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§ 81 Dnr 2021-00456 
 
Karlskogaförslag ID5331 Central fritidsgård 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detta Karlskogaförslag registrerades den 13 januari 2021. 
Förslagsställaren föreslår att en central fritidsgård skapas i 
Bregårdsskolans lokaler. Syftet är att ungdomar som går på 
Bregårdsskolan och/eller bor i de centrala delarna av Karlskoga, och som 
inte kan/får/vågar ta sig ut till de två befintliga fritidsgårdarna i Skranta 
och Sandviken, får ett tryggt och anpassat ställe att hänga. 
Förslagsställaren menar vidare att det planerade Ungdomens hus, som 
förvisso ligger centralt, enligt vad som är känt, kommer vända sig till en 
något äldre målgrupp. 
 
Barn- och utbildningsnämnden, folkhälsonämnden och 
ungdomsfullmäktige har berett ärendet.  
 
Kommunstyrelsens ledningskontor delar Barn- och utbildningsnämndens 
respektive Folkhälsonämndens bedömning att först pröva om en 
verksamhet som riktar sig till den målgrupp Karlskogaförslaget tar upp 
kan integreras i det planerade Ungdomens hus. Det är inte rimligt att 
samtidigt starta upp två skilda  centrala ungdomsverksamheter. 
 
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår därför att Karlskogaförslaget 
ska avslås men att Folkhälsonämnden ges uppdraget att, i samverkan med 
Barn- och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden och, 
utreda möjligheten att integrera önskad verksamhet i Ungdomens hus. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 19 april 2022 
Protokollsutdrag från folkhälsonämnden den 16 mars 2022 § 18 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse med Ungdomsfullmäktiges 
yttrande den 21 februari 2022 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden den 7 juni 2021 § 47 
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 maj 2021  
Karlskogaförslag om central fritidsgård 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige avslå 
Karlskogaförslaget. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att ge 
Folkhälsonämnden i uppdrag att, i samverkan med Barn- och 
utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden, utreda om den 
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verksamhet som avses i Karlskogaförslaget kan integreras i det planerade 
Ungdomens hus eller bör vara en fristående enhet. 
 
 
Expedieras till 
Folkhälsonämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 



 

 
 

 
Kommunstyrelsens ledningskontor 
Handläggare 

Bosse Björk 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 
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Kommunstyrelsen 
 

Svar på Karlskogaförslag om central fritidsgård i 
Bregårdsskolan 
 
Sammanfattning 
Detta Karlskogaförslag registrerades den 13 januari.2021.  
Förslagsställaren föreslår att en central fritidsgård skapas i Bregårdsskolans 
lokaler. Syftet är att ungdomar som går på Bregårdsskolan och/eller bor i 
de centrala delarna av Karlskoga, och som inte kan/får/vågar ta sig ut till 
de två befintliga fritidsgårdarna i Skranta och Sandviken, får ett tryggt 
och anpassat ställe att hänga. Förslagsställaren menar vidare att det 
planerade Ungdomens hus, som förvisso ligger centralt, enligt vad som är 
känt kommer vända sig till en något äldre målgrupp. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över Karlskogaförslaget och 
föreslår avslag med att resurser för att starta en ny fritidsgård saknas. 
Nämnden gör dock tillägget att Kommunstyrelsen i den fortsatta 
beredningen av detta ärende bör undersöka möjligheten att utveckla 
fritidsverksamhet för den målgrupp Karlskogaförslaget gäller i anslutning 
till det planerade Ungdomens Hus. Förslagsställaren har vid ett särskilt 
möte presenterat förslaget för representanter för Barn- och 
utbildningsnämndens och berörda inom förvaltningen. 
 
