www.pwc.se

Revisionsrapport

Granskning av verksamheten vid fritidsgårdar
Caroline Liljebjörn
Elin Freeman
11 oktober 2018

Emmaboda kommun

Granskning av verksamheten vid fritidsgårdar

Innehållsförteckning
Sammanfattning och revisionell bedömning........................................... 2
1.1.

Bedömningar mot kontrollmål ....................................................................... 2

2.

Inledning .................................................................................... 4

2.1.

Bakgrund ........................................................................................................ 4

2.2.

Revisionsfråga och kontrollmål...................................................................... 4

2.3.

Metod och avgränsning .................................................................................. 4

3.

Iakttagelser och bedömningar .................................................... 5

3.1.

Finns fastställda mål och riktlinjer för verksamheten vid fritidsgårdarna? .. 5

3.1.1.

Iakttagelser ..................................................................................................................... 5

3.1.2.

Bedömning......................................................................................................................9

3.2.

Får nämnden någon återrapportering av verksamheten vid fritidsgårdarna?9

3.2.1.

Iakttagelser .....................................................................................................................9

3.2.2.

Bedömning......................................................................................................................9

3.3.

Sker uppföljning och utvärdering av verksamheten vid fritidsgårdarna? ... 10

3.3.1.

Iakttagelser ................................................................................................................... 10

3.3.2.

Bedömning.................................................................................................................... 10

Bilaga 1 Ärenden år 2017-2018 ............................................................... 11
Bilaga 2 Vissefjärda fritidsgård ............................................................. 13

Oktober 2018
Emmaboda kommun
PwC

1 av 14

Granskning av verksamheten vid fritidsgårdar

Sammanfattning och revisionell bedömning
Enligt Emmaboda kommuns hemsida finns det fritidsgårdar i Boda, Broakulla, Emmaboda, Lindås, Långasjö, Vissefjärda och Åfors/Eriksmåla. Bildningsnämnden ansvarar för
verksamheten. Det kan vara en ideell förening som sköter driften av fritidsgården medan
fritidsgårdschefen som finns på Emmaboda fritidsgård är huvudansvarig för all verksamhet.
Revisorerna i Emmaboda kommun har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk,
funnit det angeläget att granska om bildningsnämnden säkerställer att verksamheten vid
fritidsgårdarna är ändamålsenlig.
I granskningen, som utförts av PwC, har intervjuer genomförts med bildningschef och
fritidsgårdschef. Vi har även besökt de föreningsdrivna fritidsgårdarna i Vissefjärda och
Åfors.
Vi bedömer att bildningsnämnden inte säkerställer att fritidsgårdarna bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt. Det baserar vi på att det saknas ett tydligt uppdrag och beslutade mål
för verksamheten. Vidare är återrapporteringen till nämnden ytterst begränsad eftersom
det endast förekommit vid ett tillfälle under senare tid. Eftersom det saknas beslutade mål
för fritidsgårdarna bedömer vi även att det saknas en systematisk uppföljning och utvärdering av verksamheten. Den utvärdering som sker utifrån ingångna avtal inte är tillräcklig. Utvärdering bör ske och dokumenteras utifrån de mål som beskrivs i avtalen.
Vi anser att bildningsnämnden bör säkerställa sin styrning och uppföljning av verksamheten genom att definiera uppdraget och fastställa mål samt utforma rutiner för en regelbunden uppföljning.

1.1.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Kontrollmål 1
Finns fastställda mål och riktlinjer för verksamheten vid fritidsgårdarna?

