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§ 135

Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om öppna fritidsgårdar i alla kommundelar på
kvällar, helger och lov
KS/2017:611

1.1.1.2

Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att det under längre
tid funnits ett stort engagemang i frågan, från såväl interna som externa aktörer.
Kommunfullmäktige ger nämnden för Fritid & Folkhälsa i uppdrag att utreda
intresse och förutsättningar för att ha öppna fritidsgårdar i alla kommundelar på
kvällar, helger och lov.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion som
anmäldes till kommunfullmäktige den 7 november 2017.
I motionen föreslås att ansvarig nämnd ska få i uppdrag att utreda intresse och
förutsättningar för att ha öppna fritidsgårdar i alla kommundelar på kvällar,
helger och lov.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-27, Förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att det under längre
tid funnits ett stort engagemang i frågan, från såväl interna som externa aktörer.
Kommunfullmäktige ger nämnden för Fritid & Folkhälsa i uppdrag att utreda
intresse och förutsättningar för att ha öppna fritidsgårdar i alla kommundelar på
kvällar, helger och lov.
Nämnden för Fritid & Folkhälsas beslut, 2018-02-22 § 13, Förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motion från (SD) och uppdrar till ansvarig nämnd
att utreda intresse och förutsättningar för att ha öppna fritidsgårdar i alla
kommundelar på kvällar, helger och lov.
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-03-20

Förvaltningen för Fritid & Folkhälsas tjänsteskrivelse, 2018-02
Motion, 2017-11-07
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens
arbetsutskott bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Fritid & och Folkhälsa

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-02-27
Diarienummer

KS/2017:611

Svar på motion om öppna fritidsgårdar

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att det under längre tid funnits ett stort
engagemang i frågan, från såväl interna som externa aktörer.
Kommunfullmäktige ger nämnden för Fritid & Folkhälsa i uppdrag att utreda intresse och
förutsättningar för att ha öppna fritidsgårdar i alla kommundelar på kvällar, helger och lov.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion som anmäldes till
kommunfullmäktige den 7 november 2017.
I motionen föreslås att ansvarig nämnd ska få i uppdrag att utreda intresse och förutsättningar för att ha
öppna fritidsgårdar i alla kommundelar på kvällar, helger och lov.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-27
Nämnden för Fritid & Folkhälsas beslut, 2018-02-22
Förvaltningen för Fritid & Folkhälsas tjänsteskrivelse, 2018-02
Motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) om öppna fritidsgårdar i alla kommundelar
på kvällar, helger och lov, 2017-11-07

Beslutet skickas till
Nämnden för Fritid & och Folkhälsa
Kommunledningskontoret
Patrick Migas
/0300-838097/
patrick.migas@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet
I tjänsteskrivelse 2018-02-07 lämnar förvaltningen för Kultur & Fritid förslag till yttrande. I denna
beskrivs nuvarande fritidsgårdsverksamhet, förutsättningar för traditionell öppen verksamhet, intresset
från ungdomar och konsekvenser av att prioritera traditionell verksamhet. I tjänsteskrivelsen föreslår
förvaltningen för Kultur & Fritid att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de
konsekvenser en prioritering av traditionell verksamhet jämfört med nuvarande verksamhet skulle
innebära.
Vid sammanträde 2018-02-22 beslutade nämnden för Fritid & Folkhälsa att föreslå
kommunfullmäktiga att bifalla motionen.
Sedan förvaltningen för Kultur & Fritid gick ifrån den traditionella öppna fritidsgårdsverksamheten till
förmån för ett mera intresse- och delaktighetsbaserat arbetssätt har flera aktörer lyft behov av
traditionella mötesplatser. Från såväl skolförvaltningarna, polisen, föreningslivet samt privatpersoner
har under längre tid inkommit starka önskemål om en mera traditionell verksamhet.
Kommunledningskontoret kan i detta läge inte göra någon bedömning i själva sakfrågan men med
tanke på det stora fortlöpande intresse i frågan anser kommunledningskontoret det som rimligt att
utreda frågan noga och redovisa utredningens slutsatser så öppet som möjligt.

Patrick Migas
Specialist hållbarhet
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Nämnden för Fritid och Folkhälsa
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Datum

2018-02-22

§ 13

Svar på (SD)-motion om öppna fritidsgårdar
FH/2017:93

4.7

Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motion från (SD) och uppdrar till ansvarig nämnd
att utreda intresse och förutsättningar för att ha öppna fritidsgårdar i alla
kommundelar på kvällar, helger och lov.
Reservation
Magdalena Sundqvist (S) och Eva Ringdahl (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-12-04, § 401, för yttrande remitterat
(SD)-motion från Carita Boulwén och Stefan Jägnert om öppna fritidsgårdar till
nämnden för Fritid & Folkhälsa.
I tjänsteskrivelse 2018-02-07 lämnar förvaltningen för Kultur & Fritid förslag till
yttrande. I denna beskrivs nuvarande fritidsgårdsverksamhet, förutsättningar för
traditionell öppen verksamhet, intresset från ungdomar och konsekvenser av att
prioritera traditionell verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-07
Förslag: Nämnden för Fritid & Folkhälsa ställer sig bakom förvaltningens
yttrande daterat 2018-02-07 och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen. Yttrandet innebär att nämnden för Fritid & Folkhälsa föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de konsekvenser en
prioritering av traditionell verksamhet jämfört med nuvarande verksamhet skulle
innebära.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-12-04
Kommunfullmäktige, 2017-11-07
Motion från (SD), 2017-10-31
Förslag till beslut på sammanträdet
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Fritid och Folkhälsa

