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2016-04-26
Barn- och ungdomsnämnden

Dnr Bun 2016/140
Auktorisation av Familjedaghemmet Hummelmora
Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
1

Humlan Familjedaghem AB godkänns som anordnare av pedagogisk omsorg i
Järfälla kommun.

Ärendet i korthet

Familjedaghemmet Hummelmora har sedan 2010 varit godkänd att driva pedagogisk
omsorg i form av familjedaghem, som ekonomisk förening. En förnyad ansökan
angående förändring av huvudmannaskap från ekonomisk förening till aktiebolag,
Humlan familjedaghem AB har inkommit till Järfälla kommun den 6 april 2016.
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att den nya huvudmannen godkänns som
anordnare av pedagogisk omsorg i Järfälla kommun.
Handlingar
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2
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Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelseskrivelse, 2016-04-26
Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola/fristående
fritidshem/pedagogisk omsorg, arbetsplan samt likabehandlingsplan
Registreringsbevis från Bolagsverket, beslut småhusenhet från Skatteverket, Fskattsedel samt årsbokslut för 2014 och 2015

Bakgrund

Hummelmora familjedaghem har sedan 2010 drivit pedagogisk omsorg i form av
familjedaghem i Järfälla kommun. Tidigare var familjedaghemmet en del av Järfälla
kommuns kommunala verksamheter. Hummelmora familjedaghem finns i Viksjö
kommundel och drivs av Inger och Per-Arne Tobiasson i form av en enskild firma.
Diskussion angående bolagsform har diskuterats en tid inom den ekonomiska
föreningen och de har nu valt att ändra från ekonomisk förening till aktiebolag.
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Barn- och ungdomsförvaltningen
Utveckling och stöd
Christina Dahlin Wibom, Verksamhetschef
Telefon: 08-580 286 83 (direkt)
Fax: 08 580 30215
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Eftersom det i detta sammanhang skapas ett nytt organisationsnummer så innebär det
också att en förnyad ansökan om godkännande ska beslutas av barn- och
ungdomsnämnden. Den anställde har informerats i ett tidigt skede och företaget har
för avsikt att behålla personal och gå med i Kooperationens förhandlingsorganisation
KFO. Barn- och ungdomsförvaltningen har begärt in förnyat underlag för att beslut
om godkännande ska kunna fattas. Den pedagogiska omsorgen kommer att fortsätta
med samma verksamhetsinriktning, samma antal barn med mera, som tidigare vilket
innebär att ingen förändring kommer att ske förutom ändring av bolagsform.
Järfälla kommun har enligt Skollagen kapitel 26, 2-9§ tillsynsansvaret över
verksamheten. Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att
kontrollera om den verksamhet som granskats uppfyller de krav som följer av lagar
och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan
behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks
vid granskningen.
Vid senaste tillsynen som ägde rum 10 februari 2015 fick verksamheten en
anmärkning gällande inomhusmiljön. Uppdraget de fick var att åtgärda innemiljön i
syfte att göra lokalen mer ändamålsenlig. I detta ingick både att skapa mer yta och
utrymme för barnen, samt att rensa bland material och leksaker för att skapa en mer
inbjudande miljö. Barn- och ungdomsförvaltning genomförde en uppföljning den 11
juni 2015. Uppföljningen visade att Inger och Per-Arne Tobiasson hade vidtagit
åtgärder och lyckats skapa en inbjudande och överblickbar innemiljö, vilket i sin tur
betyder att verksamheten uppfyller efter vidtagna åtgärder, villkoren för
godkännandet.
Omfattningen för verksamheten är 16 barn i åldern 1-9 år och tre årsarbetare.
Verksamheten följer Järfälla kommuns riktlinjer för åtagande, placeringsrutiner med
mera.
Verksamheten är omtyckt och den pedagogiska omsorgen har full täckning av barn
vilket de haft sedan start som fristående verksamhet.
Som underlag för bedömning har barn- och ungdomsförvaltningen begärt in ett antal
dokument som inkluderar registreringsbevis från Bolagsverket, bevis på ägande av
lokal, arbetsplan, likabehandlingsplan, registerutdrag samt årsbokslut. I
bedömningsarbetet har förvaltningsekonom, utredare som genomför tillsyn samt
verksamhetschef deltagit. Barn- och ungdomsförvaltningens uppfattning är att
huvudmannen har förutsättningar att fortsätta driva sin verksamhet i en ändrad
bolagsform.
Barnkonsekvensanalys

Beslutet om vem som driver verksamheten för barnen påverkar inte barnens vardag.
Styrdokumenten som ligger till grund för verksamheten är samma för både
verksamhet i kommunal alternativt enskild regi.
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Slutsatser

Familjedaghemmet Hummelmora, ekonomisk förening (organisationsnummer
580324-0463) önskar övergå till den nya bolagsformen Humlan Familjedaghem AB
(organisationsnummer 559046-8277) per den 2016-08-01.
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att den nya bolagsordningen gällande
Humlan Familjedaghem AB godkänns som anordnare av pedagogisk verksamhet i
Järfälla kommun.

Minna Avrin
Barn- och ungdomsdirektör
Christina Dahlin Wibom
Verksamhetschef

Expedieras
Inger och Per-Arne Tobiasson
Basunvägen 18
175 48 Järfälla