Folkhälsonämnden har i ett senare skede yttrat sig över 
Karlskogaförslaget och föreslår avslag med hänvisning till att 
finansieringen av det pågåendet uppbyggnadsarbetet av Ungdomens hus 
måste säkras innan ett nytt fritidsgårdsprojekt kan bli aktuellt. Nämnden 
har inför sitt yttrande tagit in synpunkter från Ungdomsfullmäktige som i 
sak är positiv till en central fritidsgård. Även Folkhälsonämndenämnden 
föreslår att frågan utreds vidare men vill att Folkhälsonämnden får hålla i 
utredningsuppdraget. 
 
Kommunstyrelsens ledningskontor delar Barn- och utbildningsnämndens 
respektive Folkhälsonämndens bedömning att först pröva om en 
verksamhet som riktar sig till den målgrupp Karlskogaförslaget tar upp 
kan integreras i det planerade Ungdomens hus. Det är inte rimligt att 
samtidigt starta upp två skilda  centrala ungdomsverksamheter. 
 
Kommunstyrelsens ledingskontor föreslår därför att Karlskogaförslaget 
ska avslås men att Folkhälsonämnden ges uppdraget att, i samverkan med 
Barn- och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden och, 
utreda möjligheten att integrera önskad verksamhet i Ungdomens hus. 



 

Tjänsteskrivelse 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse, 19 april 2022. 
Folkhälsonämndens yttrande över Karlskogaförslaget, 16 mars 2022. 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse med Ungdomsfullmäktiges 
yttrande, 21 februari 2022.  
Barn- och utbildningsnämndens yttrande över Karlskogaförslaget, 7 juni 
2021. 
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse, 20 maj 2021.  
Karlskogaförslag om central fritidsgård, 13 januari 2021. 
 
 
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
Karlskogaförslaget. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

Folkhälsonämnden i uppdrag att, i samverkan med Barn- och 
utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden, utreda om 
den verksamhet som avses i Karlskogaförslaget kan integreras i 
det planerade Ungdomens hus eller bör vara en fristående enhet. 

 
 

Christian Vestas 
T f Kommundirektör 
 
   Bosse Björk  

Samhällsplaneringschef 
    
 
 
Expedieras till 
Folkhälsonämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 47 Dnr 2021-00038  
 
Karlskogaförslag - Fritidsgård i centrum 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett Karlskogaförslag inkom 2021-01-13 till huvudmannen genom Peter 

Andersson, aktiv i organisationen Nattvandring Karlskoga och lärare på 

Bregårdsskolan, om att starta en central fritidsgård i Bregårdsskolans 

lokaler. Förslaget presenterades 2021-03-01 för barn- och 

utbildningsnämndens presidium och skolförvaltningens 

verksamhetschefer. Förslaget har också presenterats i barn- och 

utbildningsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 
Förslag till svar central fritidsgård 2021-05-20 

Karlskogaförslag – Förslag till central fritidsgård 2021-01-13 

 

Skolförvaltningens förslag till beslut 
Skolförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden avslår 

förslaget då resurser saknas.  

 

Yrkanden 
Alliansen (Lars Hultkrantz (L), Anneli Bramvehl (M), Anna Ragén (M), 

Anna Maria Alexandersson (C) och Katarina Herlitz (KD)) lämnade 

följande tilläggsyrkande: Nämnden föreslår att Kommunstyrelsen i den 

fortsatta beredningen av detta ärende undersöker möjligheten att utveckla 

fritidsverksamhet för den målgrupp Karlskogaförslaget gäller i anslutning 

till det planerade Ungdomens Hus. 

 

Staffan Dällerud (MP) och Maria Karlsson (S) yrkade bifall till alliansens 

tilläggsyrkande.  

 

Propositionsordningar 
Ordförande ställde skolförvaltningens förslag till beslut under proposition 

och fann att barn- och utbildningsnämnden beslutade i enlighet med 

förslaget. Ordförande ställde därefter Alliansens tilläggsyrkande under 

proposition och fann att barn- och utbildningsnämnden biföll yrkandet.  

 

 

 



 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Sammanträdesdatum 

2021-06-07 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att avslå förslaget då resurser 

saknas.   

