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Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Ansökan om godkännande som huvudman för 
fristående friliggande fritidshem – British 
International Schools of Sweden AB  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna British International 

Schools of Sweden AB som huvudman för fritidshemmet BISU After School Care, i 
Uppsala, 

 

2. att godkänna urvalsgrunder för BISU After School Care, vilka innebär följande 

prioriteringsordning: 1. Elever som antagits till British International School 
Uppsala (BISU) i åldern 6 – 13 år.  2. Elever från hem med engelska som ett naturligt 
inslag i deras vardag,  

 

3. att beslutet gäller under förutsättning att de pedagogiska lokalerna följer 

miljöförvaltningens och brandskyddsmyndighetens krav.   

Ärendet 

British International Schools of Sweden AB ansöker om godkännande som huvudman 

för fristående friliggande fritidshem, BISU After School Care.  

 
Utifrån de uppgifter som framkommer av ansökan bedömer utbildningsförvaltningen 
att British International Schools of Sweden AB har förutsättningar att följa de 

föreskrifter som gäller för utbildningen.    

 

Bakgrund  

British International Schools of Sweden AB (organisationsnummer 559166-8248) 

ansöker om godkännande som huvudman för fristående friliggande fritidshem, BISU 
After School Care.  

Utbildningsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Utbildningsnämnden 2021-03-31 UBN-2021-00047 

  
Handläggare:  

Malin Eld, Birgitta Najafi 
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Fritidshemmet ska ligga i anslutning till internationell skola – British International 
School of Uppsala, i Uppsala kommun. 

Huvudmannen avser att ha egen kö och själv administrera antagningen av barn till 
fritidshemmet. 
 

Föredragning 

Enligt 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om huvudmannen bedöms ha 
”förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen 

inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt” för den del av skolväsendet som 
anordnas av Uppsala kommun. 

I ansökan efterfrågade handlingar är inskickade och granskade. 

Huvudmannen ansöker om att starta utbildning med 160 – 200 platser i fritidshem, i 

lokaler belägna på Ulleråkersvägen 38. Utifrån de uppgifter som framkommer av 
ansökan bedömer utbildningsförvaltningen att British International Schools of Sweden 
AB har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.    

 

Inför beslutet granskas sökanden som huvudman genom en ägar- och 

ledningsprövning – information om rättslig handelsförmåga inhämtas, ekonomiska 
förutsättningar prövas och det görs en bedömning av om sökanden som huvudman 
besitter nödvändiga kunskaper och i förekommande fall inhämtas information om 

tidigare tillsyner av sökanden som huvudman. 

 
Huvudmannens ägar- och ledningskrets har redovisat att de har kunskap om och insikt 
i de föreskrifter som gäller för verksamheten och de bedöms i övrigt som lämpliga.  

Huvudmannen bedöms även ha de ekonomiska förutsättningarna att följa de 
föreskrifter som gäller för verksamheten enligt 2 kap. 5 § skollagen.  

 
En följd av beslutet blir att huvudmannen med stöd av 14 kap. 15–16 §§ skollagen 

(2010:800) erhåller bidrag med fastställda grundbelopp enligt ersättningsmodellen.  

Mottagande av elever  
Huvudmannen avser att ha egen kö och själv administrera antagningen av elever till 

fritidshemmet, med urvalsgrunder som innebär följande prioriteringsordning:  
 

1. Elever som antagits till British International School Uppsala (BISU) i åldern 6 – 13 år. 

2. Elever från hem med engelska som ett naturligt inslag i deras vardag  

Konsekvenser för barn/vårdnadshavare 

Förslaget innebär ett bräddat utbud av fritidsplatser. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Utbildningsförvaltningen bedömer att en utökning av fritidshemsplatser inte innebär 
negativa följder på lång sikt, för de kommunala fritidshemmen i Uppsala kommun.  

 
Konsekvenser för näringslivet  
Förslaget innebär ökade möjligheter för företag att rekrytera specifik kompetens 
utomlands, då internationell skola med brittisk läroplan kan erbjudas i kombination 

med utbildning på fritidshem som följer svensk läroplan, vilket ger möjlighet till 

utbildning och omsorg under hela dagen.  
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Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 

• Bilaga 1, Ansökan  
 

 

Utbildningsförvaltningen 

 
 
Susana Olsson Casas 

 

Utbildningsdirektör  
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