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Organisation ungdoms- och fritidsverksamheten

Dnr BOU 2018-197
Ärende
Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente ska nämnden inom ramen för
kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet svara för bland annat
allmän fritidsverksamhet. Barn- och ungdomsnämndens reglemente anger att
nämnden ansvarar för kommunens ungdoms- och fritidsverksamhet samt
sommaraktiviteter.
För att framöver kunna erbjuda modern fritidsverksamhet för unga som
effektivt kan möta upp framtida behov, arbetet med en sammanhållen kommun
samt snabba samhällsförändringar ser kultur- och fritidskontoret och barn- och
ungdomskontoret behov av en samlad politisk och operativ styrning av
verksamheten. Kontoren föreslår därför att den politiska styrningen för
fritidsverksamheten 13-16 år överförs från barn- och ungdomsnämnden till
kultur- och fritidsnämnden från och med 2019-01-01.
Förväntade effekter är bland annat mer effektivt nyttjande av personal- och
lokalresurser, ökad kompetens och kunskapsmångfald i personalgruppen,
nystart för en modern fritidsverksamhet med möjlighet att bryta mönster, finna
nya arbetssätt, skapa en aktivitetsbaserad verksamhet som kan anpassas efter
morgondagen, samt öka möjligheterna att möta unga på fler arenor med mera.
Skolan och fritidsverksamheten har ett gemensamt ansvar för att skapa
samverkansplattformar för verksamheten.
En riskbedömning av organisationsförändringen genomfördes 2018-02-05.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Fritidsverksamhet 13-16 år – flytt av verksamhet från barnoch ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.docx
Bilaga Riskbedömning 1 vid organisationsförändring.doc
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Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Kontorets förslag till beslut att flytta barn- och ungdomsnämndens
fritidsverksamhet 13-16 år till kultur- och fritidsnämnden tillstyrks.
2. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att omdisponera den årliga
driftskostnaden för ungdoms- och fritidsverksamheten 13-16 år om 31 569
tkr enligt 2018 års prisnivå från nämndens ram från och med 2019-01-01
till kultur- och fritidsnämndens ram. Omdisponeringen tas upp i budgeten
för 2019.
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Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kontorets förslag till beslut att flytta barn- och ungdomsnämndens
fritidsverksamhet 13-16 år till kultur- och fritidsnämnden tillstyrks.
2. De årliga driftskostnaderna för verksamheten finansieras från och med 201901-01 med medel om 31 569 tkr enligt 2018 års prisnivå som omdisponeras
från barn- och ungdomsnämndens ram till kultur- och fritidsnämndens
ekonomiska ram. Omdisponeringen tas upp i budgeten för 2019.
3. Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att genomföra översyn av
organisation och uppdrag för fritidsverksamhet 13-16 år inför en övergång
av verksamheten till kultur- och fritidsnämnden, under förutsättning av att
erforderliga beslutas av kommunfullmäktige.
4. Kultur- och fritidskontoret återkommer senast i samband med nämndens
sammanträde i november 2018 med förslag på uppdragsbeskrivning för
fritidsverksamhet 13-16 år, under förutsättning av att erforderliga beslutas
av kommunfullmäktige.
5. Uppföljning av beslutet sker i samband med kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsinformation.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Flytt av barn- och ungdomsnämndens fritidsverksamhet 13-16 år till kulturoch fritidsnämnden tillstyrks.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att revidera berörda nämnders uppdrag i
kommunens reglemente från och med 2019-01-01.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Den politiska styrningen för barn- och ungdomsnämndens fritidsverksamhet
13-16 år överförs från barn- och ungdomsnämnden ekonomiska ramar till
kultur- och fritidsnämndens ekonomiska ramar från och med 2019-01-01.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera berörda nämnders uppdrag i
kommunens reglemente från och med 2019-01-01.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden
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