
 

 

 

UTREDNING 

2013-04-04 
Dnr: 2013-128 
 

 

  

Förslag till framtagande av Aktivitetshus 

Sammanfattning 
Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett 
aktivitetshus ska hjälpa till att möta detta behov och Kommunfullmäktige har i budgetdirektiven 
för 2013 gett Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag om hur ett aktivitetshus för unga 
kan skapas. Målet är att skapa ett aktivitetshus som är en levande och attraktiv mötesplats som 
håller över tid. En mötesplats för ungdomar från hela kommunen är viktig inte minst ur en social 
aspekt. Ett aktivitetshus ska bidra till måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål och ska ge 
möjligheter att på ett sammanhållet vis stimulera en aktiv fritid för unga, stärka integrationen och 
på en samlad plats bredda förutsättningarna för föreningslivet och engagemanget för ungas 
vardag. Denna tjänsteskrivelse beskriver processen kring att samla in ungas synpunkter och 
lägger ett förslag till fortsatt process för att färdigställa ett aktivitetshus. 

Bakgrund  
Frågan om ett aktivitetshus/ungdomshus har diskuterats länge bland ungdomar i kommunen. 
2000-2002 gjordes Ungdomars villkor, som var ett omfattande utredningsarbete i Kultur- och 
fritidsnämnden på uppdrag av kommunfullmäktige, med syftet var att förbättra ungdomars 
villkor. Detta mynnade så småningom ut i ett förslag om inflytandeforum som blev 
”Ungdomsforum” och idéer om en lokal fanns redan då. 2008 kom nästa stora utredning 
”Underlag till beslut om ungdomens hus”. 2008 fick även arbetet med samverkan kring barn och 
unga en nystart.  
 
Hösten 2010 genomfördes den första barn- och ungdomskonferensen i Laholms kommun. Den 
konferensen hölls i syfte att ta fram material till den plan för dialog, samverkan och inflytande 
för barn och unga, som sedan kommunfullmäktige fattade beslut om i juni 2011. I den planen 
fastställs att en årlig konferens ska hållas i början av varje år, och så har skett 2012 och 2013. 
Frågan om mötesplatser var central i diskussionerna på den första konferensen.  
 
På barn- och ungdomskonferensen 2012 kom det önskemål från ungdomarna om en satsning på 
ett aktivitetshus i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2012 att det senast den 30 april 
2013 ska finnas ett förslag på hur ett aktivitetshus för unga kan skapas. Kommunchefen har fått i 
uppdrag att ta fram förslaget.   
 
Under hösten 2012 genomfördes en ungdomsenkät, den så kallade LUPP:en som är en lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken. Enkäten gick ut till alla ungdomar i årskurs 8 och i årskurs 2 
på gymnasiet. I enkäten ingick frågor inom en mängd olika områden och det fanns även 
möjlighet för ungdomarna att lämna s.k. öppna svar. I Lupp:en har flera ungdomar påtalat vikten 
av att det finns mötesplatser i kommunen. Synpunkter har framförallt kommit från de äldre 
ungdomarna som önskar mötesplatser som kompletterar fritidsgårdarna i kommunen.  
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Unga delaktiga i arbetet   
Kommunstyrelsen uttryckte tydligt i sitt beslut om utredningen att förslaget kring ett 
aktivitetshus ska tas fram tillsammans med unga, föreningslivet och berörda verksamheter inom 
kommunen. Den 18 mars anordnades den årliga barn- och ungdomskonferensen i enlighet med 
den beslutade planen för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Temat för årets 
konferens var ett aktivitetshus. Under en heldag var ca 25 ungdomar från våra olika skolor aktiva 
i arbetet tillsammans med representanter från föreningar, bildningsförbund och de kommunala 
verksamheterna. Framförallt diskuterades vilka som är den prioriterade målgruppen för ett 
aktivitetshus, vilka aktiviteter som ska finnas i eller i närheten av ett aktivitetshus och vilka 
faktorer som är viktiga för att ett aktivitetshus ska vara levande, attraktivt och hållbart över tid. 
Allt som kom fram på konferensen har bildat underlagt till detta förslag. I bifogad rapport 
”Rapport från barn- och ungdomskonferens 2013” finns en samlad dokumentation från 
konferensen.  