 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att föreslå att 

Kommunstyrelsen i den fortsatta beredningen av detta ärende undersöker 

möjligheten att utveckla fritidsverksamhet för den målgrupp 

Karlskogaförslaget gäller i anslutning till det planerade Ungdomens Hus.  

 

 



 

 
 

 
Skolförvaltningen 
Handläggare 

Anna Hjärpe 

Tjänsteskrivelse 1(3) 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

Förslag till svar central fritidsgård 
Sammanfattning 
Ett Karlskogaförslag inkom 2021-01-13 till huvudmannen genom Peter 

Andersson, aktiv i organisationen Nattvandring Karlskoga och lärare på 

Bregårdsskolan, om att starta en central fritidsgård i Bregårdsskolans 

lokaler. Förslaget presenterades 2021-03-01 för barn- och utbildnings-

nämndens presidium och skolförvaltningens verksamhetschefer. Försla-

get har också presenterats i barn- och utbildningsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 
Förslag till svar central fritidsgård 2021-05-20 

Karlskogaförslag – Förslag till central fritidsgård 2021-01-13  

 

Beskrivning av förslag  
Karlskogaförslaget syftar till att starta ytterligare en fritidsgård i 

Karlskoga och förslaget är att ha verksamhet i Bregårdsskolans lokaler. 

Organisationen Nattvandrarna Karlskoga kan se ett behov av fritidsgård i 

centrum, då många ungdomar vistas vid Bregårdsskolan på kvällar och 

helger. Man ser också att många ungdomar nyttjar de centrala hambur-

gerkedjorna som samlingsplats. Nattvandrarna tror att ungdomarna inte 

vill eller inte kan ta sig till de delar av staden som nuvarande fritidsgårdar 

finns dvs. i Skranta och Österleden.  

 

Konsekvenser  
 

Sociala/kulturella konsekvenser  
Att låta fritidsgårdarna ha koppling till kommunens högstadieenheter har 

sedan tidigare visat sig vara gynnsamt. Genom ett nära samarbete med 

skolverksamheten ser man en vinst kring ökad delaktighet i ungdomarnas 

vardag. Detta kan bidra till att främja såväl ungdomarnas sociala- som 

kunskapsmässiga utveckling. Fritidsgårdsverksamheten tror att läget kan 

locka fler ungdomar att nyttja verksamheten. I anslutning till nämnda 

lokaler finns mycket goda förutsättningar för utomhusverksamhet genom 

multiarena och andra resurser på skolgården som skulle kunna nyttjas för 

aktiviteter även efter skoltid. En fritidsgård i Bregårdsskolans lokaler 

bedöms också kunna minska den skadegörelse som senaste åren ökat på 

skolan då det kommer vistas människor under en utökad del av dygnet i 

eller kring lokalerna. 

 



 

Tjänsteskrivelse 
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Ekonomiska konsekvenser 
Vi ser ett ökat slitage på lokaler, möbler och andra inventarier som behö-

ver tas med i beaktande kring daglig drift av de båda verksamheterna och 

som behöver anslås i verksamheternas budget. Detsamma gäller för städ-

ningen av lokalerna som behöver ses över och utökas så att den anpassas 

utifrån de nya förutsättningarna. När det gäller tillgången till toaletter så 

behöver det ses över. Även befintlig toalett är i stort behov av renovering 

som blir en ytterligare kostnad vid ett eventuellt öppnande av fritidsgård 

på Bregårdsskolan. Kostnad för hyresökningar, städkostnader och reno-

vering av toaletter bör utredas.  

 

När det gäller personalkostnader så innebär förslaget en ökad omfattning 

av tre heltidstjänster om cirka 600 000 kr/år. Detta gör en ungefärlig 

sammanlagd kostnad på 1 800 000 kr/år.  Dessa kostnader måste tillskju-

tas skolförvaltningens budget för att förslaget ska kunna verkställas.  

 

Skolförvaltningen gör bedömningen att kostnaden för att driva en fritids-

gård i centrum skulle innebära en utökad kostnad på ca 2 000 000 - 

2 500 000 kr/år.  