Vi ser positivt på att fritidsgårdsverksamheten
bedrivs utifrån en värdegrund med tillhörande
mål och att det finns en samverkan på länsnivå
samt med socialtjänst och övriga myndigheter
i kommunen. Varken målen eller värdegrunden är fastställd av bildningsnämnden.
Vi ser även positivt på att det finns avtal med
de föreningar som driver fritidsgårdsverksamhet. I avtalen finns målen för fritidsgårdsverksamheten beskrivna. Intervjuerna visar dock
att målen inte är kända av ledarna för de föreningsdrivna fritidsgårdarna.
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Vi anser att bildningsnämnden bör fastställa
tydliga mål för verksamheten och beskriva
fritidsgårdarnas uppdrag samt därtill koppla
adekvata reurser.
Kontrollmål 2

Ej uppfyllt

Får nämnden någon återrapportering av verksamheten vid fritidsgårdarna?

Vi bedömer att nämnden ytterst begränsad
återrapportering av verksamheten vid fritidsgårdarna. Det baserar vi på att återrapportering endast förekommit vid ett tillfälle och att
det tillfället var för 1,5 år sedan. Utöver det rör
ärenden som behandlats i nämnden främst
förutsättningar för att vissa fritidsgårdar ska
kunna bedrivas och inte någon återrapportering av verksamheten som bedrivits.
När nämnden utformat mål för verksamheten
och beskrivit verksamhetens uppdrag bör även
en rutin för regelbunden återrapportering
upprättas.

Kontrollmål 3

Ej uppfyllt

Sker uppföljning och utvärdering
av verksamheten vid fritidsgårdarna?

Vi bedömer att det saknas en systematisk uppföljning och utvärdering av verksamheten vilket delvis beror på att det saknas tydliga utvärderingsbara och beslutade mål för verksamheten.
Vi bedömer vidare att den utvärdering som
sker utifrån ingångna avtal inte är tillräcklig.
Utvärdering bör ske och dokumenteras utifrån
de mål som beskrivs i avtalen.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

Enligt kommunens hemsida finns det fritidsgårdar i Boda, Broakulla, Emmaboda, Lindås,
Långasjö, Vissefjärda och Åfors/Eriksmåla. Bildningsnämnden ansvarar för verksamheten. Det kan vara en ideell förening som sköter driften av fritidsgården medan fritidsgårdschefen som finns på Emmaboda fritidsgård är huvudansvarig för all verksamhet.
Revisorerna i Emmaboda kommun har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk,
funnit det angeläget att granska om bildningsnämnden säkerställer att verksamheten vid
fritidsgårdarna är ändamålsenlig.

2.2.

Revisionsfråga och kontrollmål

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:


Säkerställer bildningsnämnden att fritidsgårdarna bedrivs på ett ändamålsenligt
sätt?

Granskningen sker baserat på följande revisionskriterier:


Reglemente och delegationsordning för bildningsnämnden



Övriga kommunala styrdokument såsom policyer/riktlinjer och rutiner med bäring på granskningsområdet

Följande kontrollmål ska besvaras av granskningen:


Finns fastställda mål och riktlinjer för verksamheten vid fritidsgårdarna?



Får nämnden någon återrapportering av verksamheten vid fritidsgårdarna?



Sker uppföljning och utvärdering av verksamheten vid fritidsgårdarna?

2.3.

Metod och avgränsning

Granskningen avgränsas till kommunens verksamhet.
Vi har genomfört intervjuer med chefen för bildningsförvaltningen, rektor vid Bjurbäcksskolans högstadium samt föreståndaren vid Emmaboda Fritidsgård. I Vissefjärda har vi
intervjuat avgående och tillträdande samordnare. I Åfors har vi intervjuat ansvarig från
föreningen och ledaren för verksamheten.
Vi har tagit del av följande dokument: Värdegrund och mål för fritidsgårdarna, mål och
uppdragsbeskrivning för fritidsgården, organisationsbeskrivning för Emmaboda fritidsgård, årsplanering för Emmaboda fritidsgård, avtal med Lindås folketshusförening avseende fritidsgårdsverksamhet samt ordningsregler för Vissefjärda fritidsgård.
Rapporten har faktakontrollerats av följande: fritidsgårdschefen och avgående samordnare för fritidsgården i Vissefjärda.
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3.