Mål och syfte 
Kommunfullmäktiges ambitioner kring barn och unga tydliggörs i ett inriktningsmål:  
Laholm ska bli en av Sveriges bästa kommuner för barn och unga att växa upp i och leva i. Vi 

ska ge barn och ungdomar likvärdiga förutsättningar för sitt fortsatta lärande. Vi ska aktivt 

medverka till att det finns förutsättningar för arbete, inflytande, en sund livsstil samt varierad 

och stimulerande fritid. I motiveringen till målet står det bl.a. att barn och ungdomar är särskilt 
viktiga för Laholms framtid och det behövs ett gemensamt krafttag av helheten kring deras 
villkor. Målet är långsiktigt och flera av de kommunala nämnderna arbetar utifrån det.  
 
Ungdomar har under ett antal år påtalat behov av mötesplatser för unga i kommunen, ett 
aktivitetshus ska hjälpa till att möta detta behov. Målet är att skapa ett aktivitetshus som är en 
levande och attraktiv mötesplats och som håller över tid. En mötesplats där ungdomar från hela 
kommunen möts är viktig inte minst ur en social aspekt. Ett aktivitetshus ska bidra till 
måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål och ska ge möjligheter att på ett sammanhållet vis 
stimulera en aktiv fritid för unga, stärka integrationen och på en samlad plats bredda 
föreningslivet och engagemanget för ungas vardag.  

Idéer från ungdomar - konferensen i korthet  
På barn- och ungdomskonferensen diskuterades och prioriterades ett antal områden: för vilka ett 
aktivitetshus är till för, vilka aktiviteter som kan vara tillgängliga och vilka faktorer som bidrar 
till ett attraktivt och levande hus. Här görs en sammafattning av diskussionerna, en mer 
detaljerad redovisning finns i bilagan ”Rapport från barn- och ungdomskonferens 2013”. Utifrån 
det som kom fram på konferensen har sedan ett förslag utformats.  

Målgrupp 
Det fanns en stor enighet på barn- och ungdomskonferensen att ett aktivitetshus främsta 
målgrupp är ungdomar. Det fanns även en tydlig vilja att göra aktivitetshuset tillgängligt för 
andra, som exempelvis äldre/pensionärer, föreningar, arbetslösa och föräldralediga i synnerhet 
under dagtid då ungdomarna är i skolan etc. Det fanns även tankar om ett flexibelt aktivitetshus 
där exempelvis öppettiderna och aktiviteter ”styr” vilka målgrupper som är mest prioriterade. Ett 
förslag var en särskild dag för yngre ungdomar.  
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Innehåll och aktiviteter 
I diskussionen kring vilket innehåll och aktiviteter som kan finnas i ett aktivitetshus fick 
grupperna fundera på vad som kan utgöra en form av grundnivå och vad som kan anses vara en 
mer ambitiös nivå.  
 
Ett café, en mötesplats och någonstans att umgås med varandra anses vara ytterst nödvändigt och 
en grundläggande sak i huset. Pingisbord, biljardbord, soffor, datorer och trådlöst internet var 
återkommande i grupperna liksom utrymme för musik, film och media aktiviteter. Utrymme för 
kreativa aktiviteter som teater, dans, pyssel, teknik, foto, spel var också högt prioriterat. Hälsa, 
läxhjälp och pluggmöjligheter lyftes fram.  
 
Som en mer ambitiös nivå på aktiviteter i eller i närheten av ett aktivitetshus togs bl.a. följande 
saker upp: klättervägg, bowling, evenemang och uppträde, mässor, parkour, föreläsningar, 
kurser, utomhusbanor för basket, fotboll och bandy, idrottshall, gym och studiecirklar.  

Faktorer för ett attraktivt och levande hus  
Olika faktorer bidrar till att göra ett aktivitetshus attraktivt, levande och hållbart över tid. En 
mängd saker lyftes upp, nedan finns en sammafattning. 
 

• ”Ingen snålbudget”. Aktivitetshuset ska kännas modernt och lokalerna ska vara fina och 
fräscha med saker som har bra kvalitet.  

• Aktivitetshuset ska ha ett centralt läge, gärna vid Folkhälsocentrum. Närhet till affär, 
grönområde och natur och till andra befintliga sport- och kultur aktiviteter anses viktigt 
liksom att det är en trygg miljö.  

