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Barn- och ungdomsnämnden

Dnr Bun 2017/165

Ansökan från Västerby Förskola AB, om godkännande att bedriva
fristående förskola i Järfälla kommun
Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
1

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna Västerby Förskola AB, som
anordnare och enskild huvudman i Järfälla Kommun.

2

Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att
besluta om godkännande och nyttjande av lokal när kontrakt och övriga
myndighetsgodkännanden finns på plats.

Ärendet i korthet

Västerby förskola AB med organisationsnummer 559105-0785 ansöker om
godkännande för att som huvudman bedriva fristående förskola i Järfälla Kommun.
Förskolan beräknas starta i augusti 2017 och i lokal belägen på Månadsvägen 76, 177
60 Järfälla, där HSB är fastighetsägare. Förskolan planeras för 19-23 barn i åldern 15 år. Innan verksamhetsstart behöver kompletteringar av bland annat kontrakt på
lokal, intyg från räddningstjänst samt kopia på anmälan till miljöförvaltningens
hälsoskyddsavdelning för godkännande av lokal.
Verksamheten beskrivs som en svensk förskola med traditionell inriktning vilket
beskrivs i ansökan enligt följande: ” - Vi ska ha roligt när vi lär. Vi vill skapa
inspirerande och utforskande miljöer som uppmuntrar till lek och lärande. Varje barn
ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån de egna
förutsättningarna”, helt utifrån Läroplanens krav och intentioner.
Västerby Förskola AB uppfyller kvalitetskraven vilket innebär att Barn- och
ungdomsnämnden föreslås godkänna huvudmannen som utövare av förskola i
Järfälla kommun.

TJÄNSTESKRIVELSE – Godkännande av fristående förskola

Barn- och ungdomsförvaltningen
Utveckling och stöd
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Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082

2017-04-26

2 (4)

Handlingar

1
2

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-26
Ansökan om godkännande, registreringsbevis från Bolagsverket,
registreringsbevis från Skatteverket, ekonomisk redovisning, pedagogiska
dokument och utdrag från Belastningsregistret.

