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Utredningsdirektiv: Utöka tillgången till aktiviteter på
helger och lov
Bakgrund

I Mål och budget 2019-2020 gav kommunfullmäktige kulturoch fritidsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna att
utöka tillgången till aktiviteter på helger och lov. Uppdraget
har överförts till den nyinrättade idrotts- och fritidsnämnden.
Överväganden

I artikel 31 i FN:s barnkonvention erkänns barnets rätt till lek,
vila och fritid. Enligt barnkonventionen som träder i kraft som
lag den 1 januari 2020 ska vi respektera och främja barnets
rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och
uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika
möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till
rekreations- och fritidsverksamhet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har en bred verksamhet som
berikar livet för alla dem som bor och verkar i Haninge.
Förvaltningen ansvarar bland annat för kulturprogram,
kulturskola, bibliotek, kulturhus, fritidsgårdar, föreningsstöd
och idrottsanläggningar.
Kultur- och fritidsförvaltningen har under ett par år utökat
fritidsgårdarnas öppethållande och aktivitetsutbud på helger
och skollov. Därutöver görs satsningar på exempelvis
sommarläger och dagkollo under sommarlovet. Under helger
och lov erbjuder förvaltningen aktiviteter för familjer, barn
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och unga på exempelvis biblioteken, i kulturhuset, inom
kulturmiljöområdet, på miljöverkstaden och i kulturskolan.
Förvaltningen ansvarar för föreningsstödet som bidrar till
civilsamhällets arrangemang av aktiviteter under helger och
lov. Under åren 2016-2018 har den statliga satsningen på
avgiftsfria lovaktiviteter för barn mellan 6-15 år dessutom
möjliggjort en utökning av förvaltningens och föreningslivets
utbud.
Syfte

Syftet med utredningen är 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 strategi 5.2 Arbeta för

ökad jämställdhet i kultur- och fritidslivet så vägs också
jämställdhetsaspekten in i utredningen.
Avgränsningar

Uppdraget har överförts från kultur- och fritidsnämnden till
den nyinrättade idrotts- och fritidsnämnden. Utredningen
omfattar de verksamheter som nämnden ansvarar för samt de
verksamheter som stöds eller kan stödjas genom
bidragsreglementet. Även verksamheter som den nyinrättade
kultur- och demokratinämnden ansvarar för kommer att
omfattas av utredningen, men i mindre omfattning. Ärendet
behandlas i idrotts- och fritidsnämnden och information
delges kultur- och demokratinämnden.
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I utredningen kommer det befintliga helg- och lovutbudet att
identifieras och kartläggas. Förvaltningen har för avsikt att
presentera en beskrivning av den verksamhet som
förvaltningen erbjuder på helger och lov.
I samband med revidering av Mål och budget 2019 gav
kommunfullmäktige ett ytterligare utredningsuppdrag till
idrotts- och fritidsnämnden och kultur- och
demokratinämnden – att utreda utveckling av fritidsgårdarnas
verksamhet inkl. pröva frågan om föreningsdrift. Gällande
utveckling av aktiviteter inom fritidsgårdsverksamheten
hänvisas till denna utredning.
Med helger och lov avses fredagskvällar, lördagar, söndagar,
helgdagar och aftnar samt skollov.
Med aktiviteter avses fritidsaktiviteter i Haninge kommun för
målgruppen 6 år till och med 18 år.
Eventuella ytterligare avgränsningar kommer att tas fram
under utredningens planeringsfas.
Genomförande

Utredningen leds av förvaltningens barn- och
ungdomsstrateg. Utredningen genomförs i samarbete med
berörda verksamhetschefer och berörd personal inom
förvaltningen.
Tidsplan

Mars-april: Planering och framtagande av detaljerad
genomförandebeskrivning.

Beslutande organ

Dokumenttyp

Idrotts- och fritidsnämnden

Recit

Sida

4 (4)

Datum

Diarienummer

2019-03-13

IFN 2019/95

Maj-oktober: Utredningen genomförs
November: Utredningen lämnas till nämndsekreterare 201911-11. Utredningen föredras inför ordförandeberedningen
2019-11-25.
December: Utredningen behandlas i idrotts- och
fritidsnämnden 2019-12-18.