Iakttagelser och bedömningar

För varje kontrollmål redogörs för de iakttagelser som gjorts i samband med granskningen och revisionella bedömningar som gjorts därpå.

3.1. Finns fastställda mål och riktlinjer för verksamheten vid fritidsgårdarna?
3.1.1.

Iakttagelser

Fritidsledarna i Kalmar län har i samarbete med Regionförbundet arbetat fram en värdegrund enligt följande:


Vi arbetar kreativt för att stärka ungdomars självkänsla och ge dem verktyg för livet. Tillsammans skapar vi aktiviteter som ger möjlighet till nya upplevelser och
erfarenheter.



Vi bygger verksamheten på allas lika värde och vi bemöter varandra med respekt,
hänsyn och tolerans. Vi strävar att alla ska känna sig rättvist behandlade.



Vi strävar efter en verksamhet som känns välkomnande och trygg. Vi arbetar för
att alla ska känna glädje, gemenskap och delaktighet.



Vi söker aktivt samverkan med andra kompetenser för att ständigt utvecklas och
möta nya behov. Vi väljer att se möjligheter, även i svårigheter.



Vi strävar efter att vara närvarande vuxna som låter alla känna sig sedda och
hörda, bygger relationer, sätter gränser och är goda förebilder i en drogfri verksamhet.

Till värdegrunden finns mål kopplade:


Att vara en drogfri mötesplats för ortens ungdomar.



Att erbjuda kommunens barn och ungdomar en meningsfull fritid.



Att slussa in ungdomar i föreningslivet.



Att stimulera till samhällsengagemang, demokrati och ställningstagande.



Att arbeta mot droger, missbruk och skadegörelse.



Att stimulera till olika kulturella uttrycksformer.



Att arbeta mot främlingsfientlighet och rasism.

Värdegrunden och målen är inte antagna av bildningsnämnden. Förvaltningschefen beskriver att nämnden inte gett något tydligt uppdrag till fritidsgårdarna.
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3.1.1.1.

Emmaboda Fritidsgård

Vid Emmaboda fritidsgård finns fritidsgårdschefen och ytterligare fem medarbetare. För
närvarande har personalstyrkan utökats med två eftersom det kommer elever som behöver assistenter från en annan kommun. Tjänsterna finansieras av elevernas hemkommun.
Fritidsgårdschefen är underställd rektor och ingår i skolans ledningsgrupp samt i teamet
”elevhälsan”. De anställda vid fritidsgården bildar ett arbetslag. Samtliga delar sin arbetstid mellan att arbeta i fritidsgården och att arbeta som assistenter i klasserna. I intervjun
beskrivs att organiseringen skapar en flexibilitet som verksamheten drar nytta av. Arbetslaget har ett planeringsmöte en timme i veckan. Skolpsykologen nyttjas för handledning.
Fritidsgården har öppet kl. 08:00-16.00 under skoldagar samt tre kvällar i veckan. Under
lov är det öppet alla vardagskvällar. Verksamhetens planering sker översiktligt för en termin åt gången. Elevrådet samlar in önskemål på aktiviteter från klasserna. Dagtid består
besökarna uteslutande av högstadieungdomar, men kvällstid deltar gymnasieungdomar
och någon enstaka mellanstadieelev.
Kvällstid förs statistik över antalet besökare uppdelat på kön. Fritidsgården har cirka 3050 besökare en vardagskväll mitt i veckan och cirka 50-80 på fredagskvällarna. Av de
barn/ungdomar som besöker fritidsgården kvällstid är cirka 30-35 % flickor. Antalet elever i sjunde och åttonde klass som besöker fritidsgården har minskat.
Verksamheten tilldelas en fast budget årligen. Budgeten avser anställdas löner och omkostnader. Även om de anställda delar sin tid mellan att arbeta i fritidsgården och att arbeta som assistenter i klasserna, redovisas 100 % av deras löner på verksamheten fritidsgårdar. I tabellen nedan visas intäkter och kostnader för verksamheten åren 2013-2017
samt den totala budgetavvikelsen i procent. Övriga belopp i tkr.
2013