Bakgrund

Från och med juli 2009 ska kommunen godkänna ansökan om att driva fristående
verksamhet om den uppfyller kommunens krav på god kvalitet och om det inte
innebär påtagliga negativa följder på lång sikt. Kvalitetskraven innebär god kvalitet
och säkerhet, det vill säga personal med lämplig utbildning och erfarenhet,
barngrupper med lämplig sammansättning och storlek, ändamålsenliga lokaler och
utrustning. Anordnaren ska driva verksamheten i enlighet med Skollagen, FN:s
barnkonvention och läroplanen för förskolan, Lpfö-98, reviderad 2017.
Västerby Förskola AB ansöker om godkännande för att bedriva fristående förskola,
Västerby förskola. Ansökan med kompletterande bilagor som utdrag från
belastningsregister, registreringsbevis, pedagogiska dokument med mera inkom till
barn- och ungdomsförvaltningen den 31 mars 2017. Västerby förskola beräknas
starta under hösten 2017 och antalet barn i ålder 1-5 år i verksamheten är beräknad
till 19-21 barn. I dagsläget behöver kompletteringar av vissa dokument inkomma
innan eventuell verksamhetsstart. Västerby förskola kommer att ledas av en
förskolechef med förskollärarlegitimation.
Huvudman
Huvudmannen för Västerby förskola är Västerby Förskola AB (organisationsnummer
559105-0785). Som kontaktperson står Desirée Lagervall
(desiree.lagervall@gmail.com) och förskolechef Sommai Thyni.
Verksamheten planeras till Månadsvägen 76, 177 60 Järfälla, i en HSBbostadsrättsförenings lokaler.
Omfattning
Kapaciteten på förskolan är planerad till 19-21 barn i åldern 1-5 år.
Verksamhetsidé
Västerby Förskola kommer att vara en förskola med traditionell inriktning.
Förskolans pedagogiska verksamhet ska ge barnen möjligheter för att upptäcka,
utforska och uppleva sin omvärld. Det ska ske i meningsfullhet och med glädje vilket
beskrivs i ansökan. I ansökan anges också följande: ” -Vi ska ha roligt när vi lär. Vi
vill skapa inspirerande och utforskande miljöer som uppmuntrar till lek och lärande.
Varje barn ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån de egna
förutsättningarna”, detta från Läroplanens krav och intentioner. Verksamhetens
grund i Västerby förskola bygger på ett stegvist lärande inspirerat av barnens
intressen och nyfikenhet. I arbetet på förskolan kommer förskolan arbeta i mindre
grupper, som primärt delas upp efter barnens ålder.
Förskolan ligger i bottenvåningen på ett trevåningshus som ägs av HSB. Närmiljön
runt förskolan inbjuder till verksamhet riktad mot naturvetenskap, utevistelse samt en
hållbar miljö. Verksamhetens utvecklingsarbete och kvalitet kommer att grunda sig
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på de nationella styrdokumenten som till exempel Skollagen, Läroplanen för
förskolan och FN:s barnkonvention.
Personal
När kapaciteten är fullt utbyggd planeras det för tre årsarbetare varav en årsarbetare
som förskollärare/förskolechef (med pedagogisk examen med inriktning på
verksamhetens åldersgrupp) och två med barnskötarutbildning eller likvärdig
erfarenhet. Administrativa uppgifter fördelas i arbetsgruppen. Förskolan kommer ha
tillgång till vikarier som kontaktas vid behov.
Lokaler, inne- och utemiljö
Representanter från barn- och ungdomsförvaltningen, verksamhetschef och utredare
har besökt lokalen på Månadsvägen 76 som också tidigare fungerat som en
förskolelokal. Barn- och ungdomsförvaltningens uppfattning är att både inne- och
utemiljö bedöms ändamålsenliga och uppfyller kraven enligt gällande styrdokument.
Komplettering av protokoll gällande brandskydd och bygg- och miljöavdelningens
ventilationskontroll behöver dock finnas på plats innan verksamhetsstart.
Kost
I ansökan beskriver huvudmannen att Livsmedelsverkets riktlinjer och Järfälla
kommuns riktlinjer för näringsriktiga måltider i förskolan följas. Maten kommer att
levereras ifrån restaurant Elektronika i Järfälla.
Systematiskt kvalitetsarbete
Västerby förskola AB beskriver i sin ansökan, hur de i enlighet med läroplanen
förskolan, tänker arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Huvudmannen har
gemensamma riktlinjer för sitt ”systematiska kvalitetsår”. De beskriver också i sin
ansökan hur de kommer att följa upp resultat och måluppfyllelse, genom att
kontinuerligt samla in saklig information om verksamhetens förutsättningar,
genomförande och resultat, en nulägesbeskrivning. Därefter analyseras vad som
orsakar och påverkar resultat och måluppfyllelse. Syftet med detta är att kunna
bedöma var man är, vart man ska och hur man ska nå dit. Därefter identifierar de
gemensamt de utvecklingsområden som ska prioriteras för att förskolan ska nå upp
till de nationella målen. Läsåret planeras, genomförs, följs upp och utvärderas i stort.
Ekonomi
Västerby förskola AB har bifogat en balanserad kalkyl beräknad på 19 barn i åldern
ett till fem år och beräkningen utgår från en barnpeng gällande 11 barn 1-3 år och 8
barn 4-5 år. Lokalkostnaden kommer att täckas av lokalpengen när förskolan är
fulltalig.
Bedömning
Som underlag för bedömning av ansökan har förvaltningen begärt in ett antal
dokument från Västerby Förskola AB. Dessa inkluderar registreringsbevis från
Skatteverket, utdrag från belastningsregister gällande förskolechef, arbetsplan,
likabehandlingsplan samt en ekonomisk kalkyl. Den ekonomiska kalkylen har
granskats av barn- och ungdomsförvaltningens ekonomicontroller.
En intervju har genomförts med representanter från huvudmannen, 2017-04-18. Från
barn- och ungdomsförvaltningen deltog utredare som genomför tillsyn på fristående
förskolor och verksamhetschef. Barn- och ungdomsförvaltningen gör den
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sammantagna bedömningen att Västerby Förskola AB uppfyller kvalitetskraven i
enlighet med de nationella styrdokumenten samt Järfälla kommuns riktlinjer för
godkännande av fristående förskola.
Ekonomiska konsekvenser

Kommunens kapacitet och behov av platser framåt visar på ett ökat behov av
nyetableringar och nya förskoleplatser. Den planerade utbyggnaden av bostäder i
Järfälla visar på ett ökat antal invånare i kommunen. Ett godkännande av en
fristående förskola i enskild regi torde inte påverka kommunens egen verksamhet i
någon särskild omfattning.
Slutsatser

Barn- och ungdomsförvaltningens bedömning är att Västerby Förskola AB har
förutsättningar att driva förskola i enskild regi. Barn- och ungdomsförvaltningens
uppfattning är också att lokalerna, uppfyller kraven på ändamålsenlighet och
barnsäkerhet. Förskolan har längre tillbaka i tiden fungerat som förskolelokal. I
dagsläget behöver dock kompletteringar av vissa dokument inkomma innan eventuell
verksamhetsstart, kontrakt på lokal, intyg från räddningstjänst samt kopia på anmälan
till miljöförvaltningens hälsoskyddsavdelning för godkännande av lokal. Förskolan
beräknas starta i augusti 2017, förutsatt att alla handlingar inkommit till barn- och
ungdomsförvaltningen. är helt löst.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att godkänna Västerby förskola AB,
som huvudman för förskolan på Månadsvägen 76, 177 60 Järfälla. Godkännandet
gäller för innehållet och verksamhetens utformning fram till och med den 31 maj
2018. Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att innan eventuell
verksamhetsstart innan eventuell verksamhetsstart, kontrakt på lokal, intyg från
räddningstjänst samt kopia på anmälan till miljöförvaltningens hälsoskyddsavdelning
för godkännande av lokal.

Minna Avrin
Barn- och ungdomsdirektör

Expedieras
Västerby Förskola AB
c/o Ljungbackavägen 1 A
175 68 Järfälla

Christina Dahlin Wibom
Verksamhetschef

