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Sammanfattning

Fritidsnämnden fick, tillsammans med grundskolenämnden, i uppdrag av Kommunfullmäktige
att öka andelen skolor där föreningar kan boka lokaler efter skoltid under 2018. Dialogen mellan
förvaltningarna har resulterat i ökad kunskap om skolornas möjlighet att erbjuda lokaler till
extern aktör samt ökad kunskap om föreningarnas behov. En kartläggning över antal skolor
som hyr ut till föreningar har också tagits fram samt rutiner för uthyrning. En delrapport
lämnades till nämnden i september och nu presenteras en slutrapport som föreslås lämnas till
Kommunfullmäktige.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner slutrapporten och uppdrar åt fritidsförvaltningen att
tillsammans med grundskoleförvaltningen skicka den till kommunfullmäktige.
2. Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att, med utgångspunkt från
slutsatserna i rapporten, fortsätta utveckla samarbetet med grundskoleförvaltningen för
att underlätta för föreningar att använda skolans lokaler.
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SIGNERAD

I budget 2018 gav kommunfullmäktige fritids- och grundskolenämnden i uppdrag att öka
andelen skolor där föreningar kan boka lokaler efter skoltid. Under året har det förts dialog
mellan förvaltningarna vilket har resulterat i ökad kunskap om skolornas möjlighet att erbjuda
lokaler till extern aktör samt ökad kunskap om föreningarnas behov. En inventering över de
grundskolor som idag hyr ut till föreningar har gjorts. En delrapport lämnades till
fritidsnämnden i september och nu presenteras en slutrapport. Fritidsförvaltningen är positiv till
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samarbetet med grundskoleförvaltningen och ser stora möjligheter att kunna möta
föreningslivets behov av lokaler genom bättre rutiner och ökad tillgänglighet. Förvaltningarna
kommer att fortsätta utveckla samarbetet med Allaktivitetshusen för att skapa förutsättningar för
föreningar att nyttja skolans lokaler efter verksamhetstid.
Fritidsförvaltningen har under året kunnat öka antalet möteslokaler till uthyrning och kommer
att fortsätta det arbetet under nästkommande år. I det kommande samarbetet kommer
fritidsförvaltningen att sammanställa det behov som föreningar har och tillsammans med
grundskoleförvaltningen utveckla uthyrningskoncept på några valda skolenheter.
Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