2014

2015

2016

2017

291

253

201

497

787

-2 177

-2 219

-2 551

-2 698

-3 350

-483

-506

-512

-487

-488

Summa

-2 370

-2 472

-2 862

-2 688

-3 051

Budgetavvikelse

-6,8 %

-0,1 %

-13,8 %

9,9 %

8,8 %

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader

Vid rapportering till Statistiska Centralbyrån görs antagandet att cirka 2-3 heltidstjänster
avser fritidsgården samt att resterande tjänster avser skolverksamheten.
Fritidsgårdschefen beskriver att verksamheten kan ordna fler kostnadsfria aktiviteter då
de får statliga bidrag. Skolans lokaler och sporthallen nyttjas utan ersättning.

3.1.1.2.

Fritidsgårdarna på övriga orter i kommunen

Enligt kommunens hemsida finns fritidsgårdar i Emmaboda samt på ytterligare sju orter.
I intervjuerna beskrivs att fritidsgården i Boda har lagts ner eftersom det saknades
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barn/ungdomar. I Långasjö söker fritidsgårdschefen efter en förening som vill driva en
lokal fritidsgård.
Bildningsförvaltningen har upprättat avtal med de föreningar som driver fritidsgårdsverksamhet. Avtalen avser ett år med automatisk förlängning ett år i taget. Ömsesidig uppsägningstid är 3 månader. Enligt avtalet åtar sig föreningen att ha öppet 3 timmar/kväll 2
kvällar i veckan under perioden september till maj. Föreningen har det fulla ansvaret för
verksamhetens drift, för att det finns ledare för verksamheten och att de har förutsättningar och stöd att klara av uppdraget. Kioskförsäljningen sköts av föreningen.
Fritidsgårdschefen ansvarar, enligt avtalet, för att tillse att verksamhetens bedrivs i enlighet med avtalet samt att vid behov stödja och underlätta för föreningen. I intervju beskrivs att fritidsgårdschefen håller möten med representanter för föreningarna inför varje
termin. Föreningarna skickar in sin planering för kommande termin innan mötet. På mötena avhandlas planeringen, men även uppföljning av den närmast föregående terminen. I
slutet av maj hålls en gemensam aktivitetskväll på Lindås fritidsgård där barn/ungdomar
från Åfors, Broakulla, Långasjö och Vissefjärda erbjuds skjuts.
Föreningen ersätts med årlig hyra för lokalen och ett fast verksamhetsbidrag till omkostnader. Driftbidraget fastställs utifrån verksamhetens omfattning och beräknas utifrån en
timersättning. Enligt avtalet betalas driftbidraget ut månadsvis efter att skriftlig verksamhetsrapport har lämnats till fritidsgårdschefen. Vi har inte tagit del av några skriftliga
verksamhetsrapporter i granskningen.
Vi har besökt de föreningsdrivna fritidsgårdarna i Vissefjärda och i Åfors.
Fritidsgården i Vissefjärda
I Vissefjärda är det samhällsföreningen som ansvarar för fritidsgården. Det finns en samordnare som avsagt sig uppdraget i och med att vårterminen tar slut. Tillträdande samordnare arbetar tillsammans med ytterligare tre anställda som ledare i verksamheten. En
ledare kan vara 16 år eller äldre. För närvarande är det två ledare som är 16 år medan de
övriga två har uppnått myndig ålder. När fritidsgården har öppet är två ledare i tjänst per
kväll. Om det uppstår något problem kan ledarna alltid kontakta samordnaren.
Samhällsföreningen har upprättat anställningskontrakt med de som arbetar i fritidsgården. Ledarna får introduktion i fritidsgårdens regler, som arbetats fram av samordnare
och ledare. Reglerna finns uppsatta på flera väggar i fritidsgården. I intervjun beskrivs att
ledarna skulle behöva mer utbildning innan de påbörjar sitt uppdrag. De behöver till exempel få kännedom om det finns några etiska regler att ta hänsyn till. Har de tystnadsplikt i vissa situationer? Finns det några problem med att umgås med barnen/ungdomarna utanför fritidsgårdens verksamhet?