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-02-22

Stefan Jägnert (SD) yrkar bifall till motionen. Alliansen (M), (L) och (C)
instämmer i yrkandet.
(S) och (MP) yrkar återremiss för att inhämta mer faktaunderlag innan motionen
behandlas.

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Fritid och Folkhälsa

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-02-22

Beslutsgång
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga förvaltningens
förslag på avslag på motionen och (SD) med flera förslag på bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat
enligt Stefan Jägnerts med flera förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-02-07
Diarienummer

FH/2017:93

Yttrande (SD)-motion om öppna fritidsgårdar
- remiss från kommunstyrelsen KS/2017:611
Förslag till beslut
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande daterat 2018-02-07 och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Yttrandet innebär att nämnden för Fritid & Folkhälsa föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen med hänvisning till de konsekvenser en prioritering av traditionell verksamhet jämfört
med nuvarande verksamhet skulle innebära.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-12-04, § 401, för yttrande remitterat (SD)-motion från
Carita Boulwén och Stefan Jägnert om öppna fritidsgårdar till nämnden för Fritid & Folkhälsa.
I tjänsteskrivelse 2018-02-07 lämnar förvaltningen för Kultur & Fritid förslag till yttrande.
I denna beskrivs nuvarande fritidsgårdsverksamhet, förutsättningar för traditionell öppen verksamhet,
intresset från ungdomar och konsekvenser av att prioritera traditionell verksamhet.
Förvaltningen förutsätter att det som motionärerna avser med öppna fritidsgårdar är en traditionell
öppen verksamhet, ”häng”- eller ”bara vara”-verksamhet. Det har benämnts olika genom åren, men
detta brukar vara den allmänna föreställningen om hur fritidsgårdar ska fungera.
Förvaltningens enhet ”Fritid & livsstil” har alla nödvändiga materiella förutsättningar att omprioritera
och på kort tid anordna en traditionell öppen fritidsgårdsverksamhet. Resurs- och personalmässigt är
traditionell och nuvarande arbetsform snarlika.
Intresset från ungdomar är blandat i Kungsbacka såväl som nationellt. Idag finns många fler
kommunikationsvägar och man umgås mycket över nätet. Nischade aktivitetslokaler eftersöks dock.

Kultur & Fritid
Stefan Löfmark
0300-834807
stefan.lofmark@kungsbacka.se
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Intresset från professionen är begränsat. En omprioritering får till följd att vi får sluta med stora delar
av nuvarande verksamhet, då den i likhet med traditionell verksamhet, är personalkrävande. Det
innebär att vi tappar den stora bredd av ungdomsgrupper vi har idag och den mångfald av aktiviteter
som präglar verksamheten. Traditionell verksamhet är tyvärr svår att variera och tilltalar en begränsad
grupp ungdomar.
Nuvarande verksamheten har sin utgångspunkt i medskapande och meningsskapande vilket vi ser har
en mycket gynnsam effekt på den unga målgruppen. Vi når fler med en kvalitativt bättre verksamhet.
Det går självklart att göra kompromisser och mixa arbetsformer. Med nuvarande resurser bedömer vi
dock risken för kvalitetsförlust i båda formerna som mycket stor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-12-04
Kommunfullmäktige, 2017-11-07
Motion från (SD), 2017-10-31
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Ulrika Granfors
Förvaltningschef
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Beskrivning av ärendet
Förutsättningar för traditionell öppen verksamhet


Förutsättningarna för att anordna traditionell öppen verksamhet under kvällar och helger
samt lov är en fråga om prioritering.



Vi har tillgång till lokaler i nästan alla kommundelar.



Personal finns inom nuvarande verksamhet och genom omprioriteringar kan vi bemanna
en stor del av dessa lokaler två vardagskvällar i veckan samt fredag och lördag kväll.



På loven kan vi också prioritera lokalbunden verksamhet.



Vi kan prioritera om verksamhetsmedel inom ram för att täcka kostnader för verksamhet
med klassiska aktiviteter som till exempel biljard, café och pingis.

Intresse från ungdomar


Traditionell öppen verksamhet tilltalar få ungdomar.



Unga som väljer att vara ”på stan” sena kvällar och nätter väljer i mycket liten utsträckning
att istället besöka traditionella fritidsgårdar. Dessa ungdomar måste närmas på andra sätt.



