1 (5)

2016-11-21
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr FRN 2016/146

Fritidsnämnden

Förlängning av överenskommelser med föreningar om
öppna verksamheter 2017
Förslag till beslut
1. Fritidsnämnden beslutar att förlänga tidigare beslutad överenskommelse med Nacka
Ridklubb avseende öppen träffpunkt på Velamsund för åldersgruppen 13 - 18 år till och
med 2017-12-31
2. Fritidsnämnden beslutar att ge Nacka ridklubb ett verksamhetsstöd i form av ett särskilt
föreningsbidrag med 151 000 kronor för den öppna verksamheten år 2017
3. Fritidsnämnden beslutar att förlänga tidigare beslutad överenskommelse med föreningen
Nacka Dans & Teater avseende öppen träffpunkt i Alphyddan för åldersgruppen 12- 18 år
till och med 2017-12-31
4. Fritidsnämnden beslutar att föreningen Nacka Dans & Teater ges ett verksamhetsstöd i
form av ett särskilt föreningsbidrag med 161 000 kronor för den öppna verksamheten år
2017
5. Fritidsnämnden beslutar att förlänga tidigare beslutad överenskommelse med föreningen
Darra musik och dans om öppen idrottsverksamhet i Fisksätra till och med 2017-12-31.
6. Fritidsnämnden beslutar att föreningen Darra musik och dans ges ett verksamhetsstöd i
form av ett särskilt föreningsbidrag med 317 000 kronor för den öppna
idrottsverksamheten år 2017
7. Fritidsnämnden beslutar att föreningar som ges särskilt föreningsbidrag för öppen
verksamhet ska lämna in en skriftlig redovisning senast 10 juni 2017 samt 10 januari 2018
8. Fritidsnämnden beslutar att under 2017 ska ovannämnda överenskommelser utvärderas
och förslag ska tas fram för hur verksamheten kan organiseras och finansieras från den 1
januari 2018.
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Sammanfattning
Fritidsnämnden har sedan år 2009 bidragit med ett utökat föreningsbidrag till två föreningar
så att de har kunnat erbjuda en öppen mötesplats i anslutning till deras ordinarie
föreningsverksamhet. Föreningarna skulle få långsiktiga förutsättningar där de visste att de
skulle kunna bedriva verksamheten under flera år.
Kultur- och fritidsenheten föreslår att befintliga överenskommelser ska förlängas med
ytterligare ett år samt att en fördjupad utvärdering görs under kommande år. Då
verksamheterna har funnits nu i sju år så föreslår kultur- och fritidsenheten att en fördjupad
utvärdering görs under år 2017, för att se om verksamheterna uppfyller de syften som var
avsedda med verksamheterna. Resultatet av utvärdering kan sedan vara underlag för
kommande beslut om särskilda föreningsbidrag till föreningsdrivna öppna mötesplatser.
Fritidsnämnden har även sedan 2007 bidragit med ett utökat föreningsbidrag till föreningar
så att de har kunnat erbjuda en öppen idrottsverksamhet i Fisksätra. Denna verksamhet
utvärderades år 2010. Då verksamheterna nu har bedrivits i ytterligare fem år föreslår
kultur- och fritidsenheten att en fördjupad utvärdering görs även för denna verksamhet
under år 2017, för att se om verksamheteten uppfyller de syften som var avsedd. Resultatet
av utvärdering kan sedan vara underlag för kommande beslut om fortsatt öppen idrott i
Fisksätra. Även i Orminge bedrivs öppen idrott i mindre omfattning, detta som en del av
fritidsgårdsuppdraget för Orminge.

Ärendet
Fritidsnämnden beslöt år 2009 att stödja två föreningar, Nacka ridklubb och föreningen
Nacka Dans & Teater, som då ville erbjuda en öppen mötesplats i anslutning till
föreningarnas ordinarie föreningsverksamhet. Verksamheterna kom till för att komplettera
de större fritidsgårdarna med mindre mötesplatser som skulle erbjudas på platser där det
redan fanns ungdomar som ”bara var och gjorde inget särskilt” innan och efter sina
föreningsaktiviteter. Träffpunkterna skulle komplettera den ordinarie
föreningsverksamheten och skulle bedrivas på platser där det inte fanns fritidsgårdar i
närområdet. Träffpunkterna skulle vara en fritidsgårdsliknande mindre öppen verksamhet.
Inriktningen var att föreningarna skulle få stöd för en verksamhet under flera år. Därefter
skulle en omfattande utvärdering ske. Fritidsnämnden beslutade om att ingå ettåriga
överenskommelser där föreningarna åtagit sig att anordna en öppen fritidsverksamhet för
åldersgruppen 13 - 18 år i anslutning till föreningarnas ordinarie verksamhet i sina egna
lokaler.
Fritidsnämnden beslöt år 2006 att ingå en överenskommelse med Saltsjöbadens
Idrottsförening där föreningen skulle anordna öppen idrottsverksamhet för unga vuxna och
ungdomar i Fisksätra från och med januari 2007. Under hösten år 2006 var det vanligt att
ungdomar bröt sig in i Fisksätra sporthall. När verksamheten startade var ett av motiven för
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verksamheten att göra något som kunde minska de ordningsproblem och den skadegörelse
som fanns i och runt Fisksätra sporthall. Verksamheten utvärderades grundligt under år
2010 och därefter gjordes en ny förfrågan till alla föreningar om det fanns intresse för att
bedriva en öppen idrottsverksamhet i Fisksätra. Sedan år 2011 har föreningen Darra Musik
och Dans bedrivit verksamheten. Fritidsnämndens beslut år 2011 var att föreningen skulle
få möjlighet att bedriva verksamheten till och med 2014 och därefter skulle ny omfattande
utvärdering ske. Då det inte gjorts någon utvärdering under 2015 eller 2016 föreslår kulturoch fritidsenheten att överenskommelsen med föreningen förlängs för ytterligare ett år.
Föreningarna har två gånger per år redovisat sin öppna verksamhet.
Även i Orminge finns en öppen idrottsverksamhet som bedrivs inom ramen för
fritidsgårdsuppdraget i Orminge.
Träffpunkt Velamsund – en mötesplats i ridhuset på Velamsund
Fritidsnämndens särskilda föreningsbidrag har använts fram för allt till att anställa en
fritidsledare på halvtid samt till program- och materialkostnader samt vissa
förbrukningsinventarier.
Verksamheten bedrivs i anslutning till föreningens café i ridhuset. Träffpunkten har öppet
fyra vardagar per vecka klockan 16.00 till 19.00 under skolåret. Föreningen har en anställd
fritidsledare på halvtid som är ansvarig för verksamheten.
På träffpunkten kan man bland annat spela spel. Se på TV, läsa läxor, baka, måla, syssla med
pyssel eller bara vara och umgås med kompisar eller ledaren. Vissa kvällar har ungdomarna
och ledaren ordnat något program, till exempel gemensam middag eller TV-spelsturnering.
Det är mellan 10 och 15 besökare per öppet tillfälle, företrädesvis flickor, som besöker
träffpunkten och totalt ca 40 unika tonåringar som tar del av verksamheten.
Kultur- och fritidsenheten har haft kontinuerlig kontakt med föreningen. Föreningen har
regelbundet lämnat in skriftliga verksamhetsredovisningar.
Enheten bedömer att verksamheten är betydelsefull och angelägen för dem som rider på
Velamsund, som ett komplement till föreningens och ridskolans övriga verksamheter.
Enheten menar att det även är positivt med en satsning som främst flickor tar del av.
Träffpunkt Alphyddan – en mötesplats i anslutning till dansverksamhet i
Alphyddan
Fritidsnämndens särskilda föreningsbidrag har använts framför allt till att anställa en
fritidsledare på halvtid samt till program- och materialkostnader samt vissa
förbrukningsinventarier.
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Verksamheten bedrivs i föreningens café i Dansstudion i Alphyddan. Träffpunkten har
öppet fyra vardagar per vecka klockan 17.00 till 20.00 under skolåret. Föreningen har en
anställd fritidsledare på halvtid som är ansvarig för verksamheten.
På träffpunkten kan man bland annat surfa på internet, lyssna på musik, dansa på egen hand
och utan förbokning, fika, umgås med kompisar, se film, spela spel och göra läxor. Vissa
tillfällen har det varit program och särskilda aktiviteter som prova på dans med ledare gratis,
dansföreställningar och filmvisning. Det är mellan 10 och 20 besökare per öppet tillfälle,
företrädesvis flickor, som besöker träffpunkten och totalt ca 50 unika tonåringar som tar del
av verksamheten.
Kultur- och fritidsenheten har haft kontinuerlig kontakt med föreningen. Föreningen har
regelbundet lämnat in skriftliga verksamhetsredovisningar.
Enheten bedömer att verksamheten är betydelsefull och angelägen för besökarna. Enheten
menar att det även är positivt med en satsning som främst flickor tar del av.
Öppen idrott i Fisksätra
Fritidsnämnden beslöt den 9 juni 2011 att ingå en överenskommelse med föreningen Darra
Musik & Dans om att anordna öppen idrottsverksamhet i Fisksätra för ungdomar och unga
vuxna i enlighet med dåvarande idrotts- och fritidsenhetens förfrågan daterad 2011-03-31.
Fritidsnämnden avsåg att ingå en överenskommelse med en förening om att förlägga
ledarledd öppen verksamhet till Fisksätra sporthall. Verksamheten syftar bland annat till att
nå ungdomar och unga vuxna som har behov av positivt vuxenstöd på sin fritid. Ungdomar
erbjuds en öppen idrottsverksamhet där deltagarna får uppleva gemenskap, med
gemensamma normer och regler, där deltagarna får uppleva att de får utrymme för egna
aktiviteter och umgänge med varandra, där de är efterfrågade, behövda och välkomna.
Fritidsnämndens särskilda föreningsbidrag har använts framför allt till att arvodera ledare
samt till program- och materialkostnader samt vissa förbrukningsinventarier.
Föreningen har under skolåret anordnat öppen idrottsverksamhet för åldersgruppen 17-24
år under tre vardagskvällar i veckan och öppen idrottsverksamhet för åldersgruppen 13-18
år på lördagar. Antalet deltagare har varierat mellan 25 och 70 per tillfälle. Aktiviteterna har
främst varit fotboll, men även basket, innebandy och dans. Föreningen har också anordnat
några större fotbollsturneringar och tillfällen där ungdomar fått möjlighet att prova på
streetdance.
Föreningen har fortlöpande redovisat verksamheten till kultur- och fritidsenheten. Enheten
och föreningen har även träffats kontinuerligt för samtal om verksamheten.
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Enheten bedömer att verksamheten är betydelsefull och angelägen för en stor grupp
ungdomar i Fisksätra. Föreningen har uppmärksammat unga som i andra sammanhang
upplevt att de i inte blivit positivt bemöta av det övriga vuxensamhället. Verksamheten har
inneburit att det funnits ytterligare fritidsaktiviteter att delta i, utan krav på föranmälan,
prestation eller konsumtion. Föreningen har lockat både flickor och pojkar med den öppna
idrottsverksamheten. Enheten anser att verksamheten bidrar till att unga i Fisksätra väljer en
positiv livsstil med sunda värderingar.
Kultur- och fritidsenhetens förslag
Intentionen med besluten om de två föreningsdrivna träffpunkterna på Velamsund och i
Alphyddan samt den öppna idrottsverksamheten i Fisksätra var att ge föreningarna
långsiktiga möjligheter att bedriva verksamheten. Därför har överenskommelserna förlängts
med ett år i taget utan att någon fördjupad utvärdering har gjorts.
Kultur- och fritidsenheten föreslår att befintliga överenskommelser ska förlängas med
ytterligare ett år samt att en fördjupad utvärdering görs under 2017.
Då de två träffpunkterna har funnits i sju år föreslår enheten att en fördjupad utvärdering
görs under år 2017, för att se om verksamheterna uppfyller de syften som var avsedda med
verksamheterna. Resultatet av utvärdering kan sedan vara underlag för kommande beslut
om föreningsdrivna öppna mötesplatser
Denna öppna idrottsverksamhet i Fisksätra utvärderades år 2010. Då verksamheterna nu
har bedrivits i ytterligare tre år föreslår kultur- och fritidsenheten att en fördjupad
utvärdering görs även för denna verksamhet under år 2016, för att se om verksamheteten
uppfyller de syften som var avsedd. Resultatet av utvärdering kan sedan vara underlag för
kommande beslut om fortsatt öppen idrott i Fisksätra.

Ekonomiska konsekvenser
I fritidsnämndens förslag till internbudget finns ekonomiskt utrymme för en fortsättning av
befintliga överenskommelser enligt denna tjänsteskrivelse.

Konsekvenser för barn
Då beslutet avser att erbjuda ungdomar ytterligare mötesplatser och aktiviteter på deras
fritid har ingen särskild barnkonsekvensutredning genomförts i beredningen av detta
ärende.

Nadia Izzat
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Thomas Sass
Utvecklinsledare
Kultur- och fritidsenheten

