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§ 82
Fritidsgårdarnas öppettider (FN 2020.064)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
 
fritidsnämnden beslutar fritidsgårdarnas öppettider enligt förvaltningens förslag. Beslutet 
gäller tills vidare.

Ärendebeskrivning
Fritidsgårdarnas ordinarie säsong följer skolans läsår.
Under sommaren anpassas fritidsgårdarnas öppettider och verksamhet efter ungdomarnas 
behov och önskemål.

Öppettider för fritidsgårdarna under ordinarie säsong är.

Fritidsgården Mega
Måndagar: 16.00 - 22.00
Tisdagar: 16.00 - 21.00 (Riktad verksamhet för personer med funktionsvariationer)
Onsdagar: 15.00 - 22.00
Torsdagar: 15.00 - 22.00
Fredagar: 15.00 - 24.00
Lördagar: 17.00 - 24.00
Söndagar: 15.00 - 22.00

Fritidsgården Haket
Måndagar: 14.00 - 21.30
Onsdagar: 14.00 - 21.30
Torsdagar: 14.00 - 17.30
Fredagar: 14.00 - 23.30
Lördagar: 18.00 - 23.30

Fritidsförvaltningen föreslår att beslutet om fritidsgårdarnas öppettider ska gälla tills vidare 
eftersom fritidsnämnden då inte behöver besluta om fritidsgårdarnas öppettider årligen, utan 
endast vid behov.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 201112 Fritidsgårdarnas öppettider
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Tjänsteskrivelse

Fritidsgårdarnas öppettider

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar fritidsgårdarnas öppettider enligt förvaltningens förslag. 
Beslutet gäller tills vidare.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsgårdarnas ordinarie säsong följer skolans läsår.
Under sommaren anpassas fritidsgårdarnas öppettider och verksamhet efter 
ungdomarnas behov och önskemål.

Öppettider för fritidsgårdarna under ordinarie säsong är.

Fritidsgården Mega
Måndagar: 16.00 - 22.00
Tisdagar: 16.00 - 21.00 (Riktad verksamhet för personer med funktionsvariationer)
Onsdagar: 15.00 - 22.00
Torsdagar: 15.00 - 22.00
Fredagar: 15.00 - 24.00
Lördagar: 17.00 - 24.00
Söndagar: 15.00 - 22.00

Fritidsgården Haket
Måndagar: 14.00 - 21.30
Onsdagar: 14.00 - 21.30
Torsdagar: 14.00 - 17.30
Fredagar: 14.00 - 23.30
Lördagar: 18.00 - 23.30

Fritidsförvaltningen föreslår att beslutet om fritidsgårdarnas öppettider ska gälla tills 
vidare eftersom fritidsnämnden då inte behöver besluta om fritidsgårdarnas 
öppettider årligen, utan endast vid behov.

Bakgrund
Dessa öppettider gäller löpande verksamhet under året. Under skollov, storhelger,
arrangemang eller vid särskilda skäl kan tiderna komma att förändras efter beslut av
enhetschef på Ung Fritid. Planeringen av verksamhet och öppettider inför sommaren 
sker i dialog mellan personal och ungdomar. Detta för att skapa möjlighet för ett 
aktivt deltagande av ungdomarna.
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Konsekvenser för barn
Fritidsgårdarnas verksamhet berör barn och ungdomar i högsta grad. Detta beslut ger 
inga konsekvenser för barn och unga, då öppettiderna förblir oförändrade från 
tidigare år. 

Petri Peltonen Torsten Scott
Förvaltningschef Enhetschef Ung Fritid

Expedieras till:
Akten
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