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Ansökan att starta fritidshem: Child Academy Uppsala AB - Vreta 

Förslag till beslut  
Utbildningsnämnden föreslås besluta  
 

  att   med stöd av 2 kap 5 § skollagen (2010:800) godkänna att Child Academy Uppsala AB, 
startar ett nytt fritidshem i Balingsta pastorats församlingshem för 50 barn under 
förutsättning att huvudmannen följer miljökontorets och brandskyddsmyndighetens krav 
angående pedagogiska lokaler. Fritidshemmet ska uppfylla de krav som 
utbildningsnämnden ställer för att ge godkännande till enskild huvudman att bedriva 
fritidshem,  
 

att     med stöd av 14 kap 15-16 § i skollagen bevilja bidrag utifrån för varje år fastställda 
grundbelopp, samt 

 
att godkännandet gäller från den 1 mars 2017 

 
 
Sammanfattning 
Child Academy Uppsala AB (huvudmannen), bedriver sedan 2009 förskoleverksamhet med 
60 platser i Vreta. Huvudmannen föreslås få godkännande att också bedriva fritidshem för 50 
barn. I ansökan anges att ett fritidshem i Vreta tillgodoser önskemål från vårdnadshavare 
boende i området som upplever problem med att skolbussen går tillbaka från Ramsta skola till 
Vreta efter skolans slut. Om en elev går på fritidshemmet måste vårdnadshavare själv ansvara 
för hemresan.  
 
Bakgrund 
Den 30 juni inkom ansökan från Child Academy Uppsala AB om godkännande och 
beviljande av bidrag för fristående fritidshem. I ansökan beskrivs att man bedömer att det 
finns behov av plats för 25 elever. Ansökan beskriver hur man tänker organisera för dessa 25 
elever. I början av september inkom från huvudmannen två kompletteringar av elevantalet. 
Den första handlade om en utökning till 40 elever och den andra om en ytterligare utökning 
till 50 elever. 
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Utbildningsnämnden beslutade den 28 september 2016, § 152, att begära in kompletterande 
uppgifter. Komplettering inkom den 31 oktober 2016.  
 
Föredragning 
Nedan redovisas ny information inom de områden där komplettering begärdes.  
 
1. Antalet barn  
Huvudmannen bedömer att det finns 75 barn i området som går på fritidshemmet i Ramsta. 
Huvudmannen är beredd att ta emot 50 barn med start den 1 januari 2017.  
 
2. Lokalplanering 
Huvudmannen kommer att kunna bedriva verksamheten i Balingsta pastorats församlingshem. 
 
3. Samarbetet med skolan 
Huvudmannen har påbörjat kontakterna med Ramsta skola. 

 
4. Budget 
Huvudmannen har redovisat en budget för verksamhet som omfattar 50 elever.  
 
5. Skolskjuts 
Elever från Vreta har ett busskort, och de kan därmed åka med bussen vid skolans slut som 
vanligt och gå av vid fritidshemmet. Uppsala kommun gör därmed inga avsteg eller undantag 
från nuvarande skolskjutsregler. Skjutsens planering och genomförande utgår även 
fortsättningsvis från resa mellan grundskola och bostad. Utbildningsförvaltningen vill betona 
att om verksamheten startar så har fritidshemmet det fulla ansvaret för eleverna fram till dess 
att de går på bussen på morgonen och från det att de stiger av bussen på eftermiddagen.  
 
6. Planerad start 
Huvudmannen uppger att personal kommer att finnas tillgänglig för att ta emot 50 barn från 
den 1 januari 2017. Utbildningsförvaltningen bedömer att verksamheten bör starta först den 1 
mars 2017 för att möjliggöra omställning av verksamheten vid Ramsta skola. 
Vårdnadshavarna har en månads uppsägningstid från nuvarande placering.  
 
Tillsyn 
Utbildningsförvaltningen kommer att göra en första tillsyn av verksamheten i juni 2017.  
 
Konsekvenser för barn/elever 
Elever boende i eller i området nära Vreta får tillgång till ett fritidshem nära hemmet. Det kan 
också innebära att vårdnadshavares hämtning och lämning vid fritidshemmet underlättas. 
Utbildningsförvaltningen förutsätter att fritidshemmet bygger upp ett samarbete med skolan 
som gör att verksamheten har den koppling som krävs för att stödja elevernas 
kunskapsutveckling.   
   
 



 
Ekonomiska konsekvenser 
Elevantalet och därmed också det ekonomiska underlaget för fritidshemmet vid Ramsta skola 
minskar. Idag går totalt 287 elever på Ramsta skola, varav 167 är inskrivna på fritidshemmet. 
Utbildningsförvaltningen bedömer därmed att fritidshemsverksamheten vid Ramsta skola inte 
äventyras. Dock kommer det att behövas en omställning i verksamheten om många elever 
väljer fritidshem i Vreta.  
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