• Det ska finnas mycket aktiviteter i huset och utbudet ska förändras över tid.  

• Viktigt med ungdomars delaktighet, de ska kunna ha inflytande över aktivitetshuset. Det 
är ungdomarna som vet vad som är ”rätt i tiden” när det gäller aktiviteter. Några exempel 
på hur ungdomarna kan göras delaktiga togs upp: ungdomsstyrelse, ungdomsråd, 
organisation med utskott, särskild budget för aktivitetshuset, att aktivitetshuset kan drivas 
av ungdomar och föreningar.  

• Det ska vara generösa öppettider, öppet för alla men kanske på olika tider. 

• Viktigt att få många föreningar och aktörer engagerade. 

• Kommunikationer är viktigt. Kollektivtrafiken måste fungera, skjuts från olika platser i 
kommunen och parkeringsmöjligheter. 

• I aktivitetshuset ska det finnas kvalificerad och engagerad personal. Det kan vara en 
samlingsplats för all personal som arbetar med ungdomar, t.ex. fritidsledare och 
ungdomssamordnare.  

• Marknadsföring är viktigt. Aktivitetshuset ska ha ett bra namn och de unga ska hjälpa till 
att marknadsföra det i sina kanaler. Besök ska ordnas och webb, facebook och appar mm 
ska användas.  

Förslag - Ett aktivitetshus och en stor aktivitetsarena 
Ungdomarna och de andra deltagarna på konferensen har bidragit med många goda idéer. Denna 
utredning har inte ambitionen att ge en helt ”färdig lösning” för ett aktivitetshus där alla 
förutsättningar och all verksamhet bestäms. Ambitionen är däremot att ge ett ramverk och ett 
uppdrag till en verksamhet att förverkliga aktivitetshuset. Verksamheten ska därefter utvecklas 
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tillsammans med ungdomar, ungdomsforum och föreningar så att delaktigheten blir stor. 
Underlaget från konferensen ska givetvis användas i det fortsatta arbetet.  

För ungdomar på ett aktivt och centralt område  
Ungdomarna ska vara i fokus i aktivitetshuset och förslaget är att verksamheten i första hand 
ska rikta sig mot ungdomar som är mellan 15 och 25 år. Det anses viktigt att det finns ett nära 
samarbete med föreningslivet i aktivitetshuset. Målsättningen är att få så många föreningar som 
möjligt engagerade och på det viset göra utbudet på aktiviteter större. När verksamheten är 
igång kan utbudet på aktiviteter anpassas efter de målgrupper som verksamheten vill locka, det 
innebär att det kan finnas aktiviteter även för andra utöver målgruppen ungdomar mellan 15-25 
år.  
 
Ungdomarna lyfte fram vikten av ett centralt läge och med närhet till andra aktiviteter. Med 
bakgrund av detta föreslås att ett aktivitetshus skapas i området vid Folkhälsocentrum och 
Osbeck. Folkhälsocentrum rymmer många aktiviteter idag, förutom simhall, gym och idrottshall, 
finns det skatepark, boulebana, fotbollsplan och isbana på vintern. Det finns visions- och 
utvecklingsplaner kring Osbeck, ett kommande Kunskaps- och kompetenscentrum ska skapas. 
Tanken är att samlokalisera Osbecksgymnasiet, Kulturskolan och Lärcentrum. Då kan 
mötesplatser för utbildning, näringsliv, kulturaktiviteter, föreningsliv, informationsutbyte skapas 
på området. Genom att placera ett aktivitetshus i det föreslagna området ges det stora möjligheter 
till att skapa en stor och samlad aktivitetsarena. I aktivitetshusets närhet finns då tillgång till 
simhall, idrottshall, skatepark, fotbollsplan, gym, boulebana, Kulturskolans verksamhet, 
kopplingen till föreningsliv och lokaler, mötesplatser på området och närhet till föreningslivet.  

