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Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att genomlysa verksamhet
utbildning, 2020-11-18 § 92 KUN. Genomlysningen ska enligt beslutet ske utifrån följande
faktorer:






Kvalitetssäkra samtliga enheters mål och uppdrag, målgrupp och resultat
Öka nyttjandet av verksamhetens lokaler
Säkerställa adekvata roller och funktioner utifrån ändamålsenliga kvalifikationer
Tillgängliggöra samverkan med andra förvaltningar och externa aktörer
Anpassa verksamhet utifrån tilldelad budget

Förvaltningens yttrande
Utifrån uppdrag har förvaltningen tagit fram underlag gällande demokratiarbete och
ungdomsverksamheten vid verksamhet utbildning. Underlaget beskriver
ungdomsverksamhetens arbete, aktiviteter, samarbeten och utbyten under år 2018-2020.
Underlaget biläggs tjänsteskrivelsen.
Utifrån uppdraget och den genomförda nulägesanalysen föreslår förvaltningen att demokrati
är en genomgående inriktning i samverkan mellan gymnasieskola, kulturskola samt
ungdoms- och fritidsverksamheten. Vidare föreslås renodling i platser för
ungdomsverksamheten samt att uppdrag gällande öppen och riktad verksamhet synliggör
målgruppers behov i relation till ålder.
I augusti 2020 tillsattes en grupp av chefer, lärare och unga för att utveckla det estetiska
programmet för att närma sig såväl kulturskola som ungdomsverksamheten. Detta i syfte att
öppna antagning till ny inriktning vid estetiska programmet, utveckla utbudet vid kulturskolan
och tillgängliggöra aktiviteter efter skoltid i högre utsträckning. Detta utvecklades väl och är
en del i det nya förslaget till organisationen och förslag för att skapa en helhet som benämns
Mötesplats unga.
Sedan uppdraget lämnades till förvaltningen i november har facklig samverkan genomförts
vid tre tillfällen (2021-01-19, 2021-02-26, 2021-03-09). Där har Mötesplats unga diskuterats
utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, budget och hur enheter kan samverka för att möta unga
människors fritid. Samtal har även skett med barn- och ungdomsförvaltningen,
socialförvaltningen och i BUS-samverkan kring ungas fritid i Alingsås.
Målet med förslaget Mötesplats unga är att bidra till meningsfull och likvärdig fritid samt
delaktighet. Syftet är att nå fler ungdomar och nya målgrupper genom ett breddat utbud,
gemensamma arbetssätt och mångfald av mötesplatser, såväl fysiska som digitala.
Mål för demokratiuppdraget är:
• Att utveckla demokratiska samhällsmedborgare
• Att utveckla barn och ungas demokratiska kompetens

•
•
•

Att ge barn och unga kunskap om demokratins form
Att kunna verka i demokratiska former
Att komma närmare den politiska arenan

För att nå målen krävs att samtliga involverade verksamheter skapar förutsättningar för
demokratiska samtal och aktiviteter där barn- och ungdomsperspektivet samt barn och
ungas erfarenheter och frågor tas tillvara. Utifrån den föreslagna organisationen kommer ett
systematiskt arbete bedrivas för att på så sätt vidga och förstärka arbetet inom flera
verksamheter i skola och fritid.
Ungdoms- och fritidsverksamhet föreslås att finnas vid:
•
•
•

Kulturhuset riktas mot besökare 12-14 år
Actusgården riktas mot besökare 20-24 år
Central mötesplats (fritidsgårdar) 15-20 år, fokus studio, musik och media

Arbetssättet inom ungdoms- och fritidsverksamheten följs upp genom metoden KEKS som
ger ungdomar delaktighet och utrymme med att utforma aktiviteter. Metoden ger också en
bild av antal aktiviteter, vilka som deltar och könsfördelning. Personal kommer att
gemensamt med ungdomarna utveckla och ta fram innehåll för de olika målgrupperna och
platserna.
Sammanfattningsvis ska barn och unga i Alingsås ges möjlighet att verka och utveckla sin
demokratiska kompetens, erhålla en meningsfull fritid och möta kompetent personal under
sin fritid. Även en samverkan med studieförbund och Alingsås föreningsliv är en viktig
komponent för att kunna erbjuda en mångfald av fritidsaktiviteter.
Chef för enheten ungdomsverksamhet och Kulturskola kommer även att vara övergripande
ansvarig för Mötesplats unga.
Ekonomisk bedömning
Ungdoms- och fritidsverksamhetens budget för 2020 var 5 387 tkr och 2021 års budget är
4 692 tkr. Förslag på ny organisation ska möta en budget i balans genom ökad samverkan
och synergier inom förvaltningen och externt.
Mötesplats unga bedöms kunna finansieras inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner återrapportering och antar förslag till ny
organisation för demokrati- och ungdomsverksamheten, Mötesplats unga.
Beslutet ska skickas till
Verksamhet utbildning, verksamhet Integration och arbetsmarknad
Barn- och ungdomsnämnden, Socialnämnden
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