 

Överväganden  
Ansvariga för fritidsgårdsverksamheten ser positivt på ytterligare en fri-

tidsgård som är centralt placerad då Kalskoga är en vidsträckt kommun.  

 

Ansvariga för skolverksamheten delar tankarna kring att fritidsgårdens 

placering är gynnsam utifrån att många av eleverna som går på skolan 

inte har någon samlingspunkt utanför skolan och avståndet till nuvarande 

verksamheter bidrar till att eleverna inte tar sig dit. Verksamheten ser 

också positivt på ökad vuxennärvaro i form av fritidsgårdspersonal då de 

delar nattvandrarnas syn på att många ungdomar redan vistas på skolgår-

den efter skoldagens slut. 

 

Ansvariga ser några aspekter som behöver tas i beaktande innan man går 

fram med en fritidsgårdsverksamhet som integreras i skolans lokaler. 

Samarbetet mellan verksamheterna med en tydlig rollfördelning ansvar, 

material- och lokalanvändning anses nödvändig. Likaså en tydlighet 

kring organisation av skolans stängning och fritidsgårdens öppnande, då 

skolan idag ser att elever inte gärna lämnar skolans lokaler vid stängning. 

Skolan tror att någon typ av avgränsning mellan eventuell fritidsgård och 

skolans övriga lokaler är nödvändig. Tillgången till toaletter i anslutning 

till föreslagen lokal behöver ses över. Det finns en toalett att tillgå i angi-

ven lokal. Arbetsplatser för eventuell fritidsgårdspersonal behöver också 

ses över. Kommunen behöver också tänka på medborgare som är boende 

i anslutning till skolan då dessa till Bregårdsskolan påtalar att de redan nu 

blir störda av ungdomars mopeder och A-traktorer under kvällstid.  

 

Verksamheterna ser att de fritidsgårdar som vi har idag, är bra placerade 

och att verksamheten är välfungerande. Vi ser inte att det är ett alternativ 



 

Tjänsteskrivelse 
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att stänga någon av dessa gårdar för att prioritera en ny fritidsgård i cent-

rum. En förutsättning för införande av en tredje fritidsgård är alltså att 

resurser tillförs. 

 

Om prioritering ska ske mellan trygghetsskapande insatser på olika om-

råden i Karlskoga förordar skolförvaltningen att insatser görs på södra 

skolområdet för något yngre åldrar, förslagsvis ungdomar i mellanstadie-

ålder dvs 10-13 år. Tryggheten behöver stärkas i södra området. Det visar 

sig på många sätt, bl.a. på otrygghetsrapporteringen i Embrace. Denna 

återfinns på 

https://karlskogakartan.karlskoga.se/webmap/#m=Trygghetskarta . Det 

område i Karlskoga som har flest anmälningar om otrygghet är Skranta 

och Skogsrundan/Baggängen, dvs runt det södra skolområdet. Det sam-

manfaller också med en hög koncentration av både barn/ungdomar inom 

ett relativt litet geografiskt område och socioekonomiskt utsatta hushåll. 

 

Skolförvaltningens förslag till beslut 
Skolförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden avslår för-

slaget då resurser saknas.   

 

Anna-Lena Sandell 

Tf förvaltningschef 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

https://karlskogakartan.karlskoga.se/webmap/#m=Trygghetskarta
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FHN § 18 Dnr 2021-00106  
 
Begäran om yttrande - Karlskogaförslag ID5331 
Central fritidsgård 
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsonämnden har ombetts att yttra sig över Karlskogaförslag 

ID5331, Central fritidsgård. Folkhälsonämnden har genom 

Ungdomsfullmäktige, inkluderat ungdomar för underlag till yttrandet i 

syfte att få beslutsunderlag med tydligt ungdomsperspektiv.  

 

Folkhälsonämnden har inte träffat förslagsställarna, eftersom 

Karlskogaförslaget gått till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Folkhälsonämnden har senare fått uppdraget att yttra sig för att få med 

ungdomars eget perspektiv. 