Samordnad verksamhet 
Verksamheten i ett aktivitetshus kan i stora delar liknas vid den typ av verksamhet som bedrivs i 
dag för barn och yngre ungdomar på kommunens olika fritidsgårdar. Barn- och 
ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet med mötesplatser, träffpunkter och 
annan fritidsverksamhet för ungdomar i syfte att erbjuda dessa en meningsfull fritid. Nämndens 
mest omfattande ansvar är den lagstyrda verksamheten inom skolväsendet så som huvudman för 
förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola och som ansvarig för kompletterande 
utbildning i fritidshem. Det finns i dagsläget 6 fritidsledare i kommunen placerade på fyra 
fritidsgårdar. CityGården finns belägen i paviljonger utanför Osbecksgymnasiet. Gården har 
verksamhet för barn mellan i årskurs 4-6 och för ungdomar mellan i årskurs 7-9 och gymnasiet. 
Vibesgården ligger i Veinge, på Veingeskolan. Gården bedriver verksamhet för årskurs 5-6 och 
för ungdomar i årskurs 7-9 och gymnasiet. Fritid Syd arbetar dels på Våxtorpsskolan, där man 
bedriver verksamhet för årskurs 7-9 på skolan. Dessutom arbetar Fritid Syd med årskurs 4-6 och 
7-9 i Hishult på Loftet och med samma årskurser i Skummeslöv på Skoskumgården. 
Fritidsledarna anordnar också discon och festivaler för alla ovanstående åldersgrupper samt läger 
för barn i årskurs 4-6.    
 
Kultur- och utvecklingsnämnden ansvarar bl.a. för gymnasieskola, vuxenutbildning, 
arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser, försörjningsstöd, näringslivs- och 
turismutveckling samt kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden har även det kommunala 
informationsansvaret för ungdomar (KIA).  
 
Verksamheten i ett aktivitetshus bör samordnas med den verksamhet som bedrivs idag av 
fritidsledarna för att ingå en helhet, aktivitetshuset kan bli ett framtida nav för verksamheten. 
Mot bakgrund av detta, det pågående arbete med vision Osbeck och de olika nämndernas 
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ansvarsområde föreslås att ansvaret för mötesplatser, träffpunkter och annan fritidsverksamhet 
överförs från Barn- och ungdomsnämnden till Kultur- och utvecklingsnämnden. Detta ger goda 
förutsättningar för att bygga upp en aktivitetshusverksamhet. Mötesplatser för den äldre 
åldersgruppen unga med fokus på utbildning, näringsliv, kulturaktiviteter, föreningsliv, 
informationsutbyte kan skapas inom en och samma nämnd. Genom att i samma nämnd 
organisera fritidsledarnas verksamhet, Kulturskolan, Osbecksgymnasiet och utbildning för vuxna 
samt föreningslivet kan samverkan skapas på ett smidigt sätt.  Det ger också möjligheter att göra 
avvägningar och samordna resurser mellan det nya aktivitetshuset och den öppna 
fritidsverksamhet verksamhet som bedrivs för åldersgrupperna under 15 år. Det är viktigt att se 
arbetet med och i aktivitetshuset som en del av ungas fritid, och att verksamheterna som finns för 
unga under 15 år idag utvärderas och sätts i relation till aktivitetshuset för att skapa en bra och 
sammanhållen organisation för detta.     
 
Uppdraget till Kultur- och utvecklingsnämnden blir att etablera ett aktivitetshus inom ramen för 
vision Osbeck och att i samverkan med Servicenämnden ta fram ett förslag på lokalutformning. 
Utöver det som nämnts ovan bör följande tas med för planeringen av ett aktivitetshus:  

• aktivitetshuset bör lokalmässigt ha lokalytor som utgör en ”självständig del” inom ramen 
för vision Osbeck, behovet bedöms till ca 250 kvm  

• en café- och köksdel som är bara för aktivitetshuset är viktig då ungdomarna anser att det 
är absolut grundläggande i huset 

• stor lokal för många aktiviteter 

• dator- spelutrymme 

• ett antal mindre rum för att kunna genomföra vissa aktiviteter som kan variera över tid, 
kan finnas på olika ställen men måste vara möjliga att bemanna 

• tillgång till media-, musikrum och kreativt skapande 

• arbetsplatser för fritidsledare och ungdomssamordnare 
 
I väntan på att ett aktivitetshus görs möjligt inom ramen för vision Osbeck föreslås att 
verksamhet för de äldre ungdomarna körs igång på nuvarande fritidsgården i centrum, 
CityGården, vid halvårsskiftet 2014. CityGårdens lokaler föreslås sedan ersättas av 
aktivitetshuset. Fritidsgårdarna i kommunen ska även framöver vara till för de yngre. Det finns 
anledning att se över hur fritidsledarverksamheten ska organiseras då aktivitetshuset kör igång 
för att på bästa sätt samordna verksamhet, lokaler och personal. 

