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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Klas Lind

2020-05-04

Dnr BOU 2019-752

Barn- och ungdomsnämnden

ZP Sports i Sverige AB – godkännande av bidrag
gällande öppen fritidsverksamhet i Ljungsbro och
Harvestad
Förslag till beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner att utge bidrag till ZP Sports i
Sverige AB, organisationsnummer 556899-5392, för öppen
fritidsverksamhet i Ljungsbro, föreningslokalerna vid Cloettavallen.
Godkännandet gäller tillsvidare. Upptagningsområdet är Ljungsbro med
omnejd.
2. Barn- och ungdomsnämnden godkänner att utge bidrag till ZP Sports i
Sverige AB, organisationsnummer 556899-5392, för öppen
fritidsverksamhet i UCS Arena, Nybrovägen 1. Godkännandet gäller
tillsvidare. Upptagningsområdet är Harvestad, Ullstämma, Möjetorp med
omnejd.
3. Bidraget utges enligt 25 kap. 16§ skollagen under förutsättning att
kommunen tillförsäkras insyn i verksamheten, att nyttjade lokaler uppfyller
aktuella myndighetskrav, att kvalitetskriterierna i skollagen uppfylls att de
övergripande krav och de kvalitetskrav som anges i 7 § samma kapitel
uppfylls samt att kommunens ”Riktlinjer, köregler och avgifter gällande
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för barn i åldern 113 år” efterföljs.
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Ärende
ZP Sports i Sverige AB bedriver idag öppen verksamhet i Lambohov och
ansöker om att utöka sin verksamhet till Ljungsbro och Hjulsbro.
ZP sports AB beskriver i ansökan att verksamheten kommer att bygga på
Meningsfull fritid och Barns utveckling som komplement till skolan. Den
pedagogiska inriktningen kommer att vara att implementera lek och
rörelseglädje som en naturlig del av barns vardag, utifrån barns förutsättningar
och behov.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att ansökan svarar upp
mot de riktlinjer som nämnden fastställt och föreslår att godkännandet inte

2 (2)

tidsbestäms och att insynsbesök genomförs varje år för att säkra kvalitén i
verksamheten.
Skollagen 25 kap. 7 § Sådan verksamhet … ska bedrivas i ändamålsenliga
lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. För bedrivande
av verksamheten ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet
att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan
tillgodoses.
ZP Sports i Sverige AB ansvarar för att nyttjade lokaler uppfyller aktuella
myndighetskrav samt att kvalitetskriterierna i skollagen uppfylls.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ser positivt på att ZP sports i
Sverige AB bedriver verksamhet i Harvestad och Ljungsbro då det finns ett
stort antal barn i åldersgruppen och att ZP Sports i Sverige AB kan komplettera
skolornas verksamhet med sin inriktning på rörelseglädje.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Godkännande av bidrag för öppen fritidsverksamhet i Ljungsbro och
Harvestad – ZP Sports AB

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har getts den 5 maj 2020.

Utbildningskontoret

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
ZP Sports i Sverige AB
Ekonomiassistent bou
Helén Lauenstein, IT-gruppen
Annika Källgren, Barnomsorgsgruppen

