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Aktivitetsbyråns utveckling – Ungas mötesplatser (KFN17/80)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner inriktning och förslag som presenteras i PM
2018-05-14 ”Fortsatt arbete med Aktivitetsbyrån, ungas mötesplatser, inflytande och
delaktighet”, från 2018.
Sammanfattning
Kultur och fritidskontoret fick i december 2017, uppdrag av nämnden att se över
Aktivitetsbyråns fortsatta verksamhet samt hur Fabrikens lokaler kan ersättas från
och med hösten 2018. Kontoret föreslår att Aktivitetsbyrån övergår från
Studiefrämjandet till kommunal regi och att Fabrikens lokaler ersätt med befintliga
lokaler inom kommunens lokalbestånd.
Aktivitetsbyråns huvudsakliga uppdrag är att möjliggöra ungas initiativ och
delaktighet och samverka med andra aktörer för att åstadkomma ett fritidsutbud för
unga. Kontoret föreslår att detta uppdrag kvarstår men övergår till den nya
verksamheten ”idélabbet”, som startar under september 2018.
Vidare föreslås att delar av Aktivitetsbyråns uppdrag (musik och studiocoach)
övergår till Kulturskolan och fritidsgården. På så vis omhändertas samtliga delar av
Aktivitetsbyråns uppdrag i befintlig organisation.
Fabrikens studio och-replokaler föreslås att förläggas i Ekebyhovsskolans byggnad.
Danslokalen föreslås ersättas av framförallt Sanduddens skolas rörelserum som har
dansverksamhet som första prioritet.
De lokaler som i dagsläget inte kan ersättas är spelningslokalen och café/
uppehållsdelen. De senaste åren har dock spelningslokalen inte använts för
spelningar. Cafédelen har inte heller nyttjats som ett ungdomscafé utan har varit en
plats för möten.
Kultur och fritidskontoret bedömer att konsekvenserna för Aktivitetsbyråns
målgrupp och nyttjare blir små, eller obefintliga eftersom samtliga delar av
Aktivitetsbyråns uppdrag kvarstår men övergår till andra uppdragsgivare. Uppdraget
att stötta ungas initiativ och delaktighet förblir oförändrat.
Genom att förlägga Aktivitetsbyrån i den kommunala organisationen och nyttja
befintliga resurser ser Kultur- och fritidskontoret både samverkansvinster och bättre
resursutnyttjande. Kontoret ser att omorganisationen kan innebära att resurserna för
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Page 1 of 2

Sammanträdesprotokoll
2018-05-30

Kultur- o fritidsnämndens
arbetsutskott
Aktivitetsbyrån når fler.
Nämndkontoret Kultur och fritid föreslår att det fortsatta arbetet för ungas
mötesplatser utgår ifrån ställningstagandet;
-Att resurserna för mötesplatser ska nå så stor del av målgruppen som möjligt, vilket
innebär aktivt tillgängliggörande av befintliga mötesplatser.
-Flera olika mötesplatser behövs för att möta det varierade behov som finns.
-En förståelse för att nya mötesplatser kan uppstå och gamla försvinna.
-Det behövs stöd /resurser för att nya mötesplatser ska kunna uppstå när behovet
finns.
-Vi ska utgå ifrån befintliga mötesplatser och tillgängliggöra dem för fler.
- Nya mötesplatser ska finnas med i planeringen för kommunens stadsplanering.
För att konkretisera arbetet med ungas mötesplatser behövs en sammanhållen
organisation. Kontoret föreslår att idélabbet får uppdraget att vara en kontaktyta/
sammanhållande kraft för samtliga verksamheter som bedriver fritidsaktiviteter för
unga.
Beslutsunderlag
 §57 KFN Aktivitetsbyrån, 2018 och framåt
 PM, Fortsatt arbete med aktivitetsbyrån, ungas mötesplatser, inflytande och
delaktighet, från 2018
 Tjänsteutlåtande, Aktivitetsbyråns utveckling - Ungas mötesplatser
Expedieras till
Kultur- och fritidskontoret
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