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§ 80 Dnr 2018.365 BUN

Återrapportering åtagande att identifiera möjliga områden kring
frivilliginsatser
Ärendebeskrivning
I Flerårsstrategi 2018-2020 har barn- och ungdomsnämnden ett åtagande under Mål 8,
utifrån Kommunfullmäktiges flerårsstrategi att åta sig att frivilliginsatser ska stimuleras och
utvecklas. Barn- och ungdomsförvaltningen har åtagande att identifiera möjliga områden där
frivilliginsatser kan bidra till verksamheten.

Beredning
Förvaltningen ser att det finns intresse av såväl enskilda som föreningar och andra
organisationer att engagera sig i frivilligarbete inom barn- och ungdomsnämndens
verksamheter. Det kan även vara organisationer som vill stötta enskilda individer. Utifrån
nuvarande lagstiftning och regelverk så finns det ett antal olika frågor som behöver redas ut,
såsom ansvars- och försäkringsfrågor, inom vilka områden som frivilligarbete kan förekomma
och hur det ska organiseras. Inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet finns det krav
på att alla som arbetar med barn och ungdomar måste ha giltigt registerutdrag och att de
uppdrag som finns inom förskola och grundskola inte kan utföras av andra än anställd
personal. Detta gör att det är i mycket begränsat omfattning som frivilligverksamhet kan
förekomma i verksamheten, samt att alla som finns i verksamheten ska verka utifrån läroplan
och kursplaner kring värdegrund, normer och värden.
De uppdrag som kan vara lämpliga för frivilligverksamhet måste utgå ifrån personers
lämplighet och kan inte vara ett generellt uppdrag. Det är förskolechef och rektor som måste
fatta beslut om att ha volontärer i verksamheten. De områden som tidigare har varit föremål
för frivilliginsatser i har varit ”klassmorfar/klassmormor”, läxläsning och sagoläsare. Det kan
även finnas fler områden där en volontär kan ge stöd åt verksamheten och enskilda, tex
friluftsdagar/aktivitetsdagar, programpunkter Framtidsvecka, ledsagare
modersmålsundervisning, stöd med praktiska frågor vid öppet hus eller andra aktiviteter.
Utifrån vilken form av frivilligverksamhet det är om det är stöd i befintlig verksamhet, stöd till
enskilda individer, eller mer allmänna insatser krävs olika arbetssätt. Det får inte bli för
mycket administration kring frivilliginsatser, så att den ökade administrationen blir större än
nyttan för verksamheten.
Ett första steg för att underlätta för frivilliga att kunna bidra till verksamheten, kan vara att
informera på hemsidan om vilka möjligheter som finns, samt att det finns en e-tjänst eller
klargörs på annat sätt hur man kan anmäla intresse och att den som vill bidra till
verksamheten klargör vilket engagemang man vill bidra med. Det kan vara både individer,
föreningar och andra organisationer som vill engagera sig på olika sätt.
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Så kan förvaltningen arbeta vidare tillsammans med arbetstagarorganisationerna med att
klargöra hur verksamheten kan arbeta med frivilliginsatser i enlighet med lagstiftning och
regelverk och hitta rutiner för att förenkla och använda frivilliginsatser i verksamheten.

Beslut
Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta vidare med att utveckla och stimulera frivilliginsatser i
enlighet med framtaget förslag.
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