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Beskrivning av verksamheten 
 
Fritid erbjuder öppna mötesplatser för våra kommuninvånare i form av Simhall och 
fritidsgårdar, drogförebyggande verksamhet samt stöd till föreningslivets omfattande 
verksamhet. 
 
Föreningsstöd 
Föreningsstödet innebär att vi ger ekonomiskt bidrag till verksamhet och lokaler för 
föreningarna samt att vi bistår med stöd och service till verksamhetsutveckling. Tillgång 
till halltider är en viktig del för att föreningarna skall kunna bedriva sin verksamhet. Vid 
fördelningen tar vi hänsyn till pojk- respektive flickidrott. Vi uppmanar även föreningarna 
att tänka på åldersaspekten när de fördelar tider inom sin förening, så att de yngre får 
tidiga tider. Alla hallarna är mycket uppbokade och de tider som finns över är sena kvällar 
och helger.  
 
Inom föreningslivet bedrivs ett aktivt arbete med 7 881 sammankomster och 69 581 deltagartillfällen 
Av föreningar med ungdomsverksamhet har 34 stycken alkohol och drogpolicy och  
endast 6 föreningar har ännu inte tagit fram en policy.  

 

Vi administrerar också studieförbundsstödet samt lotteristillstånd. 
9 studieförbund får del av studieförbundsstödet.  
 
Ungdomsverksamhet och Fritidsgårdar 
Vi har 4 fritidsgårdar belägna i Grimsås, Limmared, Länghem och Tranemo som fungerar 
som öppna avgiftsfria mötesplatser för våra unga. Gårdarna har öppet 1-3 kvällar per 
vecka.  Här kan man umgås, prata och delta i aktiviteter som ordnas. Fritidsgården Grottan 
i Tranemo har åter öppnad regelbundet på fredagskvällarna. En ökning av antalet 
ungdomar som besöker gårdarna har märkt under hösten. Vi har en stabil personalgrupp 
sedan några år, vilket är viktigt för att skapa förtroende bland unga. 
 
En annan del är resor, studiebesök och aktiviteter på lov . Här ges ungdomar möjlighet att 
umgås och kanske knyta nya kontakter.  
 
Tjej- och killgrupper ordnas regelbundet beroende på efterfrågan. 
I Ungdomskonsulentens arbete ingår bland annat att driva ett drogförebyggande arbete 
samt föräldrautbildning för tonårsföräldrar. 
 
Simhall och Gym 1 
På uppdrag av skolan genomför vi simundervisningen för år 1-3 på skoltid. 
Simkunnigheten var läsåret 08/09 var 95,6% (07/08 96%, 06/07  95% ) 
 
Simhallen är öppen för allmänheten 6 dagar i veckan, fredagskvällar är en populär tid för 
våra barn och unga. Vi har babysim en gång i veckan då barn och föräldrar badar 
tillsammans. Vattengymnastik och simskola en gång i veckan. 
Vi erbjuder massage och möjlighet att sola solarie. 
En annan viktig och omfattande del i arbetet är städning, i den här miljön frodas bakterier 
lätt om det inte sköts på ett tillfredställande sätt. 
Gym 1 är ett populärt friskvårdgym för självträning med ca 250 medlemmar. 
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STF Vandrarhem Tranemo 
Vi har haft ett året runt öppet vandrarhem med 9 rum och 38 bäddar.  
Vandrarhemmet lades ner den sista oktober i år. 
 
 

Beskrivning av hur vi organiserar arbetet 
 
Fritidsintendenten har ett övergripande ansvar för verksamhet och alla personal. Både 
Simhallen och Fritidsgårdsverksamheten har APT en gång per månad.  
Föreningsstöd, studieförbund och lotteritillstånd sköts av fritidsintendent och 
fritidsassistent.  
På fritidsgårdarna organiseras arbetet i samråd med ungdomskonsulent och fritidsledare. 
Ungdomarnas önskemål och åsikter tas ständigt hänsyn till när man planerar 
verksamheten.  
När det gäller simhallen planeras verksamheten i samråd med fritidsintendent och en 
person är huvudansvarig för respektive verksamhet. En person har hand om all 
hallbokning som sköts via FRI-datasystemet.  
 
Vandrarhemmet har skötts av vandrarhemsvärden och verksamhetsutveckling och 
marknadsföring tillsammans med fritidsintendent. Vandrarhemmet är nedlagt sedan okt i 
år 
 
 

Detta minns vi särskilt under året 
 
Föreningsstöd mm 
Vi har genomfört ett föreningssamråd i september. 13 föreningar med ungdomsverksamhet 
deltog. 
Träff med föreningarnas droginformatörer 
 
Simhallen 
Simskola för 6 åringar och uppåt på fritiden har länge varit ett önskemål som vi återigen kunnat uppfylla. 
Uppskattade SPA-kvällar vid flera tillfällen. 