Möjligheterna till kommunikation via sociala medier och internet har förändrat behovet av
fritidslokaler som mötesplatser. Idag efterfrågas i högre grad lokaler anpassade för specifika
aktiviteter.



Ungdomar är interaktiva på nätet och har med sig den inställningen i vardagen. Aktiviteter
anordnade av personal har få besökare. Aktiviteter där ungdomar är medarrangörer lockar
långt fler.

Konsekvenser av att prioritera traditionell verksamhet


En försämring av verksamhetens bredd.



Sämre förutsättningar för att nå specifika målgrupper.



En nedgång i antal ungdomar som verksamheten når.



Sämre förutsättningar för informellt lärande och personlig utveckling.



Lägre grad av delaktighet, delaktighet är idag en avgörande faktor för om man vill ansluta
sig till olika aktiviteter.



Traditionell öppen verksamhet är mycket personalkrävande och når eller angår få ungdomar.
Det är inte fullt försvarbart att bemanna dåligt besökta lokaler bara för att det ska vara öppet.
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Fritidsgårdar som de fungerar idag
Fritidsaktiviteter när det passar


Verksamhetstid istället för fasta lokalbundna öppettider (undantaget Skatehallen).



Verksamhetstiderna anpassas löpande till målgruppens önskemål och behov.



Verksamhetstiden är förlagd på kvällar, helger och lov alla dagar utom söndag.

Intressebaserat istället för lokalbaserat


Verksamheten utgår ifrån vad de unga är intresserade av och kan utvecklas i.



En stor del av arbetstiden går åt till att hitta de unga som inte upplever sig ha en bra fritid,
få kontakt med dem, samt hjälpa dem finna sitt intresse och ett sammanhang där de får plats.
Ungdomskonsulenterna arbetar uppsökande, vilket innebär att de har ett brett nätverk och
samarbetar med skolor, skolhälsovården och föreningar i kommunen kring ungdomar som
har behov av stöd på sin fritid.



Att tillsammans med ungdomar arbeta i projektform runt aktiviteter gör att det är lätt att
avgränsa en aktivitet och att lära ungdomar att organisera sig.



Inte alla ungdomar startar projekt, det är inget krav, utan att det lika väl kan handla om att
bara träffas kring ett intresse. De unga skapar relationer med varandra runt ett intresse som
de delar.



När ungdomar blir medskapande runt sina fritidsaktiviteter och blir självgående frigörs
personalen till att fokusera på nya ungdomar. Resurser läggs då på rätt ställe.

Mening istället för häng


Häng under uppsikt av vuxna är inte en odelat positiv verksamhet. Vuxna som håller uppsikt
riskerar att ta ifrån ungdomar chansen att utveckla den egna förmågan och att vara delaktiga.
Unga som hänger under lång tid utan att själva efterfråga aktiviteter har enligt vår erfarenhet
väldigt sällan problem med trötthet eller stressproblem inför prestationskrav. Däremot har de
ofta bristande tro på den egna förmågan och får det bekräftat av en verksamhet där det inte
krävs något av dem, de räknas ut både av sig själva, och omgivningen. I de intressegrupper som
handleds hängs det en hel del, ingen orkar vara aktiv hela tiden, men man hänger inte för att
man är uppgiven, utan för att man har paus i det man samlats kring.
Att hjälpa ungdomar att hitta sina förmågor i nya sammanhang är mer gynnsamt för dem. För
att ge ungdomar chansen att utveckla den egna förmågan erbjuder vi en ungdomsstyrd
verksamhet som bygger på att ungdomarna är delaktiga, med stöd och handledning av vuxna.
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Delaktighet och medskapande


Delaktighet är grunden i den metodik som Fritid och livsstil använder. När ungdomar blir
medskapande i sina fritidsaktiviteter och tas i anspråk som resurser sker en snabb positiv
utveckling. Delaktighet är inte bara ett tillstånd, det måste också kännas att man är med, att
man behövs och är en tillgång i andras ögon. Det måste kännas att andra tycker det är viktigt,
på riktigt, att man kommer. De flesta av oss känner snabbt igen när vi får vara med på låtsas
och då är det inte mycket värt utan skapar tvärtom känslor av alienation och att man är utsatt
för någon form av åtgärd. Därför är krav på ansvar och delaktighet i alla delar av
verksamheten, en bärande del i metodiken. Det är ansvar på riktigt, som bygger på förtroende.



Vi hjälper därför de unga att organisera sina egna aktiviteter. Medskapande medför en påtaglig
utveckling och väldigt ofta att man vill mer. Att då själv organisera sig och sin aktivitet är ofta
inget stort steg. Vi skolar ut oss från grupperna i den takt de klarar sig själva eller väljer att
avsluta sina aktiviteter. I vilket fall får vi tid att ta oss an nya grupper av ungdomar.

-