 

Folkhälsonämnden föreslår att Karlskogaförslaget  

avslås. Att Folkhälsonämnden i samverkan med barn- och 

utbildningsnämnden får uppdrag att se över möjligheterna att längre fram 

hitta samverkan med och för ungdomar 13 – 15 år, i centrala Karlskoga.  

  

Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 21 februari 2022  

Ungdomsfullmäktiges yttrande om Karlskogaförslag Central fritidsgård 

Begäran om yttrande - Karlskogaförslag ID5331 Central fritidsgård  

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden föreslår 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att avslå Karlskogaförslaget. 

2. Folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen/ 

Kommunfullmäktige att Folkhälsonämnden ges i uppdrag att i samverkan 

med Barn- och utbildningsnämnden se över möjligheterna att längre 

fram, hitta samverkan med och för ungdomar 13 – 15 år, i centrala 

Karlskoga då etablering och finansiering av Ungdomens hus är 

säkerställd över tid. 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige Karlskoga 

 

 



 

 
 

 

 
 
Samhälle och serviceförvaltningen 
Handläggare 

Ulrika Lundgren 

Tjänsteskrivelse 1(4) 
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Folkhälsonämnden 

 

Yttrande Karlskogaförslag kring Central fritidsgård 
 
Sammanfattning 
Folkhälsonämnden har ombetts att yttra sig över Karlskogaförslag 

ID5331, Central fritidsgård. Folkhälsonämnden har genom 

Ungdomsfullmäktige, inkluderat ungdomar för underlag till yttrandet i 

syfte att få beslutsunderlag med tydligt ungdomsperspektiv.  

 

Folkhälsonämnden har inte träffat förslagsställarna, eftersom 

Karlskogaförslaget gått till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Folkhälsonämnden har senare fått uppdraget att yttra sig för att få med 

ungdomars eget perspektiv. 

 

Folkhälsonämnden föreslår att Karlskogaförslaget avslås. Att 

Folkhälsonämnden i samverkan med barn- och utbildningsnämnden ser 

över möjligheterna att längre fram hitta samverkan med och för 

ungdomar 13 – 15 år, i centrala Karlskoga.    

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 21 februari 2022   

 

Bakgrund  
Nattvandrarna i Karlskoga skickade i början av 2021 in ett  

Karlskogaförslag som handlar om att öppna en Central fritidsgård 

Bregårdsskolan. I dag finns två fritidsgårdar i Karlskoga och dessa är 

placerade i Karlskogas östra och södra delar. Nattvandrarna anser att det 

finns ett behov av att öppna en central fritidsgård för de ungdomar som 

bor i Karlskogas centrala delar och som kanske inte har möjlighet eller 

tillåtelse att ta i sig till de östra och södra områdena. I förslaget föreslås 

en förebyggande satsning på en fritidsgård som bland annat en 

skadeförebyggande insats. Den placering som föreslås i förslaget är 

Bregårdsskolan som nyligen fått ett nytt upphållrum samt har fina 

utomhusarenor som skulle passa bra in för verksamheten.  

 

För att få ungdomars perspektiv på Karlskogaförslaget har 

Ungdomsfullmäktige yttrat sig i frågan.  

 

Beskrivning av ärendet 
 



 Tjänsteskrivelse 

 

2022-02-21 
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Ungdomarnas undersökning 
Ungdomsfullmäktige och Karlskogas kommunutvecklare har med hjälp 

av resultat från en utskickad enkät formulerat ungdomars syn på behovet 

av en centralt placerad fritidsgård. Totalt sett har 347 ungdomar, främst 

högstadiet, 13 – 15 års ålder, uttryck sin åsikt om en central fritidsgård.  

