Ägar‐ och ledningsprövning

2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen
Prop. 2017/2018:158: Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.

Ägar‐ och ledningskretsen
Styrelse‐ och ledningspersoner
Ange verkställande direktör och andra med bestämmande inflytande samt styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter. Om sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag anges bolagsmännen i
bolaget.
För samtliga personer i ledningskretsen, redovisa:
Namn

Personnummer

Fredrik Lindgren

670208‐0158

Telefon

E‐post

076‐779 76 12

Fredrik.lindgren@kunskapsskolan.se

Position eller befattning
VD
Namn

Personnummer

Cecilia Carnefeldt

720126‐0044

Telefon

E‐post

0735‐225216

Cecilia.carnefeldt@magnora.se

Position eller befattning
Styrelseordförande
Namn

Personnummer

Christina Bellander

550907‐0420

Telefon

E‐post

0707‐761250

kinna@belander.se

Position eller befattning
Styrelseledamot
Namn

Personnummer

Carl Emilsson

730920‐0355

Telefon

E‐post

073‐5225267

Calle.emilsson@magnora.com

Position eller befattning
Styrelseledamot
Namn

Personnummer

Johan Emilsson

790827‐0353

Telefon

E‐post

0735‐225253

johan.emilsson@magnora.com

Position eller befattning
Styrelseledamot
Namn

Personnummer

Daniel Henriksson

911127‐2499

Telefon

E‐post
daniel.henriksson@kunskapsskolan.se

Position eller befattning
Arbetstagarrepresentant
Namn

Personnummer

Eva Elisabet Malmström Jonsson

661027‐0164

Telefon

E‐post

0704‐287225

mavem@kth.se

Position eller befattning
Styrelseledamot

Lägg till person

Ägare med väsentligt inflytande
Redovisa samtliga personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten, se Läs mer‐rutan.
För samtliga personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten, redovisa:
Namn

Personnummer

Cecilia Carnefeldt

720126‐0044

Telefon

E‐post

0735‐225216

Cecilia.carnefeldt@magnora.se

Position eller befattning
VD/styrelseledamot i Kunskapsskolan Education Sweden AB, Styrelseledamot/ägare i Magnora
Namn

Personnummer

Calle Emilsson

730920‐0355

Telefon

E‐post

073‐5225267

Calle.emilsson@magnora.se

Position eller befattning
Styrelseledamot i Kunskapsskolan Education Sweden AB, Styrelseledamot/ägare i Magnora
Namn

Personnummer

Johan Emilsson

790827‐0353

Telefon

E‐post

0735‐225253

johan.emilsson@magnora.com

Position eller befattning
Styrelsesuppleant i Kunskapsskolan Education Sweden AB, Styrelseledamot/ägare i Magnora
Namn

Personnummer

Per Emilsson

460407‐1318

Telefon

E‐post

0705‐114465

peje@kreab.com

Position eller befattning
Styrelseordförande i Kunskapsskolan Education Sweden AB, Styrelseordförande/ägare i Magnora, Ägar…
Namn

Personnummer

Gunilla Emilsson

450621‐0824

Telefon

E‐post

0708‐114465

gunilla@emilsson.net

Position eller befattning
Styrelseledamot/ägare i Magnora
Lägg till person

Ägande i flera led
Vid ägande i flera led, beskriv ägarkedjan eller bifoga en skiss över denna. Ange organisationsnummer och
ägarandel i samtliga led. Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal
rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.
Kunskapsskolan i Sverige AB ägs till 100 % av Kunskapsskolan Education Sweden AB som ägs till 100 % av
Magnora AB. Se bifogad över ägarstruktur i Magnora AB.
Observera att om det finns personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten ska uppgifter lämnas även om dessa under punkt Ägare med väsentligt inflytande.
Lägg till bilaga

Upplysningar
Lämna eventuella för Skolinspektionen viktiga upplysningar avseende ägar‐ och ledningskretsen.

Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt

Kunskap om skollagstiftning
Redovisa hur kunskap om skollagstiftning förvärvats inom ägar‐ och ledningskretsen. Både formella
utbildningar och erfarenhet ska redovisas.
Inom Kunskapsskolan i Sverige ABs ägar‐ och ledningskrets finns samlad kompetens gällande de föreskrifter
som krävs för att bedriva skolverksamhet, såväl inom skollagstiftning som arbetsrätt, arbetsmiljö och
ekonomi.
VD är utbildad civilekonom med mångårig erfarenhet från ett större börsbolag och som de senaste 10 åren
arbetat med Kunskapsskolans verksamhet i Sverige och utomlands.
Styrelseordförande är utbildad jurist/EMBA som har arbetat med Kunskapsskolan sedan starten 1999 och är
, VD för moderbolaget Kunskapsskolan Education som också driver Kunskapsskolans verksamhet utanför
Sverige.
Bland övriga styrelseledamöter finns en civilekonom/MBA som är VD för Kunskapsskolans ägarbolag
Magnora AB, en civilingenjör/MBA som arbetar med ett välfärdsbolag inom äldreboende/omsorg, en
ledamot som bland annat är ordförande i Högskolan i Dalarna och en ledamot som är professor och fd.
prorektor på KTH. Vidare finns an arbetstagarrepresentant från LR som arbetar som lärare vid
Kunskapsgymnasiet Uppsala.
I ägarbolagen Kunskapsskolan Education Sweden AB och Magnora AB finns vidare grundaren av
Kunskapsskolan med nära 50 års erfarenhet av att bygga företag.
Lämplighet
Vi anser att personerna som ingår i ägar‐ och ledningskretsen även i övrigt bedöms lämpliga beträffande
viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra
omständigheter av betydelse. Ingen inom ägar‐ och ledningskretsen har varit inblandad i tidigare
vitesförelägganden och/eller återkallanden från Skolinspektion eller annan tillsynsmyndighet.

Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens
Redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar‐ och ledningskretsen.
Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas.
Inom Kunskapsskolan i Sverige ABs ägar‐ och ledningskrets finns samlad kompetens gällande de föreskrifter
som krävs för att bedriva skolverksamhet, såväl inom skollagstiftning som arbetsrätt, arbetsmiljö och
ekonomi.
VD är utbildad civilekonom med mångårig erfarenhet från ett större börsbolag och som de senaste 10 åren
arbetat med Kunskapsskolans verksamhet i Sverige och utomlands.
Styrelseordförande är utbildad jurist/EMBA som har arbetat med Kunskapsskolan sedan starten 1999 och är
, VD för moderbolaget Kunskapsskolan Education som också driver Kunskapsskolans verksamhet utanför
Sverige.
Bland övriga styrelseledamöter finns en civilekonom/MBA som är VD för Kunskapsskolans ägarbolag
Magnora AB, en civilingenjör/MBA som arbetar med ett välfärdsbolag inom äldreboende/omsorg, en
ledamot som bland annat är ordförande i Högskolan i Dalarna och en ledamot som är professor och fd.
prorektor på KTH. Vidare finns an arbetstagarrepresentant från LR som arbetar som lärare vid
Kunskapsgymnasiet Uppsala.
I ägarbolagen Kunskapsskolan Education Sweden AB och Magnora AB finns vidare grundaren av
Kunskapsskolan med nära 50 års erfarenhet av att bygga företag.
Lämplighet
Vi anser att personerna som ingår i ägar‐ och ledningskretsen även i övrigt bedöms lämpliga beträffande
viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra
omständigheter av betydelse. Ingen inom ägar‐ och ledningskretsen har varit inblandad i tidigare
vitesförelägganden och/eller återkallanden från Skolinspektion eller annan tillsynsmyndighet.

Ekonomisk kompetens
Redovisa, utifrån den associationsform som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som
finns inom ägar‐ och ledningskretsen, gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen
(ABL) och annan på området viktig lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas.
Inom Kunskapsskolan i Sverige ABs ägar‐ och ledningskrets finns samlad kompetens gällande de föreskrifter
som krävs för att bedriva skolverksamhet, såväl inom skollagstiftning som arbetsrätt, arbetsmiljö och
ekonomi.
VD är utbildad civilekonom med mångårig erfarenhet från ett större börsbolag och som de senaste 10 åren
arbetat med Kunskapsskolans verksamhet i Sverige och utomlands.
Styrelseordförande är utbildad jurist/EMBA som har arbetat med Kunskapsskolan sedan starten 1999 och är
, VD för moderbolaget Kunskapsskolan Education som också driver Kunskapsskolans verksamhet utanför
Sverige.
Bland övriga styrelseledamöter finns en civilekonom/MBA som är VD för Kunskapsskolans ägarbolag
Magnora AB, en civilingenjör/MBA som arbetar med ett välfärdsbolag inom äldreboende/omsorg, en
ledamot som bland annat är ordförande i Högskolan i Dalarna och en ledamot som är professor och fd.
prorektor på KTH. Vidare finns an arbetstagarrepresentant från LR som arbetar som lärare vid
Kunskapsgymnasiet Uppsala.
I ägarbolagen Kunskapsskolan Education Sweden AB och Magnora AB finns vidare grundaren av
Kunskapsskolan med nära 50 års erfarenhet av att bygga företag.
Lämplighet
Vi anser att personerna som ingår i ägar‐ och ledningskretsen även i övrigt bedöms lämpliga beträffande
viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra
omständigheter av betydelse. Ingen inom ägar‐ och ledningskretsen har varit inblandad i tidigare
vitesförelägganden och/eller återkallanden från Skolinspektion eller annan tillsynsmyndighet.

Lämplighet
För samtliga personer som ingår i ägar‐ och ledningskretsen ska följande information lämnas.

Tidigare sanktion från tillsynsmyndighet
Har någon inom ägar‐ och ledningskretsen varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och/eller
återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.
Ja
Nej
Om ja, lämna redogörelse över omständigheterna.

