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Yttrande över ansökningar om
godkännande av huvudman för fristående
fritidshem
Svar på remiss från Skolinspektionen.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande.
1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt
yttrande till Skolinspektionen.
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Thomas Persson
Utbildningsdirektör
Per Thorslund
Avdelningschef

Sammanfattning
Skolinspektionen har till Stockholms stad remitterat tio ansökningar avseende
godkännande av nya fritidshem och utökningar av redan befintliga.
Utbildningsförvaltningens uppdrag är att erbjuda alla barn och ungdomar i
Stockholm en god utbildning oavsett huvudman. I uppdraget ingår att barn, elever
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och föräldrar får goda förutsättningar att välja mellan olika alternativ när de väljer
utbildning. Utbildningsförvaltningen ser därför positivt på en etablering av
fritidshem med olika inriktningar och profiler, oavsett huvudman. Det är gynnsamt
för familjer på skolan, för skolan själv och för staden om den fristående
grundskolan kan erbjuda fritidshem för sina elever.
Utbildningsförvaltningen bedömer att det utifrån remissunderlaget inte går att
påvisa att ansökningarna medför påtagligt negativa ekonomiska, organisatoriska
och pedagogiska konsekvenser för kommunens skolväsende.
Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom avdelningen för enskilt driven och fristående
verksamhet.
Bakgrund
Ansökan om godkännande av fristående förskoleklass, fritidshem, grundskola och
grundsärskola görs till Skolinspektionen. Det är Skolinspektionens uppgift att
bedöma om utbildningen ger de kunskaper och färdigheter som skolan ska
förmedla. Skolinspektionen ska inte bevilja rätt till bidrag om skolans verksamhet
bedöms medföra påtagligt negativa följder för skolväsendet i lägeskommunen (2
kap.5 § skollagen).
Lägeskommunen ges möjlighet att yttra sig över ansökningarna. Kommunens
yttrande ska i första hand innehålla en beskrivning av de fristående
utbildningarnas ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för
kommunens skolväsende. Beskrivningen ska avse vilka konsekvenser som
etableringen kan medföra på sikt, cirka fem år från starten. Däremot är det inte en
uppgift för kommunen att bedöma om utbildningen vid det fristående
fritidshemmet kommer att uppfylla de kvalitetskrav och andra förutsättningar som
uppställs i skolförfattningarna.
Från och med den 1 juli 2011 är Skolinspektionen myndighet för godkännande och
tillsyn av fristående fritidshem som tillhör en fristående skolenhet. Tidigare var
detta ett kommunalt åtagande.
Ansökningar
Skolinspektionen har till Stockholms stad remitterat tio ansökningar avseende
godkännande som huvudman för fristående fritidshem. De aktuella remisserna
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inkom till förvaltningen den 29 april och ansökningarna avser start av fritidshem
till hösten 2011.
Av de tio ansökningarna gäller sex stycken godkännande av huvudman för ett nytt
fritidshem och fyra ansökningar gäller utökning av antalet platser på redan
befintliga fritidshem.
I samband med Skolinspektionens övertagande av myndighetsutövning för
godkännande av fristående fritidshem har oklarheter uppstått kring hanteringen,
vilket bland annat resulterat i den utökade ansökningstiden med kort svarstid som
följd.
Med anledning av att dessa ansökningar gäller etableringar inför hösten 2011 vill
Skolinspektionen att dessa ansökningar handläggs skyndsamt.
Stadens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 20 maj 2011.
Detta är inte möjligt eftersom utbildningsnämnden sammanträder först den 23 maj.
Skolinspektionen är underrättad om detta förhållande.
Ansökningar
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Dnr Skolinsp

Fritidshem

Huvudman

Ansökan
avser

Område

31-2011:1059

Klara Privata
fritidshem

Information och
Kompetens i Sverige AB

Nystart

Stockholm

31-2011:2791

Martinskolan

Stiftelsen Martinskolan

Nystart

Hökarängen

31-2011:2685

Stockholms engelska
skola

Global Bridge AB

Nystart

Kungsholmen

31-2011:2683

Klara Privata
fritidshem

Information och
Kompetens i Sverige AB

Nystart

Stockholm

31-2011:2779

Förskolan Mulan

Wang-Ye Utbildning AB

Nystart

Konradsberg

31-2011:2665

Djurgårdens
Waldorfskola

Djurgårdens
Waldorfskoleförening

Utökning

Östermalm

31-2011:2646

Futuraskolan Int.
School of Stockholm

Futuraskolan AB

Nystart

Stockholm

31-2011:2638

Hillel skolans
fritidshem

Föreningen Hillel

Utökning

Norrmalm

31-2011:??