 

Utifrån Ungdomsfullmäktiges sammanställning av enkäterna, finns en 

önskan bland ungdomar att det ska finnas en centralt belägen 

fritidsgård/mötesplats för ungdomar 13 - 15 år. De tillfrågade 

ungdomarna lyfter att det kan bli en mötesplats där ungdomar i 

högstadieålder kan mötas utan att det upplevs långt att ta sig dit. 

Ungdomarnas analys är att ytterligare en centralt placerad fritidsgård, kan 

leda till minskad skadegörelse och mindre ”häng” på platser som inte är 

avsedda för det.  

 

En nackdel som ungdomarna lyfter är att det kan leda till minskat antal 

besökare på de två befintliga fritidsgårdarna.  

 

Ungdomens Hus 
Folkhälsonämnden håller på att med särskilda medel bygga upp ett 

Ungdomens Hus i centrala Karlskoga. Detta med utgångspunkt från att 

ungdomar över 15 år saknar mötesplats och vill få en egen plats att vara 

på. Ungdomens Hus är inte en fritidsgård och vänder sig till äldre 

ungdomar.  

I den framtida utvecklingen av Ungdomens Hus, när finansieringen av 

externa parter är fastslagen och där verksamheten fungera enligt den 

projektplan som finns. Då kan det finnas möjlighet att titta på en 

kompletterande verksamhets för ungdomar 13–15 år i enlighet med 

Ungdomsfullmäktiges sammanställning av de svar som ungdomar själva 

givit. 

 

Samhälle och Serviceförvaltningens bedömning är det är för tidigt att 

göra detta nu då verksamheten Ungdomens Hus inte är fullt etablerad 

eller har finansiering över tid. 

 

Slutsats 
Samhälle och Serviceförvaltningen föreslår därför att Karlskogaförslaget  

avslås. Att Folkhälsonämnden i samverkan med barn- och 

utbildningsnämnden ser över möjligheterna att längre fram hitta 

samverkan med och för ungdomar 13 – 15 år, i centrala Karlskoga. 

 

Konsekvenser 
 

Sociala/kulturella konsekvenser  
Karlskogaförslaget om en centralfritidsgård är skriven av vuxna men 

påverkar främst Karlskogas ungdomar. Genom att låta 

Ungdomsfullmäktig ge ungdomars perspektiv på frågan ges en mer 
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rättvis bild av hur stor efterfrågan är samt att de leder till en ökad känsla 

av delaktighet bland unga att själva få vara med och uttrycka sig i frågor 

som berör dem.  

 

En central plats att mötas, kan fylla en viktig social funktion för 

Karlskogas ungdomar. I Karlskogaförslaget om en central fritidsgård 

lyfts att det i dag rör sig många ungdomar centralt och att samlings-

platsen blir centrala restauranger. Detta tillsammans med ungdomarnas 

analys ger en gemensam bild över att det finns ett behov hos unga att 

kunna mötas centralt. De konsekvenser som finns utan en central 

mötesplats är att det skapas mötesplatser som inte är avsedda för det 

ändamålet och som inte kan erbjuda en trygghet som en avsatt 

verksamhet kan göra.  

 

Ekologiska konsekvenser  
Förslaget har ingen ekologisk påverkan 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Yttrande kan leda till ökade kostnader vid beslut om att införa en central 

fritidsgård. Enligt grundförslaget finns också en vision om minskade 

kostnader för skadegörelse vid öppnande av en central fritidsgård. 

Förslaget utgår även från att kunna använda befintliga lokaler. Den stora 

kostnad som tillkommer för verksamheten är främst kostnad för personal 

och löpande driftskostnader. 

 

Att kombinera Ungdomens Hus för en yngre målgrupp kan bli en 

framtida utveckling av uppdraget. Dock inte i dagsläget då finansieringen 

inte är säkrad över tid. 

 

Överväganden  
Förslaget om att öppna en central fritidsgård berör främst Karlskogas 

ungdomar. Det är därför av stor vikt att väga in ungdomarnas egna 

åsikter i frågan. Möjligheten att kunna mötas från olika delar av 

Karlskoga är en viktig del i ett övervägande samtidigt som det i förslaget 

lyfts att alla ungdomar inte har möjlighet eller tillåtelse att röra sig i 

andra områden en de som är närmst boendet. 

