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Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse – Ansökan om utöka lokalerna för
fristående fritidsklubb, Brynjan
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att Unga Örnar Bomhus fritidsklubb får utöka med lokal
för verksamheten Brynjan och får därmed bidrag för att bedriva fristående öppen
fritidsverksamhet fram till 2026-12-31, under förutsättning:


att verksamheten uppfyller de krav som ställs i lagar och andra föreskrifter
gällande denna typ av verksamhet samt



att utbildningsnämnden garanteras insyn i verksamheten med möjlighet att
besöka verksamheten vid överenskomna tider och ta del av dess handlingar.

Ärendebeskrivning
Den ideella föreningen Unga Örnar Bomhus beviljades 6 februari 2013 bidrag för att
bedriva öppen fritidsverksamhet, fritidsklubb, i enskild regi. Verksamheten, Zebran,
bedrivs i lokal på Bergbyvägen 10, 81740 Bergby.
Unga Örnar Bomhus ansöker nu om att utöka sin verksamhet med ytterligare en lokal i
stadsdelen Brynäs, Brynjans lokaler. Ansökan avser max 110 inskrivna barn. I dagsläget
bedriver Unga Örnar Bomhus fritidsklubben Brynjan på entreprenad. Avtalet för
entreprenaden har sagts upp och Unga Örnar Bomhus vill med ansökan som fristående
vända sig direkt till vårdnadshavare med sitt erbjudande samt öppna för ett bredare
upptagningsområde.
Utbildning Gävle bedömer att huvudmannen för Unga Örnar Zebran och Brynjan har
förutsättningar att uppfylla de krav som följer av lagar och andra föreskrifter som styr
motsvarande verksamhet. Då kommunen inte har något tillsynsansvar över fristående
öppen fritidsverksamhet bedöms att beslutet bör tidsbegränsas och villkoras avseende
huvudmannens verksamheter i enskild regi.
Beslutsunderlag
Yttrande över ansökan.
Expedieras till
Huvudmannen (för kännedom).
Tomas Hartikainen
Sektorchef
Utbildning Gävle
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Utbildningsnämnden

Barnchecklista
Varje beslut som berör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns
rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.
Barnchecklistan ska upprättas vid beredning av ärenden till nämnd och styrelse och ska
bifogas ärendet som en bilaga.
Kommer beslutet på ett direkt eller indirekt sätt att beröra barn/ungdomar?
Ja

Nej

Motivera svaret:
Verksamheten är riktad mot barn.

Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?
Ja

Nej

Motivera svaret:
Utbildning Gävle bedömer att huvudmannen har förutsättningar att uppfylla de krav som
följer av lagar och andra föreskrifter som gäller för motsvarande verksamhet.

Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?
Ja

Nej

Motivera svaret:
Det har i detta ärende inte ansett vara aktuellt.
Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd?
Ja

Nej

Motivera svaret:
Verksamheten är öppen för alla barn.
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