Varje termin hålls ett eller två planeringsmöten. På mötena görs ett aktivitetsschema för
hela terminen. Fritidsgårdschefen deltar på vissa möten. I intervjun beskrivs att fritidsgårdschefen har stöttat till exempel när det uppstått problem vid introduktionen av nya
ledare.
Verksamheten riktar sig till barn/ungdomar mellan 8 och 12 år. Under vårterminen 2018
har de haft öppet 36 kvällar. Efter varje kväll noterar ledarna antalet besökare, vilka som
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varit ledare samt en kommentar om hur kvällen har varit. Antalet besökare uppgår till 310
vilket i genomsnitt innebär 8,6 besökare per kväll. I intervjun beskrivs att det varit mycket
lugnt i och kring fritidsgården de senaste åren.
Verksamheten finns i det så kallade Föreningshuset i Vissefjärda. Samhällsföreningen sa i
höstas upp kontraktet för de lokaler som fritidsgården använder. Efter en tid blev de erbjudna att dela lokaler med Vissefjärda GIF. I intervjun beskrivs att förändringen upplevs
som en försämring för fritidsgården och att det finns en oro att dela lokaler eftersom föreningen och fritidsgården bedriver verksamhet samma kvällar i veckan.
Fritidsgården i Åfors
I Åfors är det folketshusföreningen som ansvarar för fritidsgården. En av föreningens företrädare är kontaktperson för fritidsgården. Det finns en ledare för verksamheten. Uppdraget är inte dokumenterat. Fritidsgården har öppet två timmar en kväll i veckan när
skolan pågår. Det kommer mellan en och sju ungdomar per tillfälle. De är mellan 10 och
17 år gamla.
Ledaren har erfarenhet av verksamheten och är väl förtrogen med de ungdomar som brukar komma. Det finns ytterligare ungdomar i Eriksmåla, men de kommer inte till fritidsgården trots viss marknadsföring.
Varje termin hålls ett planeringsmöte. På mötena görs ett aktivitetsschema för hela terminen. Fritidsgårdschefen deltar på dessa möten. I intervjun beskrivs att fritidsgårdschefen
har stöttat till exempel vid behov av utrustning. Rapportering av verksamheten sker
muntligen.
Fritidsgården håller till i Åfors Folkets hus. Lokalerna är vältilltagna och det finns bland
annat kök och biosalong att tillgå. Andra medlemmar i folketshusföreningen och anhörig
till ledaren hjälper till med vissa aktiviteter som bakning och transport till simhallen i
Emmaboda.

3.1.1.3.

Samverkan

Det finns ett nätverk för fritidsledare i Kalmar län. Samtliga kommuner deltar utom Torsås kommun. Nätverket ordnar fortbildning och träffas cirka 4-5 gånger per år. Det är
ungefär 100 fritidsledare som deltar när det anordnas träffar.
Samverkan mellan bildningsnämnden och socialnämnden sker via en styrgrupp där fritidsgårdschefen ingår. Till styrgruppen finns en beredningsgrupp, som består av socialchefen, bildningschefen samt de båda utvecklingsledarna från bildningsförvaltningen och
socialförvaltningen. Beredningsgruppen har identifierat områden där samverkan mellan
nämnderna bedöms göra mest nytta. Det har till exempel bildats en arbetsgrupp som arbetat med strukturen på föräldramöten för samtliga stadier.
Fritidsgårdens personal samverkar även med de fältassistenter som finns inom socialtjänsten.
Under benämningen ”Emmasamverkan” träffas representanter från bildningsförvaltningen och socialförvaltning tillsammans med säkerhetssamordnare, folkhälsosamordnare
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och polisen. Det sker ett förebyggande arbete inför kända händelser och uppföljning efter
genomförda insatser.

