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§ 13 Dnr 2023/00116 

Godkännande av dagordning för kultur- och 
fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen med följande ändring: 

- Lägga till ärende Förslag om offentliga sammanträden för Kultur- och 

fritidsnämnden  
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§ 14 Dnr 2023/00312 

Förslag om offentliga sammanträden för kultur- och 
fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nämndens sammanträden är öppna för 

allmänheten 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat om att tillåta nämnder och styrelsen att ha öppna 

sammanträden samt att nämnden får avgöra vid vilka tillfällen detta sker, (KF § 

58/97). Enligt kommunallagen 6 kap 25 § ska en nämnds sammanträden alltid 

hållas inom stängda dörrar i ärenden  

- som avser myndighetsutövning  

- i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt 

offentlighets- och sekretesslagen. 
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§ 15 Dnr 2023/00120 

Information om kultur-och fritidsavdelningen och dess 
organisation.  

Kultur- och fritidschef Carina Ulfsdotter håller en presentation om den verksamhet 

nämnden ansvarar för. Hon informerar om relevanta lagar och styrdokument samt 

berättar om kommunens verksamheter och anläggningar inom kultur- och 

fritidsområdet.  
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§ 16 Dnr 2022/00885 

Medborgarförslag – Utökade öppettider för simhallar 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte förlänga simhallarnas öppettider enligt 

redovisning av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med ett önskemål om att förlänga simhallarnas 

öppettider så att de sträcker sig över hela skolterminerna eller längre. 

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att överlämna medborgarförslaget till 

kultur- och fritidsnämnden, för beredning och beslut.  

 

Vid en utökning av öppettider från 1 maj till och med 16 juni på kommunens 

simhallar beräknas en kostnadsökning med ca 576 tkr gällande personalkostnader 

och cafeterians öppettider. Skolan har fått en fråga om de har behov av förlängd 

simundervisning under året. Av de svar som inkom så är det inte aktuellt, dock har 

inte alla svarat. 

Tillbaka i tiden har det provats bland annat att ha öppet året runt där visade det sig 

att i maj minskade antalet besökande markant därför återgick man till dagens 

öppettider. Att ha öppet under skolans terminer har även provats men även där 

visar det sig att besöken för allmänheten minskade under våren vilket gjorde att 

man även där återgick till dagens öppettider.  

Omfattningen av simundervisningen i Ovanåkers Kommun är förhållandevis mycket 

god och samtliga elever erbjuds mer simlektioner än vad som finns i läroplanen. 

 

Enhetschef Monica Liljemark lämnar redogörelse i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-03-10 

Medborgarförslag 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(14) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr 2023/00121 

Information från kultur-och fritidsavdelningen 2023 

Kultur- och fritidschef Carina Ulfsdotter informerar om följande: 

- Personalfrågor 

- Vårterminens kulturpedagogiska verksamhet.  

- Omläggning av fotbollsplanen vid Forsparken i Alfta är på gång. Monica Liljemark 

jobbar med att hitta alternativa platser för de verksamheter som vanligtvis håller till 

på planen. 

- Kulturkonferens i Skellefteå den 17-18 oktober. 
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§ 18 Dnr 2023/00252 

Bakfickan, utökad fritidsgårdsverksamhet på Grottan 
för barn 4-6 klass i Alfta. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fritidsgårdsverksamheten i samband med 

uppstart av höstterminen 2023 öppnar eftermiddagsverksamhet för barn i årskurs 4-

6 på fritidsgården Grottan i Alfta. 

Sammanfattning av ärendet 

I mars 2022 öppnades verksamheten Bakfickan i Edsbyn i fritidsgårdens lokaler. Då 

hade biblioteket i Edsbyn sen en lång tid tillbaka arbetat med en stökig situation på 

eftermiddagarna. Man såg hur besöken av barn i mellanstadieåldern ökade och att 

det bildades grupper som skapade otrygghet i och kring Vox Cultura. Ohanterligt 

spring/lek i lokalerna men också småstölder och förstörelse. Problemet lyftes i 

Folkhälsorådet där vi föreslog att vi skulle öppna eftermiddagsverksamhet i 

fritidsgården Kajens lokaler, ett samarbete mellan biblioteket och fritidsgårdarna. 

