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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund till utredningsuppdragen 

Med anledning av den starkt försämrade ekonomin de kommande åren finns ett stort 

behov av besparingar/effektiviseringar. För att kunna fatta väl genomarbetade och kloka 

beslut har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att utreda ett antal områden 

1.2 Utredningsuppdrag 

Utreda fritidsgårdsverksamheten, som är en viktig verksamhet för våra barn och unga.  

  

Utredningen ska visa är om verksamheten kan bedrivas på annat sätt utifrån barn och 

ungas behov och önskemål, om den kan organiseras tillsammans med föreningslivet, 

Svenska kyrkan m.fl., om kulturskolan kan integreras och om öppethållandet kan 

begränsas.  

1.3 Bakgrund till fritidsgårdsverksamheten 

Idag har fritidsgården Lyset sina lokaler på Lysingskolan. Fritidsgården Lyset består 

idag av två verksamheter, skoltid är Lyset öppet som uppehållsrum och fikarum. Det är 

öppet alla skoldagar från 08.00-15.30, utom tisdagar då man stänger 12.30. 

Fritidsgården Lyset har öppet tisdag- och torsdagskväll mellan 17.00-20.00 samt 

fredagar mellan 18.00-22.00 

Fritidsgården Lyset är öppet för elever i åk 6 till åk 9. 

Idag finns 2.2 tjänster fördelat på 100%,  70% och 50%. 

Sommartid jobbar även fritidsledarna med sommarsimskola samt i skolans sim-

undervisning, både vad gäller testa av eleverna i åk 6 och 8 samt till Boxholms simhall 

för simundervisning. Fritidsledarna deltar också på skolans temadagar. 

Fritidsledarna har jobbat med “Sommarös” och i andra projekt som vi fått medel av från 

socialstyrelsen. 

1.4 Budget fritidsgården 2019 

 

 Budget 2019 

Intäkter 145.0 

  

Lokal/städ 75.0 

Personal 1 050.0 

Adm./data 77.0 

Förebyggande 65.0 

Extra aktiviteter 80.0 

Ungdomsråd 10.0 

Inköp till café 120.0 

 1 332.0 
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1.5 Verksamhet fritidsgården 2019 

Intäkterna är från café Lyset och resor, som badresor, bowling och Lisebergsresan vid 

skolavslutningen. 

Lokal/städ – vi ser att lokalerna utnyttjas bra, exempelvis från 08.00 till 22.00 på  

fredagar. 

Personalen jobbar både dag och kväll, vilket gör att man ha en bra koll på hur och vad  

våra ungdomar gör och mår. 

Fritidsgården anordnar aktiviteter på lovdagar och har öppet under loven, dock inte 

under sommarlovet. 

Fritidsgården har olika aktiviteter, gruppverksamhet, pengar finns till att ha öppet även 

exempelvis en lördagskväll i månaden  eller att man gör någon resa som exempelvis 

som bad, bowling eller klättring. 

Ett besök snitt för vardagskvällarna är ca 20 ungdomar medan fredagar ca 60 

ungdomar. 

2. Fritidsgården i framtiden 

Även fritidsgårdsverksamheten i Sverige står inför en förändring. Här ser vi klart och 

tydligt att sociala medier har spelat en stor roll. Förr var man tvungen att gå till 

fritidsgården för att få reda på vad som hänt, nu vet man allt genom sin telefon.  

Kan vi använda de resurser som finns på fritidsgården på något annat sätt? Detta är 

personer som känner våra ungdomar. Vad vill våra ungdomar ha? 

Genom enkäten ”Om mig”  i åk 8, (som genomförs av fritidsledarna) vet vi att våra 

ungdomar trivs på Lysingskolan och i Ödeshög. Vi vet också att våra ungdomar har en 

liberal syn på alkohol, att våra tjejer känner oro/stress i skolan, att våra killar tycker att 

de duger som man är.  

Att föreningslivet skulle gå in och ha verksamhet på fritidsgården, är nog svårt, då 

föreningarna själva har svart att hitta ledare/medarbetare till sin föreningen. Naturligtvis 

kan man samarbeta i olika arrangemang, vilket man har gjort exempelvis på lov och i 

de olika projekten som vi haft på fritidsgården (Sommarös). 

Ett annat alternativ är om man får hjälp genom någon form av arbetsmarknadsåtgärd 

som skulle kunna sköta fiket och fritidsledarna är mer ute bland ungdomarna på skolan. 

2.1 Samordning av lokaler 

Idag har vi öppet tre kvällar i veckan, övriga kvällar är lediga. Kanske kan Kulturskolan 

använda lokalerna eller någon annan använda lokalerna. Musiksalen står också tom alla 

kvällar i veckan.  

Om man lägger alla musiklektioner efter kl.15.30 skulle man kunna använda 

fritidsgårdens lokaler till musikundervisning. Problemet är att man idag börjar  med 

musikundervisning tidigare på dagen för de elever som slutar runt middagstid. Det finns 

idag även några elever som går ifrån på sin rast eller lunch. 

Vid en om- eller tillbyggnad skulle man kunna bygga in även en verksamhet med öppen 

fritidsverksamhet. 
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2.2 KomBrå 

Kommunen har idag ett KomBrå, ett brotts-och ANDT förebyggande råd. Här finns 

representanter från kommunens olika förvaltningar. Det man har uppmärksammat under 

senare tid är att  många yngre barn ”driver” omkring på “bynn” ganska sent på 

kvällar/helger. 

Hur ska man nå dessa barn/ungdomar med att få någon vettig fritidssysselsättning?  

Inte en lätt fråga, men vi behöver jobba tillsammans, fritidsledarna på fritidsgården 

skulle kunna vara en resurs i detta arbete. 

Idag har vi ingen riktad fritidsgårdsverksamhet för denna åldersgrupp eftersom 

fritidsgården Lyset är för åldersgruppen åk 6-9. 

Vi har inte tillgång till lokal eftermiddagstid då Café Lyset stänger först 15.30 för 

Lysingskolans elever. 

 

3. Hur jobbar andra kommuner 

I ett förändringsarbete är det viktigt att titta på hur andra jobbar, genom 

studiebesök och gärna till kommuner i samma storlek. Fritidsledarna har varit på 

studiebesök i Valdemarsvik, Kinda, Boxholm och i Mjölby. Alla säger samma 

sak att man står inför en förändring av sin verksamhet. 

Valdemarsvik har nog kommit längst i sitt förändringsarbete. Fritidsgården  

finns inte på någon skola. Man har ”nya” lokaler i Fabriken. I Fabriken finns 

många andra verksamheter som kulturskola, biblioteket, verksamhet för 

arbetslösa m.m. 

Valdemarsvik har verksamhet för barn/ungdomar i åldern 10-19 år. Du kan gå 

direkt från skolan och köpa mellis (för billig peng) och delta i verksamheten. 

Man är inte inskriven i någon fritidsklubb/hem. De yngre barnen gå hem när det 

är dags för de äldre att ta över fritidsgården. Fritidsgården Fabriken är planerad 

och ombyggd för denna typ av verksamhet. 

 

 

 