3.1.2.

Bedömning

Vi ser positivt på att fritidsgårdsverksamheten bedrivs utifrån en värdegrund med tillhörande mål och att det finns en samverkan på länsnivå samt med socialtjänst och övriga
myndigheter i kommunen. Varken målen eller värdegrunden är fastställd av bildningsnämnden.
Vi ser även positivt på att det finns avtal med de föreningar som driver fritidsgårdsverksamhet. I avtalen finns målen för fritidsgårdsverksamheten beskrivna. Intervjuerna visar
dock att målen inte är kända av ledarna för de föreningsdrivna fritidsgårdarna.
Vi anser att bildningsnämnden bör fastställa tydliga mål för verksamheten och beskriva
fritidsgårdarnas uppdrag samt därtill koppla adekvata resurser.
Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.

3.2. Får nämnden någon återrapportering av
verksamheten vid fritidsgårdarna?
3.2.1.

Iakttagelser

Fritidsgårdschefen har varit på ett av nämndens sammanträden och föredragit verksamheten tillsammans med rektorn för Bjurbäcksskolans högstadium 7-9.1 I intervjun beskrivs att nämndens ledamöter inte hade några synpunkter på föredragningen.
Vi har granskat bildningsnämndens protokoll från januari 2017 till april 2018 i syfte att
identifiera ärenden som rör området fritidsgårdar. Granskningen visar att nämnden vid
flertalet möten får en budgetuppföljning där fritidsgårdarna redovisas tillsammans med
Bjurbäcksskolans högstadium 7-9.
Övriga ärenden som avser fritidsgårdar rör tilldelning av investeringsmedel, lokalfrågan
för fritidsgården i Vissefjärda och avsaknaden av fritidsgård i Långasjö. Se vidare bilaga 1.
Återrapporteringen av verksamheten vid de föreningsdrivna fritidsgårdarna sker både
muntligen och skriftligen.
Förvaltningschefen beskriver i intervjun att återrapporteringen från fritidsgårdarnas
verksamhet behöver stärkas.

3.2.2.

Bedömning

Vi bedömer att återrapportering till nämnden av verksamheten vid fritidsgårdarna är ytterst begränsad. Det baserar vi på att återrapportering endast förekommit vid ett tillfälle
och att det tillfället var för 1,5 år sedan. Utöver det rör ärenden som behandlats i nämnden
främst förutsättningar för att vissa fritidsgårdar ska kunna bedrivas och inte någon återrapportering av verksamheten som bedrivits.

1

Bildningsnämndens möte den 13 oktober 2016.
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När nämnden utformat mål för verksamheten och beskrivit verksamhetens uppdrag bör
även en rutin för regelbunden återrapportering upprättas.
Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt.

3.3. Sker uppföljning och utvärdering av verksamheten vid fritidsgårdarna?
3.3.1.

Iakttagelser

I intervjun beskrivs att fritidsgårdarna inte omfattats av skolans systematiska kvalitetsarbete.
Uppföljning och utvärdering av verksamheten sker på möten som hålls efter terminsslut
både vid fritidsgården i Emmaboda och på de föreningsdrivna fritidsgårdarna som vi besökt. Enligt intervjuerna bedöms aktiviteterna främst utifrån hur populära de har varit.
Utvärderingen dokumenteras inte.

3.3.2.

