lydelsen i 2 kap 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den 
enskilde: 

 genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som 
gäller för verksamheten, 

 har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
verksamheten

 i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen. 

Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning samt även andra som 
har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet, såsom: 

 verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på 
annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk 
företrädare) 

 styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
 bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och 
 personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har 

ett väsentligt inflytande över verksamheten 

Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om 
mer än tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet. 

Erfarenhet och förvärvad insikt 
Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som 
omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas kompetens gällande de föreskrifter 
som krävs för att bedriva förskoleverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, 
arbetsmiljö samt ekonomi. 

Ekonomiska förutsättningar 
De nya bestämmelserna förtydligar kravet på att huvudmannen har ekonomiska 
förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten, detta gäller både vid tillståndsprövning samt fortlöpande därefter. Om 
huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi. 

Lämplighet 
Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. 
Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot 
det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var 
och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. De omständigheter som 
enligt förarbetena bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare 
brottslighet och ekonomisk misskötsamhet. 

För befintliga huvudmän
En huvudman som är godkänd att bedriva förskoleverksamhet ska 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. I kommunens 
tillsynsuppdrag ingår att pröva om huvudmannen uppfyller de nya kraven. 
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Vallentuna kommuns reviderade riktlinjer
I riktlinjerna beskrivs hur den fristående huvudmannen ska kunna visa att 
förskoleverksamheten har sådan ekonomi att den kan bedrivas med hög kvalitet, 
stabilitet och långsiktighet samt att huvudmannen sköter sin ekonomi på ett 
ansvarsfullt sätt. Avgörande är således hur ekonomin påverkar möjligheten att driva 
verksamheten i enlighet med de krav som ställs. 

Ett tillfälligt underskott i en verksamhet behöver inte betyda att kravet på ekonomiska 
förutsättningar inte är uppfyllt, den fristående huvudmannen behöver dock visa att 
det finns en plan och en medveten strategi för att inom en rimlig tid driva 
verksamheten utan underskott. Detta ska ske innan den ekonomiska situationen 
inverkar negativt på verksamheten och rubbar förutsättningarna för att bedriva 
verksamheten. Om den fristående huvudmannen ingår i en koncern kan även 
koncernens ekonomi komma att beaktas. Om den fristående huvudmannen har 
varit/är sedan tidigare huvudman för annan verksamhet både inom och utom 
kommunen, kan tillsyn och övrigt från denna erfarenhet ligga till grund för 
bedömningen. Vid en bedömning inhämtas en kreditupplysning och den fristående 
huvudmannen får exempelvis inte ha några skatteskulder.

Överlåtelse av verksamhet 
Om en fristående huvudman har för avsikt att överlåta huvudmannens 
förskoleverksamhet till en annan huvudman, ska huvudmannen som innehar 
godkännandet lämna en avsiktsförklaring till barn- och ungdomsförvaltningen om sin 
önskan att överlåta förskoleverksamheten under förutsättning att barn- och 
ungdomsnämnden beviljar ett godkännande för den nya huvudmannen. En fristående 
huvudman som önskar överta en befintlig förskoleverksamhet från en annan 
huvudman ska samtidigt ansöka om godkännande i enlighet med dessa riktlinjer. 

Fusion 
Innan en fristående huvudman inleder en process gällande fusion med annat bolag, 
som kan resultera i att den fristående huvudmannen övertas av ett annat bolag, ska en 
ansökan om nytt godkännande göras. 
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Konkurs 
Om det finns en uppenbar risk för att en fristående huvudman ska försättas i 
likvidation eller konkurs ska kontakt omgående tas med barn- och 
ungdomsförvaltningen. Detta gäller även när en fristående huvudman har sådan 
insikt som innebär att en bedömning av risk kan förväntas. Vid konkurs ska en 
konkursförvaltare utses. 

Tillfälligt fortsätta bedriva verksamheten 
Konkursförvaltaren kan välja att fortsätta bedriva verksamheten och samtidigt söka 
efter intressenter som kan överta verksamheten. I dessa fall ska konkursförvaltaren 
göra en skriftlig framställan till barn- och ungdomsförvaltningen om önskad drift av 
förskoleverksamheten och redovisa vad som krävs för en fortsatt drift. Ett nära 
samarbete måste föreligga mellan konkursförvaltaren och barn- och 
ungdomsförvaltningen. Om konkursförvaltaren finner en intressent måste denne 
lämna in en ansökan om godkännande i enlighet med dessa riktlinjer. Om skolpeng 
för förskoleverksamheten utbetalats före konkursen, men för en period som gäller 
efter att den fristående huvudmannens verksamhet försatts i konkurs, saknar 
konkursförvaltaren rätt att erhålla ytterligare skolpeng för samma period. 

Direkt avsluta verksamheten 
Om konkursförvaltaren väljer att direkt avsluta verksamheten ska omgående kontakt 
tas med barn- och ungdomsförvaltningen. Konkursförvaltarens beslut att avsluta 
verksamheten ska lämnas skriftligen.

Avveckling av förskoleverksamhet 
För att kunna ta hänsyn till barnets bästa ska en fristående huvudman som önskar 
avveckla sin verksamhet i god tid: 
 göra en barnkonsekvensanalys 
 formellt fatta ett beslut om avvecklingen 
 informera barn- och ungdomsförvaltningen 
 informera vårdnadshavare med barn inskrivna i verksamheten samt 
vårdnadshavare som har barn i kö till verksamheten 

Barn- och ungdomsförvaltningen ska löpande informeras om den planerade 
avvecklingen. Beslut om avveckling ska skickas till barn- och ungdomsförvaltningen 
och undertecknas av behörig firmatecknare. Beslutet ska innehålla datum för 
avvecklingen och en begäran om att barn- och ungdomsnämnden avslutar det 
godkännande som är knutet till verksamheten. Barn- och ungdomsförvaltningen 
reglerar skolpeng inklusive eventuella tilläggsbelopp innan enheten avslutas. Med ”i 
god tid” avses den tid inom vilken det finns utrymme för verksamheten att noggrant 
planera och vidta ovanstående åtgärder, särskilt med hänsyn till barnens bästa och 
vårdnadshavarnas rätt till framförhållning och information. 

Sammanfattning
Vallentuna kommuns riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor, 
fritidshem och pedagogisk omsorg har reviderades med anledning av lagändringen 
som trädde i kraft 1 januari 2019. I riktlinjerna finns nu tydligt beskrivet rutin kring 
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överlåtelse, fusion, konkurs och avveckling av verksamhet. Då kommunen vid den 
löpande tillsynen även kommer att kontrollera de ekonomiska förutsättningarna 
säkerställer det att arbetet sker proaktivt och att kommunen gör det som krävs för att 
undvika hastiga övertaganden. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-06-12, Återrapport, uppdrag om övertaganden av 

privata förskolor

Susanna Falk
Utbildningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten


