
Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott Protokollsutdrag 1 (2)

Sammanträdesdatum
2019-10-09

Utdragsbestyrkande

Dnr IFN 2019/97

§ 82 Utredning: Utveckla fritidsgårdarnas 
verksamhet och pröva frågan om 
föreningsdrift

Sammanfattning
Utredning av fritidsgårdsverksamheten har haft ett tvådelat 
uppdrag. Det första och huvudsakliga uppdraget har varit att 
presentera förvaltningens förslag till idrotts- och fritidsnämnden 
om en besparing på 2 350 tkr för fritidsgårdsverksamhetens budget 
år 2020. Utredningens andra uppdrag har inneburit att ge ett förslag 
om hur medel kan frigöras för att möjliggöra en förändring och 
utveckling av fritidsgårdsverksamheten.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningens förslag inför budget år 2020 omfattar två stycken 
åtgärder. Den första åtgärden innebär att avveckla träffpunkten 
Lyckeby, vilket innefattar att säga upp lokalen och avveckla 4,0 
tjänster. Den andra åtgärden innebär att avveckla Dalarö träffpunkt, 
vilket innefattar att säga upp befintlig lokal och att avveckla 1,0 
tjänster. Det innebär att förvaltningen behöver omförhandla 
uppdraget om 10–13-årsverksamheten för område Norr som utförs 
på uppdrag av utbildningsförvaltningen. Förvaltningen bedömer att 
åtgärderna kan träda i kraft fullt ut från och med april år 2020. 
Dessa två åtgärder innebär en sammanlagd besparing på 2 350 tkr 
för år 2020.
Förvaltningens ambition är att stärka kvaliteten i kommunens 
fritidsgårdsverksamhet genom nya typer av arbetssätt och 
verksamhetsinriktningar. Det för att bättre svara upp mot ungas 
behov och önskemål, nå en betydligt större andel ungdomar i 
Haninge samt uppnå jämställdhetsmålet. Därav föreslår 
förvaltningen en avveckling av verksamhetsformen träffpunkt för 
att möjliggöra en omfördelning av befintliga medel. Träffpunkt är 
en öppen fritidsverksamhet för unga som kompletterar fritidsgårdar 
där behoven eller målgruppen är mindre och en fullstor fritidsgård 
inte anses motiverad. Träffpunkter har mindre öppethållande, färre 
heltidsanställda och mindre lokaler än fritidsgårdar.
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För att kunna genomföra en omfattande verksamhetsutveckling 
förordas en fördjupad analys av hur fritidsgårdsverksamheten kan 
utvecklas för framtiden. Rapporten presenterar ett förslag på vad en 
sådan process bör innehålla och hur den kan genomföras fram till 
år 2021.

Underlag för beslut
- Rapport 2019-10-01 – Utredning av fritidgårdsverksamheten. 
Förslag om besparingsåtgärder för 2020 och utveckling av 
fritidsgårdsverksamheten.

Förslag till beslut
1. Genomföra en ekonomisk besparing år 2020 motsvarande 2 350 

tkr genom avveckling av träffpunkten Lyckeby samt avveckling 
av tonårsverksamheten vid Dalarö träffpunkt.

2. Avveckla verksamhetsformen träffpunkt i syfte att omdisponera 
medel för framtida utveckling av fritidsgårdsverksamheten.

Överläggningar i arbetsutskottet
Michael Fridebäck (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i 
beslutet.
Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: områdeschefer Norr, Central och Syd
För kännedom: Verksamhetschefer BurV
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