Bedömning

Vi bedömer att det saknas en systematisk uppföljning och utvärdering av verksamheten
vilket delvis beror på att det saknas tydliga utvärderingsbara och beslutade mål för verksamheten.
Vi bedömer vidare att den utvärdering som sker utifrån ingångna avtal inte är tillräcklig.
Utvärdering bör ske och dokumenteras utifrån de mål som beskrivs i avtalen.
Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt.
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Bilaga 1 Ärenden år 2017-2018
Paragraf/datum

Ärende

Kommentar

§ 18/2017-03-16

Investeringsbudget 2017

Fritidsgårdarna tilldelas 25 tkr.

§ 61/2017-06-01

Budget 2017

Centrala förhandlingar har genomförts och
årets budget fördelas till verksamheterna.
Av beslutet framgår att 74 301 tkr går till
grundskola, grundsärskola, fritidshem och
fritidsgårdar.

§ 81/2017-09-14

Fritidsgård i Vissefjärda

Beslut fattas att uppdra till bildningschefen
att tillsammans med teknisk chef och i samråd med ansvariga och barn/ungdomar ta
fram ett förslag på alternativa lokaler för
fritidsgården senast den 1 oktober 2017.

§ 110/2017-10-12

Fritidsgård i Vissefjärda

Bildningschefen informerar om att huvudförslaget för ny lokal för fritidsgården är
samutnyttjande av lokaler som Vissefjärda
GIF använder och som finns i Föreningshuset i Vissefjärda. Viss ombyggnad och anpassning av lokalerna planeras för att möta
önskemål från de olika verksamheterna.
Nämnden antecknar informationen till protokollet.

§ 119/2017-10-12

Övriga frågor

En ledamot i nämnden meddelar att föräldrastyrelsen i Långa vill bjuda in bildningschefen för en diskussion kring Långasjö
fritidsgård. Långasjö GOIF har haft ansvaret för anställda på fritidsgården, men har
nu avsagt sig detta. Bildningschefen informerar sig i ärendet och återkommer till
bildningsnämnden.

§ 127/2017-11-16

Förvaltningschefen informerar

Mötet med föräldrastyrelsen i Långasjö
rapporteras. Även fritidsgårdschefen deltog
på mötet. Fritidsgårdsverksamheten diskuterades.
Fritidsgården i Vissefjärda: De nya lokalerna byggs om enligt överenskommelse. Nytt
kontrakt ska tecknas när den totala kostnadsbilden för ombyggnationen är klar.
Verksamheten fortsätter i nuvarande lokaler tills de nya lokalerna är färdigställda.
Nämnden antecknar informationen till protokollet.

§ 1/2018-02-08

Bokslut 2017

Resultaten redovisas för grundskolan/fritidshem/fritidsgårdar. Bildningsnämnden antecknar informationen till protokollet.

§ 9/2018-02-08

Övriga frågor

En ledamot frågar hur det gått med Vissefjärda fritidsgård. Bildningschefen svarar
att kontrakt är skrivet med Föreningshuset,
Vissefjärda. Vissa ombyggnationer ska göras och ungdomarna från fritidsgården är
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med i planeringen.
Vad gäller Långasjö fritidsgård finns ännu
ingen lösning. Ingen förening har anmält
intresse av att driva den och lokalfrågan är
inte löst.
§ 11/2018-03-15

Budget 2018

Bildningsnämnden fastställer budget för år
2018. Grundskola, grundsärskola, fritidshem och fritidsgårdar tillförs 77 996 tkr.

§ 18/2018-03-15

Förvaltningschefen informerar

Lov- och sommarlovsbidrag, Emmaboda
kommun har erhållit 530 tkr för lov- och
sommarlovsaktiviteter under året. En arbetsgrupp gemensam med socialförvaltningen är etablerad för att ta fram förslag
och fördela medel. Det är även möjligt för
föreningar att få bidrag för sommarlovsaktiviteter.

§ 26/2018-04-26

Investeringsmedel 2018

Fritidsgårdar tilldelas 25 tkr.
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Bilaga 2 Vissefjärda fritidsgård
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