
Organisationsöversyn Fritid och Kaleido

Inledning
2014 genomfördes en större omorganisation av förvaltningen som blev Kultur, park och fritid 
med tre avdelningar. De tre avdelningarna har alla en eller flera enheter under sig. De delar i 
organisationen som berörs av denna organisationsöversyn är enhet fritid som ligger under 
avdelning fritid samt Kaleido som ligger under avdelning kultur.

Beskrivning av enhet fritid

Enhet fritid består av 1 enhetschef, 1 administratör, 4 fritidskonsulenter samt 2 
ungkonsulenter. Lokalbokningen sköts främst av administratör och en fritidskonsulent. 
Föreningsutveckling, bidragshandläggning och projekt arbetar främst två fritidskonsulenter 
samt enhetschef med. Inom dessa verksamhetsområden finns stort behov av samverkan. 
Ungkonsulenterna har inget direkt gemensamt med övriga verksamheter inom enheten och har 
i dagsläget förlagt 50% av sin arbetstid på Kaleido. Frågor kring friluftsliv/folkhälsa är på en 
mer operativ nivå och skulle behöva lyftas till en mer övergripande roll samt öka samverkan 
med andra enheter inom kommunen. 

Beskrivning av Kaleido
Kaleido omfattar även konsthallen och är organiserat direkt under avdelningschef kultur. På 
Kaleido arbetar 1 samordnare och 1 konstpedagog dessutom har 2 ungkonsulenter förlagt 
50% vardera av sin arbetstid där. Kaleido har till uppgift att tillhandahåller lokal, infrastruktur 
och samordning för föreningsliv och andra aktörer som bedriver verksamhet med kulturell 
inriktning. Samverkan är direkt avgörande för att skapa verksamhet. Kaleido har en stor 
potential till utveckling men behöver utökade resurser för att klara bemanning.  

Framtidens behov
Vi ser allt fler trender i samhället som på olika sätt påverkar den traditionella 
idrottsföreningen. Den ökade individualiseringen påverkar i hög grad föreningarnas mer 
kollektiva uppbyggnad. Det individuella engagemanget har förändrats och det är svårigheter 
att få människor att ställa upp på mer långvariga åtaganden och ansvarsroller. Dessutom 
bedrivs verksamheter inte längre enbart i föreningsregi utan olika intressegrupper bildas för 
att bedriva nya former av aktiviteter. Hur ska föreningslivet stödjas på bästa sätt, hur ska 
bidragsystemet se ut och hur ska olika intressegrupper stödjas i framtiden är frågor som 
behöver tydliggöras. Fritiden har stor betydelse för unga men behoven förändras ständigt. 
Individualisering och möjlighet att själv styra över sin tid är viktiga faktorer. Samtidigt ökar 
nätaktiviteterna och det sociala samspelet förändras. Att skapa naturliga mötesplatser för alla 
målgrupper och åldrar blir en viktig framtidsfråga. 

Förslag till omorganisation

 Enhet Fritid med enhetschef, administratör och 3 fritidskonsulenter.
 Ungkonsulenter flyttas organisatoriskt till avdelning kultur underställda avdelningschef 

kultur med placering på Kaleido (inledningsvis ca 50% fortsatt placering på ”tingshuset”).
 Fritidskonsulent (friluftsliv/folkhälsa) organiseras direkt under avdelningschef fritid.



Syfte med omorganisation
Att stärka och utveckla verksamhet för föreningsstöd samt att friluftsliv och folkhälsa får ett 
bredare och mer övergripande perspektiv. Ungverksamhet får större möjlighet att möta de 
unga på en naturlig mötesplats och kan bidra till utveckling av Kaleido. 
Positiva konsekvenser enhet fritid
 Föreningsstödets roll stärks.
 Mindre enhet med ett gemensamt uppdrag.
 Flexiblare organisation som kan fördela arbetet utifrån olika uppdrag och projekt.
Positiva konsekvenser ungverksamhet
 Ungverksamheten får en naturlig plats att möta unga.
 Ett bredare perspektiv på ungfrågor.
 Ökad samverkan med föreningsliv, organisationer och andra aktörer.
Positiva konsekvenser Friluftsliv och folkhälsa
 Ett mer strategiskt arbete med friluftsfrågor och folkhälsa.
 Större delaktighet vid planfrågor.
 Utvecklad samverkan med övriga enheter inom kommunen.

Genomförande 

V47: Samverkansträff med information om ny organisation
V47: Träff med berörda för information om ny organisation
V48-50 Arbete med riskbedömning och konsekvensanalys
V48-50 Tid för enskilda samtal
Feb MBL förhandling
Feb beslut i KFN
1 mars ny organisation börjar gälla 

Riskbedömning och handlingsplan vid ändring av verksamheten

Riskbedömning och konsekvensbeskrivning tas fram tillsammans med berörda
RiskbedömningRiskkälla
låg med Hög

Åtgärd Ansvarig Klart när?

Minskad helhetssyn inom avdelning fritid x
Avdelningsträffar 2 ggr/år för 
ökad helhetssyn

Avd chef 
fritid Årsvis

Semester bemanning avdelning fritid x
Ska fungera som tidigare att alla 
i huset inom avd fritid har 
gemensam semester planering

Förv chef Sommar

Arbetsgrupp för fritidskonsulent friluftsliv x
Ingår i ”avd grupp” på avd fritid 
med enhetschefer.

Avd chef 
fritid Mars

Öppettider lokalbokning x
Arbetsgruppen gör ett förslag på 
lämpliga öppettider. Ej samma 
som ord arbetstider 8-17.

Enh chef
fritid Mars

Telefontider lokalbokning x Arbetsgruppen gör ett förslag.
Enh chef 
fritid Mars

Kontorsplatser ung x
Är redan åtgärdat på Kaleido. 1 
kontorsplats behålls i 
Tingshuset.

Avd chef 
kultur Klart

Ensamarbete, otrygghet på Kaleido
x

Regelbundna nätverksträffar 
med polis, Soc mfl. Åtgärdsplan 
vid stökiga besök. Vaktrondering 
vid behov.

Avd chef 
kultur Påbörjat