Folkhälsorådet ställde sig positiva till förslaget och verksamheten startade upp. 

Verksamheten fick namnet Bakfickan, man har följt skolåret och har öppet måndag 

till fredag 14:00-17:00. Vi erbjuder ett billigt mellanmål samt en mängd olika 

aktiviteter. Verksamheten blev välbesökt redan från början och statistiken visar att 

15-20 barn besöker verksamheten varje dag. I samband med uppstarten fördes en 

kortare dialog med skolan där de lyfte problematiken med att den nya verksamhet 

eventuellt konkurrerar med fritidsverksamheten som är avgiftsbelagd. Någon 

fortsatt dialog har inte förts.  

Under uppstartsåret 2022 har avdelningen hela tiden varit medveten om det 

ojämlika förhållandet som avsaknaden av likadan verksamhet i Alfta innebär. I 

Folkhälsoavdelningen arbete framkom detta tydligt. I samband med en konferens 

på Alftaskolans personal F-6 och 7-9 framkom i samband med en workshop att 

personalen ser ett behov av en eftermiddagsverksamhet liknande den som finns i 

Edsbyn. Även i Alfta finns det många barn i yngre åldrar som väljer att inte gå hem 

efter skolan och som saknar organiserad fritidsaktivitet. Att erbjuda den gruppen 

barn en öppen verksamhet där det även finns vuxna skulle kunna ses som både en 

riktad och en universell, preventiv insats samt vara gynnsamt ur ett 

hälsoekonomiskt perspektiv.  

Kultur- och fritidsavdelningen föreslår därför att vi får i uppdrag att starta upp 

verksamheten även i Alfta, i fritidsgården Grottans lokaler. Även den verksamheten 

ska bedrivas i samverkan mellan bibliotek och fritidsgård. 
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Verksamheten är idag till största delen ofinansierad. Avdelningen har äskat medel 

för 2024 och framåt. De utökade kostnaderna består av personalkostnader. 

Lokalerna finns och är utrustade för verksamheten och biblioteket fortsätter att 

bekosta inköp av inventarier och material. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor har jämlika livsvillkor. Ett 

förebyggande brotts- och ANDT-arbete bör ha ett fokus på att minska riskfaktorer 

och att stärka skyddsfaktorer. 

Exempel på riskfaktorer är, 

• Skolmisslyckanden 

• socioekonomisk utsatthet (enligt SCB finns sådana geografiska 

områden i Alfta) 

• psykisk ohälsa 

• avsaknad av nätverk 

• destruktiva kompisrelationer 

• inga organiserade fritidsaktiviteter 

• hög frånvaro i skolan 

• dysfunktionella familjeförhållanden 

Exempel på skyddsfaktorer är, 

• Skolframgång 

• familjens sociala och ekonomiska resurser 

• goda sociala relationer 

• stöd från föräldrar och andra vuxna 

• upplevelse av sammanhang 

• skolklimat och lärandemiljö 

• trivsel och upplevd trygghet 

• positiva kamratrelationer. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Verksamheten skapar förutsättningar för en ökad jämställdhet utifrån de riskfaktorer 

och skyddsfaktorer som redovisas under rubriken ”Konsekvensbeskrivning barn och 

unga”. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Verksamheten skapar förutsättningar för en ökad social hållbarhet utifrån de 

riskfaktorer och skyddsfaktorer som redovisas under rubriken 

”Konsekvensbeskrivning barn och unga”. Det finns också anledning att tro att 
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samhällets fysiska miljö blir mindre utsatt för förstörelse och vandalism. Slutligen är 

verksamheten ett exempel på samverkan mellan redan befintliga resurser och ökad 

nyttjandegrad av kommunala lokaler. 

