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Dnr IFN 2019/95

§ 121 Utredning: Utöka tillgången till aktiviteter på
helger och lov
Sammanfattning

I Mål och budget 2019-2020 gav kommunfullmäktige dåvarande
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna
att utöka tillgången till aktiviteter på helger och lov. Uppdraget har
överförts till den nyinrättade idrotts- och fritidsnämnden. Idrottsoch fritidsnämnden fastställde förvaltningens förslag till
utredningsdirektiv vid nämndsammanträde 2019-04-24.
Uppdraget för denna utredning har varit att undersöka
möjligheterna att utöka tillgången till fritidsaktiviteter på helger
och lov i Haninge kommun för målgruppen 6 år till och med 18 år.
Utifrån idrotts- och fritidsnämndens samt kultur- och
demokratinämndens strategi 5.2 Arbeta för ökad jämställdhet i
kultur- och fritidslivet så har också jämställdhetsaspekten
behandlats i utredningen. Utredningen omfattar de verksamheter
som nämnden ansvarar för, samt de verksamheter som stöds eller
kan stödjas genom bidragsreglementet. Även verksamheter som
kultur- och demokratinämnden ansvarar för omfattas av
utredningen. Ärendet behandlas i idrotts- och fritidsnämnden och
information delges kultur- och demokratinämnden.
I utredningen beskrivs det befintliga utbudet av helg- och
lovaktiviteter. Även de avgiftsfria aktiviteter för barn mellan 6-15
år som möjliggjorts med stöd av den statliga satsningen på
sommarlovsaktiviteter presenteras. I samband med revidering av
Mål och budget 2019-2020 gav kommunfullmäktige ytterligare ett
utredningsuppdrag till idrotts- och fritidsnämnden och kultur- och
demokratinämnden – att utreda utveckling av fritidsgårdarnas
verksamhet inklusive pröva frågan om föreningsdrift. Gällande
utveckling av fritidsgårdsverksamheten hänvisas till den
utredningen (Dnr IFN 2019/97).
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen,
som inkorporeras i svensk lagstiftning den 1 januari 2020 ska vi
respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella
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och konstnärliga livet och uppmuntra tillhandahållandet av
lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig
verksamhet samt till rekreations- och fritidsverksamhet. Sverige har
ända sedan ratificeringen i Sveriges riksdag 1990 varit folkrättsligt
bundna att följa barnkonventionen. Haninge kommun och dess
verksamheter har sedan lång tid tillbaka arbetat utifrån
barnkonventionen. I samband med att barnkonventionen blir svensk
lag har Haninge kommun intensifierat arbetet för att säkerställa en
implementering av barnkonventionen som genomsyrar hela
verksamheten.
Kartläggningen visar att under 2019 erbjuds fler än 500
aktivitetstillfällen på helger- och lov för barn och unga i
kommunen. Detta är då sammantaget aktiviteter i förvaltningens
regi, Freezones aktiviteter och de aktiviteter som skett med stöd av
den statliga sommarlovssatsningen. Därutöver har öppethållande
och aktivitetsutbud under helger och lov utökats vid kommunens
fritidsgårdar. Förvaltningen har de senaste åren prioriterat medel
för ett stärkt utbud av helg- och lovaktiviteter i
fritidsgårdsverksamheten.
Förvaltningens synpunkter

Det statliga bidraget för sommarlovsaktiviteter har inte aviserats för
år 2020. Idrotts- och fritidsnämnden gör en hemställan hos
kommunfullmäktige om att tilldelas 3 500 tkr år 2020 av de avsatta
driftmedlen för ökad trygghet i och utanför skolan varav 1 000 tkr
som förvaltningen avser till att erbjuda lovaktiviteter för barn och
unga.
Det finns en del områden att beröra närmare i den fortsatta
utvecklingen av aktiviteter på helger och lov. En genomlysning bör
ske gällande målgruppsinriktning, prioritering av kommundelar,
marknadsföring och samverkan. I det fortsatta arbetet med utbudet
av aktiviteter för barn och unga på helger och lov har ett antal
områden identifierats. Förvaltningen avser att under 2020 arbeta
vidare med dessa.
Underlag för beslut

- Utredning: Utöka tillgången till aktiviteter på helger och lov
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Förslag till beslut

1. Utredningen Utöka tillgången till aktiviteter på helger och lov
godkänns.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Utredningen Utöka tillgången till aktiviteter på helger och lov
godkänns.
Överläggningar i nämnden

Zandrah Svärdh (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
Nämndens beslut

1. Utredningen Utöka tillgången till aktiviteter på helger och lov
godkänns.
Zandrah Svärdh (M) och Linda Bengtsson (M) deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen, KDN
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