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Saltsjö-Boo 2018-03-26 

Angående styrelsens uppdrag att utreda 
nuvarande organisationsform 
Styrelsen har sedan, årsstämman 2017-11-09, i uppdrag att utreda Backeboskolans 
nuvarande organisationsform samt komma med förslag på eventuellt bättre 
alternativ. Givet i uppdraget var att skolan, oavsett organisationsform, ska drivas 
utan vinstintresse samt att det kapital som finns i fastigheten hanteras så att det inte 
kommer någon/några enskilda till vinning. Den aktuella propositionen bifogas 
detta brev. 

Utredning 
Styrelsens utredning om olika organisationsformer är pågående. Vi har sett över 
former såsom ekonomisk förening, eget aktiebolag, större koncern, stiftelse samt 
ägar- och utvecklingsbolag. Detta genom intervjuer, studier av lagar och regler 
samt andra skolors dokumentation. Vi har utöver detta, samtalat med två 
huvudmän för enheter liknande våra egna, som genomgått förändringar, från en 
organisationsform till en annan. 

Styrelsen har också inhämtat åsikter från de anställda på Backeboskolan och fått en 
klar bild av vad som upplevs som viktigt då du har Backeboskolan som arbetsplats. 

Resultat 
Styrelsens intervjuer och efterforskningar visar att det finns många olika sätt att 
driva skola och förskola på. Även inom en och samma organisationsform är 
skillnaderna stora. Detta gör att det är svårt att dra några allmängiltiga slutsatser 
utifrån detta. Alla enheters förutsättningar skiljer sig ifrån varandra samt att en och 
samma skola möter varierande omständigheter under skilda perioder. Vår 
upplevelse är ändå att det varit berikande att ta del av andra huvudmäns 
erfarenheter. 

De anställda på Backeboskolan uppger en samstämmig bild och framlyfter: 

• En arbetsplats där vårdnadshavare har möjlighet att rösta om pedagogiska 
frågor samt om vilka personer som ska agera huvudman, är varken 
önskvärt eller attraktivt.   

• Frågor som rör den egna arbetsplatsen bör avgöras av de som är satta att 
dagligen driva skolan, som har relevant utbildning och som arbetar i 
verksamheten. 

• Personalen vill inte att skolan ska drivas i vinstsyfte. 
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Utredningens nuläge 
Just nu tittar vi närmare på att behålla den ekonomiska förening vi har 
(Backeboskolan ekonomisk förening, vilken driver vår förskola och grundskola) och 
där skriva om stadgarna så att medlemskap föregås av kravet att vara anställd inom 
Backeboskolan. Vi undersöker också stiftelseformen, dess för- och nackdelar. Vi har 
fortlöpande hjälp av jurist, vilken är sakkunnig just inom dessa frågor. I 
utredningens nuläge ingår också att ta del av frågor och åsikter från de 
medlemmar som är vårdnadshavare (se inbjudan nedan). 

 

Inbjudan till organisationsmöte 
Styrelsen för Backeboskolan ekonomisk förening, tillika huvudman för 
Backeboskolans skola och förskola, bjuder in till möte onsdag den 25/4 klockan  
18-19.30, i skolans matsal. Där får vi möjlighet att presentera utredningen ni läst 
om ovan. Vi vill också ta del av era frågor och funderingar kring vår nuvarande och 
framtida organisationsform.  

Ni är även välkomna med frågor och synpunkter via e-post 
styrelsen@backeboskolan.se  

Vänliga hälsningar  
Lennart Andersson 
Pelle Eriksson 
Camilla Fogelström 
Jessica Grandin 
Elin Lind 
Lotta Solem 
David Timner 
 