 

Kultur- och fritidschef Carina Ulfsdotter lämnar redogörelse i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-03-09 

 

Skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Folkhälsorådet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 19 Dnr 2023/00268 

Utökat öppethållande av fritidsgårdarna 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utöka öppethållandet av fritidsgårdarna 

Grottan och Kajen, från 1 maj till och med skolavslutningen, med start 2023 och till 

en kostnad av 247 500 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

Fritidsgårdarna Kajen i Edsbyn och Grottan i Alfta håller öppet september – april, 

åtta månader per år. Från skolavslutningen i juni och fram till och med augusti 

bedrivs ”Trygg i Ovanåker”. En verksamhet som innebär att vi har personal ute i 

Alfta och Edsbyn under fredags- och lördagskvällarna hela sommaren. Perioden 

maj till och med skolavslutningen finns ingen verksamhet som riktar sig till 

ungdomar. Under åren 2021 – 2022 har vi en kraftig ökning av antal besök på våra 

fritidsgårdar. Från 5402 besök totalt 2020 till 18 223 besök 2022. I siffran är de nya 

verksamheterna Bakfickan och MBU inräknade.  

 

Vi ser ett behov av att utöka fritidsgårdarnas öppethållande från 1 maj till 

skolavslutningen för att på så vis täcka in hela året och kunna erbjuda våra 

ungdomar verksamhet året runt. Den tänkta perioden är också en utökad riskfaktor 

sett ur ANDT synvinkel. 

 

Ett utökat öppethållande är ofinansierat för 2023 och äskande för ändamålet för 

2024 och framåt har inte gjorts. Beräknad kostnad är 247 500 kr. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

På Ungdomsdialogen 2022 var den enskilt viktigaste frågan som ungdomarna lyfte 

trygghetsfrågan. BRÅ pekar ut ett antal risk- och skyddsfaktorer som aktivt kan 

motverkas och stärkas genom utökat öppethållande: 

 

Exempel på riskfaktorer är, 

 

* avsaknad av nätverk 

* destruktiva kompisrelationer 

* inga organiserade fritidsaktiviteter 

 

Exempel på skyddsfaktorer är,  
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* goda sociala relationer 

* stöd från föräldrar och andra vuxna 

* upplevelse av sammanhang 

* trivsel och upplevd trygghet 

* positiva kamratrelationer. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Fritidsgårdsverksamheten är gratis och erbjuder ett varierat verksamhetsutbud fem 

dagar i veckan för ungdomar i socioekonomiskt utsatta situationer. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

En ökad trygghet påverkar samhällets fysiska miljö och en konsekvens av det kan 

vara mindre förstörelse och vandalism. Förslaget innebär också ökad nyttjandegrad 

av kommunala lokaler. 

 

Kultur- och fritidschef Carina Ulfsdotter lämnar redogörelse i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-03-09 

 

Skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Folkhälsorådet 
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§ 20 Dnr 2023/00118 

Delegationsbeslut 2023, redovisning kultur- och 
fritidsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 

tjänstemän enligt delegationsordningen antagen av nämnden den 15 februari 2023. 

Delegationsbeslut ska anmälas/redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte 

att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 

nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 

 

Anmälda delegationsbeslut: 

- Musikarrangemang i Långhed 

- Kulturföreningsbidrag 2023 
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§ 21 Dnr 2023/00117 

Meddelande kultur- och fritidsnämnden 

Meddelanden som redovisas är: 

- Protokollsutdrag 2023-02-15 §9 Rättelse Sammanträdesdagar Kultur- och 

fritidsnämnden 

- Protokoll ledningsgruppsmöte kultur 20230224 

- Protokoll ledningsgruppsmöte fritid 20230224 

 

 


