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Remiss - Fritidsgård
Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden besvarar remissen enligt nedan

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret har gjort en ärendebeskrivning där man konstaterar att en fritidsgård
lämpligast ligger under Arbets- och näringslivsnämndens ansvar. Denna uppfattning delar vi då
skolan i första hand arbetar med omsorgs- och utbildningsfrågor och inte med fritidsfrågor. Det är en
fördel att en fritidsgård är frikopplad från skolan då ungdomarna ska kunna känna att deras fritid sker
utanför skolans verksamheter. Inom Arbets- och näringslivsnämndens finns det en vana att hantera
skilda verksamheter som syftar till att skapa en meningsfull fritid, det gör också att samverkan mellan
dessa olika delar underlättas. Exempel på sådana verksamheter är föreningsverksamhet, Örnahallens
Hälsocenter och bibliotek, kopplingen med folkhälsoområdet är också tydlig.
Det bör finnas en god samverkan mellan en fritidsgård och skolan. Det gör att det är viktig att man
bygger en samverkansstruktur mellan dessa enheter. En eventuell fältassistent bör vara placerad på
Barn- och ungdomskontoret då kopplingen till skola, HVB-hem samt barn- och ungdomspsykiatri är
tydligare i det fallet.
Om beslut om start av verksamheten sker i fullmäktige i mars så bör fritidsgården kunna starta i
samband med skolstarten till hösten. När fritidsgården är igång blir det är naturligt att Camp Vallsnäs
bedrivs under samma paraply. Fritidsgården kommer innehålla kompetens som är lämplig för
uppgiften samt att fritidsgårdsverksamheten rimligtvis blir mindre omfattande på sommaren och mer
tid kan läggas på andra aktiviteter. En överflytt av Camp Vallsnäs sker i så fall från och med
sommaren 2017.

Handlingar i ärendet
Ksau § 320 Extra ärende: Remiss till arbets- och näringslivsnämnden kring fritidsgård
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