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Förskolenämnden

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag Asingers daghem
Förslag till beslut
Förskolenämnden avslår Asingers daghems ansökan om godkännande och rätt till
bidrag. Förskolenämnden grundar detta beslut på 25 kap. 10§ 1p, samt 1 kap. 10§
i skollagen (2010:800).

Sammanfattning
Huvudmannen för Asingers daghem med organisationsnummer 900112-0121 har
till barn- och utbildningsförvaltningen inkommit med en ansökan om rätt till
bidrag för 4 platser. Ansökan avser nyetablering av familjedaghem i
huvudmannens bostad belägen på Bäckgårdsvägen 47 i Vårby gård.
Huvudmannen för verksamheten är den som även är tänkt att ansvara för den
dagliga driften av familjedaghemmet.
Förvaltningens bedömning är att huvudmannen för Asingers familjedaghem inte
har förutsättning att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig
verksamhet. Enligt 25 kap. 10§ punkt 1 skollagen (2010:800) är det en
grundförutsättning för att en kommun ska kunna bevilja rätt till bidrag för
pedagogisk omsorg. Förvaltningen föreslår därmed att förskolenämnden avslår
ansökan om rätt till bidrag för Asingers daghem.

Beskrivning av ärendet
Huvudmannen för Asingers daghem med organisationsnummer 900112-0121 har
till barn- och utbildningsförvaltningen inkommit med en ansökan godkännande
och rätt till bidrag för 4 platser. Ansökan avser nyetablering av familjedaghem i
huvudmannens bostad belägen på Bäckgårdsvägen 47 i Vårby gård.
Huvudmannen för verksamheten är den som även är tänkt att ansvara för den
dagliga driften av familjedaghemmet.
Huvudmannen har i sin budget för verksamheten inte tagit med kostnader som
förknippas med att vara sin egen arbetsgivare exempelvis sociala avgifter och
tjänstepension. Huvudmannen har ansökt om en verksamhet omfattande ett lågt
platsantal varvid huvudmannens kalkyl visar att inget utrymme finns ekonomiskt
till oförutsedda händelser eller nödvändiga förbättringar.
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Vidare är flera av huvudmannens nödvändiga planer för verksamheten såsom
verksamhetsplan för pedagogiskt arbete, plan- mot kränkande behandling samt
krishanteringsplaner inte framtagna av huvudmannen själv utan består av
fotograferat eller kopierat material från annan verksamhet.
Huvudmannen har getts möjlighet att komplettera sina uppgifter i handläggningen
av ärendet vid två tillfällen. Barn- och utbildningsförvaltningen har gett
huvudmannen råd och vägledning i ärendet vid ett flertal tillfällen både skriftligen
och via telefon.

Förvaltningens synpunkter
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att huvudmannen för Asingers
familjedaghem inte har förutsättning att följa de föreskrifter som gäller för
motsvarande offentlig verksamhet. Enligt 25 kap. 10§ punkt 1 skollagen
(2010:800) är det en grundförutsättning för att en kommun ska kunna bevilja rätt
till bidrag för pedagogisk omsorg.
Förvaltningens grundar sin bedömning på att huvudmannen inte har ekonomiska
förutsättningar att följa föreskrifterna för verksamheten. Utifrån det planerade
barnunderlaget för verksamheten finns inte heller möjlighet att detta skulle kunna
förändras på sikt. Vidare bedömer förvaltningen mot bakgrund av att
huvudmannen inte själv tagit fram nödvändiga planer för verksamheten brister i
insikt i förhållande till de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Förvaltningen kan inte ge ytterligare vägledning i ärendet då det åligger
huvudmannen att bli förtrogen med och omsätta de styrdokument som gäller för
verksamheten. Med anledning av detta är förvaltningens bedömning att
huvudmannen inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
motsvarande offentlig verksamhet. Förvaltningen föreslår därmed att
förskolenämnden avslår inkommen ansökan om godkännande och rätt till bidrag.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte identifierat några negativa
ekonomiska eller juridiska konsekvenser av att avslå ansökan om godkännande
och rätt till bidrag för Asingers daghem.
En barnkonsekvensanalys har genomförts i handläggningen av ärendet. Analysen
visar en påtaglig risk för att barn inskrivna i verksamheten kan komma att
påverkas negativt vid beviljad ansökan. Förvaltningen anser därmed att ett
beviljande av rätt till bidrag för Asingers familjedaghem inte är förenligt med 1
kap. 10§ i skollagen samt artikel 3 i barnkonventionen där barnets bästa ska vara
vägledande vid alla beslut som tas vid en myndighet.
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