Tornadoskolan

Tornadoskolan AB

Utökning

Skarpnäck

31-2011:??

Studemaskolan

Föreningen Aktiva
Studier

Utökning

Bandhagen

Organisation av grundskolan och fritidshem i Stockholm
I staden finns under innevarande läsår totalt 245 grundskolor. Drygt en tredjedel,
106 skolor, är fristående skolor med cirka 20 procent av stockholmseleverna.
Av dessa 106 grundskolor har drygt 70 stycken lågstadium med tillhörande
fritidshem. Utöver dessa fritidshem finns 20-30 fritidshem som inte har någon
anknytning till en fristående skolenhet och som kvarstår som myndighetsansvar
för staden.
För äldre barn 10-12 år bedrivs fritidshemsverksamhet i Stockholm i form av
öppen fritidsverksamhet, så kallade fritidsklubbar. De fristående fritidsklubbarna
är 45 till antalet.
Antal stockholmsbarn i fritidshemsverksamhet Vt 2011
Stockholmbarn i Stockholms kommunala fritidshem
Stockholmbarn i annan kommuns fritidshem

25 700
200

Stockholmsbarn i fristående fritidshem

6 290

Stockholmsbarn i kommunal fritidsklubb

5 300
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Stockholmsbarn i fristående fritidsklubb
Totalt fritidshemsverksamhet

2 700
40 190

Varje kommun ska erbjuda fritidshem för elever i kommunens förskoleklass,
grundskola och grundsärskola. Fristående skolor ska få erbjuda fritidshem för
elever i sin skola. Om en fristående skola inte erbjuder fritidshem ska elevens
hemkommun erbjuda fritidshem. Det innebär att om en fristående grundskola inte
tillhandahåller fritidshemsverksamhet blir kommunen skyldig att tillgodose detta.
Förvaltningens synpunkter
Från och med 1 juli 2011 och i med den nya skollagen övertar Skolinspektionen
myndighetsutövningen från staden avseende fristående fritidshem med anknytning
till en fristående skolenhet med samma huvudman som skolan. För fritidshem utan
koppling till en fristående skola kvarstår myndighetsutövningen för staden.
Den försenade och utökade ansökningstiden för de ansökande är ett resultat av
otydliga instruktioner till såväl kommun som enskilda huvudmän kring
ansökningsförfarandet. En dialog mellan förvaltning och Skolinspektion om hur
ansökningar gällande fritidshem ska hanteras har skett kontinuerligt under våren
och kommer att fortsätta.
Utbildningsförvaltningens uppdrag är att erbjuda alla barn och ungdomar i
Stockholm en god utbildning oavsett huvudman. I uppdraget ingår att barn, elever
och föräldrar får goda förutsättningar att välja mellan olika alternativ när de väljer
skola och utbildning. Utbildningsförvaltningen ser därför positivt på en etablering
av utbildningar med olika inriktningar och profiler, oavsett huvudman.
Stockholm har mottagit totalt 10 ansökningar avseende godkännande som
huvudman för fristående fritidshem varav fyra endast avser utökning.
Förvaltningen bedömer att det inte går att påvisa att ansökningarna medför
långtgående negativa ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser
för stadens skolväsende enligt gällande lagstiftning.
Det är gynnsamt för familjer på skolan, för skolan själv och för staden om den
fristående grundskolan kan erbjuda fritidshem för sina elever. Under förutsättning
att verksamheten i alla avseenden har en god säkerhet och kvalitet.
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Förvaltningens förslag
Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande
till Skolinspektionen. Ärendet förklaras omedelbart justerat.
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