Styrelse med ungdomar och föreningar 
Laholms kommun genom Kultur- och utvecklingsnämnden föreslås ansvara för aktivitetshuset, 
men förslaget innebär också att det tidigt bildas en styrelse med ungdomar, representanter från 
föreningsrådet, föreningar, bildningsförbunden, ungdomssamordnaren och representanter från 
andra relevanta delar av kommunen. Styrelsen ska ha stort ansvar för att kunna fatta beslut om 
verksamhetens innehåll, planering och utveckling. Ungdomarna ska ha goda möjligheter att vara 
delaktiga och ha inflytande över aktivitetshuset. Möjligheterna att koppla ungdomarna i styrelsen 
till den befintliga strukturen kring ungdomsforum bör ses över. Det anses viktigt att det blir en 
bred förankring bland ungdomarna geografiskt i kommunen. Styrelsen ska vara med och utforma 
aktivitetshuset både innan det är klart och när det kommit igång.  

Samordnare  
Denna utredning ger inget färdigt förslag på hur verksamheten ska utformas utan förslaget är att 
den ska utvecklas tillsammans med ungdomar, föreningar och personal så att delaktigheten blir 
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stor men i riktning med denna utrednings intentioner. Förslaget innebär förändringar inom den 
kommunala organisationen då ansvaret för fritidsledarna och tillhörande verksamhet överförs till 
Kultur- och utvecklingsnämnden. För att verksamheten ska få en gemensam start föreslås att en 
samordnare med konkreta uppdrag anställs från den 1 januari 2014.  
 
Samordnarens uppdrag föreslås bl.a. att bli:  

• Ansvarig chef för verksamheten som överförs till Kultur- och utvecklingsnämnden från 
Barn- och ungdomsnämnden vilket innebär personalansvar för fritidsledarna.  

• Arbeta fram de grundläggande förutsättningarna och basen för verksamheten i ett 
aktivitetshus och skapa samband med annan verksamhet. Ska ske med bred delaktighet 
bland ungdomar och föreningar.  

• Sätta igång arbetet med styrelsen för aktivitetshuset och ansvara för denna. Styrelsen bör 
vara aktivt även i det förberedande arbetet.  

• Skaffa referenser kring verksamhet i aktivitetshus i andra kommuner. 

• Undersöka möjligheten för att finansiera uppstarten av aktivitetshuset med statliga eller 
andra projektmedel. 

• Köra igång aktivitetshusverksamhet på Citygården till halvårsskiftet 2014. 

• Vara ansvarig samordnare för verksamheten i aktivitetshuset. 
 
Inför beslut om flytt av fritidsledarverksamheten ska en riskbedömning inför ändring i 
verksamhet göras och samverkan med fackliga organisationer ske.  
 
Sammanfattningsvis föreligger tre förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att överföra ansvaret för kommunens 
verksamhet med mötesplatser, träffpunkter och annan fritidsverksamhet för ungdomar i 
syfte att erbjuda dessa en meningsfull fritid från Barn- och ungdomsnämnden till Kultur- 
och utvecklingsnämnden från den 1 januari 2014.  

 

• Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ge Kultur- och utvecklingsnämnden 
ansvaret för att skapa ett aktivitetshus för unga i enlighet med intentionerna i denna 
skrivelse.  

 

• Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avsätta medel för en samordnare för 
aktivitetshuset i budgeten från 2014.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse om Förslag till framtagande av Aktivitetshus 
Rapport från barn- och ungdomskonferens 2013 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen remitterar förslag till framtagande av aktivitetshus till barn- och 
ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden för yttrande senast den 30 augusti 2013. 
 
 
 
Nils Danred     Sofia Larsson 
Kommunchef     Ungdomssamordnare 
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Beslutsexpediering 
Barn- och ungdomsnämnden 
Kultur- och utvecklingsnämnden 