 

Utifrån den nackdel som ungdomarna lyfter kring hur en central 

fritidsgård kan på verka de två befintliga så behöver ett övervägande 

göras hur tre fritidsgårdar kan komplettera varandra i stället för att 

konkurrera. Det ger förslaget att Folkhälsonämnden i samverkan med 

barn- och utbildningsnämnden ser över möjligheterna att längre fram, 

hitta samverkan med och för ungdomar 13 – 15 år, i centrala Karlskoga. 

 

Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut 
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1. Folkhälsonämnden föreslår 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att avslå 

Karlskogaförslaget. 

2. Folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen/ 

Kommunfullmäktige att Folkhälsonämnden ges i uppdrag att i 

samverkan med Barn- och utbildningsnämnden se över 

möjligheterna att längre fram, hitta samverkan med och för 

ungdomar 13 – 15 år, i centrala Karlskoga då etablering och 

finansiering av Ungdomens hus är säkerställd över tid. 

 

  

 

Kristin Hinshaw Adamsson 

Folkhälsoutvecklare 

 

 

Ulrika Lundgren 

Förvaltningschef 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

 



Central fritidsgård  

Sammanfattning & bakgrund  

Ungdomsfullmäktige har fått i uppdrag att uttrycka sina åsikter och förslag angående 

motionsyttrandet om en central fritidsgård.  

Just nu finns det två fritidsgårdar i Karlskoga som är belägna på de yttersta delarna, Skranta 

och Sandviken, men ingen i den centrala delen av Karlskoga. Att åka till någon av de 

fritidsgårdarna kan vara jobbigt för vissa ungdomar då de kan tycka att det ligger för långt 

bort eller att de inte vill.   

Det talas mer och mer om ett ”Ungdomens hus”, som enligt planer, kommer att hushålla 

ungdomar från 15 till 20 år. Det kommer innebära till ökad lust för de yngre att ha något 

centralt, där de kan slappa, läsa läxor, spela biljard, eller ha en trygg plats att gå till. Därför 

tycker vi att ungdomarna ska ha närhet till en fritidsgård.   

Beskrivning av ärendet  

En enkät har gjorts för att få ungdomarnas åsikter i denna fråga. Enkäten skickades ut till 

Skranta-, Bregårds- samt Österledsskolan där 347 elever deltog totalt varav 180 var från 

Skrantaskolan, 164 från Bregårdskolan och endast 3 elever från Österledsskolan. Det som var 

solklart när resultaten analyserades var ett stort JA till en central fritidsgård då ca 80% av 

eleverna svarade Ja på frågan ‘’ Tycker du att det ska finnas en central fritidsgård?’’.   

Detta stärker anledningen till att överhuvudtaget ha en till fritidsgård som ger en ökad 

gemenskap mellan ungdomarna i vårt välkomnande, kloka och innovativa Karlskoga.   

Eleverna som har svarat på enkäten vill att det ska vara centralt, vid Bregårdskolan alternativt 

kulturskolan. Fördelen med en så pass central fritidsgård är, dels att det är nära till det mesta, 

och dels att folk från olika delar av staden kan samlas på ett ställe som inte är allt för långt 

bort från hemmet.   

Utifrån analysen som vi i ungdomsfullmäktige har gjort på enkäten, och att så pass hög andel 

ville ha en central fritidsgård tror vi att det skulle på ett eller annat sätt minska skadegörelser 

samt mindre ‘’häng’’ i lokaler som inte är avsedda till det, som till exempel Max 

och McDonald’s.   

En nackdel är att en central fritidsgård skulle kunna ta över och göra att de andra 

fritidsgårdarna blir mindre besökta.   

Avslutningsvis anser vi i ungdomsfullmäktige att ungdomarnas perspektiv i denna fråga ska 

övervägas eftersom denna fråga rör oss.  
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