 
Ungdomsverksamheten och Fritidsgårdar 
Fritidsgården i Limmared har flyttat till Stationshuset och ett bra samarbete med 
Limmared skate förening är under uppbyggnad. 
Sommarlägerverksamhet för ett antal unga killar var mycket uppskattat. 
Två killgrupper är i gång 
Tjejkväll i samarbete med miljöstrategen i kommunen. 
Resa till Göteborg med studiebesök på marinmuseum och skatehall. 
Kul i simhallen med tävlingar och musik. 
Musikkväll med Ung kultur. 
Medarrangör i Projektet ”Young Voices” 
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Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 
 
Vi har inlett ett arbete med uppföljningsenkäter inom ungdomsverksamheten och sim– och 
idrottshallen. Samtal med våra brukare och kundgrupper sker ständigt för att förbättra och 
anpassa verksamheten. 
När det gäller ungdomsverksamheten så gäller det att ta vara på alla idéer och tankar som 
kommer från våra unga för att ständigt hitta sådant som intresserar. Men även om det görs 
så händer det att en del satsningar inte drar så mycket ungdomar som man hoppats på. 
 

Förutsättningar 
 
Kunder/brukare 
I huvudsak är invånarna i vår kommun potentiella kunder och brukare. 
Besöksstatistik sammanställs till årsredovisningen. 
 
Personal 
3 Fritidsledare på sammanlagt 115% 
1 Fritidintendent  på 50% 
2 Fritidsassistenter på sammanlagt 90% 
1 Ungdomskonsulent  100% 
3 Bad och idrottshallsarbetare på sammanlagt 200% 
2 badmästare på sammanlagt 200% 
1 Vandrarhemsvärd om 20%  
 
Analys: När det gäller simhallen så är sårbarheten i verksamheten hög med 5 personal. 
Fritidsassistenttjänsten har minskats med 60% på en heltid i år vilket har lett till att 
handläggningstiderna har blivit längre.  
 
Ekonomiska resurser 
Enligt budget 
 
Ändamålsenliga lokaler och utrustning  
Fritidsgårdar 
Vi har bra lokaler i Länghem och Tranemo, i Grimsås och Limmared är lokalerna 
ändamålsenliga, men inte optimala. När det gäller utrustning på gårdarna har vi bland 
annat biljardbord, fotbollsspel, Karaoke, TV och musikanläggning. Vi köper in allt efter 
behov och önskemål. Däremot har vi medvetet avstått från att köpa in datorer. 
 
Sim och idrottshallen och Gym 1 
Anläggningen i stort fick bra betyg enl enkätundersökningen 2008. 
Simhallen fungerar bra sedan uppfräschning som gjordes 2005. Den stora bassängen är 
som bekant trång vilket gör att barn och vuxnas behov/intressen ibland krockar.  
Hallarna är enligt utvärderingen tillfredställande 
På Gym 1har nya konditionsmaskiner införskaffats. I övrigt är maskinparken från tiden då 
gymmet startades. 
Ett ständigt arbete pågår för att öka säkerheten i anläggningen i stort  
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Arbetet i verksamheten 
 
Bildningsplanens mål för Fritid 
All verksamhet främjar integration, trygghet, mångfald och jämställdhet 
Målsättningen är nöjda kunder och brukare och föreningar. 
Vi har följt upp ungdomsaktiviteterna med enkäter och intervjuer. Genomgående kan säjas 
att våra unga är nöjda med det som görs.  De flesta aktiviteter som ordnas är fullbokade. 
Vi har en mix av tjejer och killar som deltar. Av unga med annat ursprung har vi ofta en 
hög andel som deltar. 
Vi genomförde en omfattande kundundersökning på Simhall- och idrotts, GYM1  2008 och 
vi skall föröka hinna att gå vidare med det arbetet under våren 2010 
Vi genomför just nu en omfattande översyn av föreningsstödet till föreningar med 
ungdomsverksamhet. Vår förhoppning är att det arbetet skall ge oss ett bra underlag för att 
utveckla föreningsstödet. 
 

Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser under 08 
 
Mot samma Mål Drogförebyggarutbildning 
Förebygg. nu 
Fortbildningsdag för all personal på Fritid med fokus på Bildningsplanens mål och 
samverkan inom Fritid 
Föreningsbidrag nu och i framtiden 
FRI Bokning och föreningsadministration 
Aktuella studieförbundsfrågor för kommunala handläggare 
Aquabikefortbildning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


