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Till
Stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista

Förslag om förlängning av gällande avtal om
öppen fritidsverksamhet på kvartersgårdarna
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förslaget om förlängning av gällande avtal för
öppen fritidsverksamhet på kvartersgårdarna t.o.m. 2007-12-31.

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Birgitha Sahlin
Avdelningschef

Sammanfattning
Kista stadsdelsförvaltning föreslår att stadsdelsnämnden beslutar godkänna en
förlängning av gällande avtal för öppen fritidsverksamhet på kvartersgårdarna
Gula Gården i Husby med eftermiddagsannex i Akalla By samt Kista 5, i Kista
t.o.m. 2007-12-31.
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Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats inom avdelningen Skola, Förskola och Fritid,
SFF.
Bakgrund
Kvartersgårdar i Kista har funnits sedan mitten av 1970-talet, och var från början
av två kategorier. Dels kommunal egenregiverksamhet och dels i extern
entreprenadform hos ideella föreningar och kristna samfund. Båda verksamhetsformerna finansierades ur samma budget. Totalt har det som mest funnits cirka åtta
kvartersgårdar i Kista. Den kommunala egenregin har upphört och i Kista finns nu
två kvartersgårdar kvar, varav en med annex. Båda har externa huvudmän som
bedriver och i huvudsak bedrivit verksamheten på entreprenad sen 1970-talet.
Dessa är KFUK-KFUM Bromma (Kista 5) och Unga Örnar i Stockholm (Gula
Gården med eftermiddagsannex i Akalla By) . Den öppna verksamheten på
kvartersgårdarna har även använts som alternativ till den inskrivna fritidsverksamheten för 10-12 åringar som skolorna ska bedriva enligt ett beslut i kommunstyrelsen 2006. Den öppna verksamheten på kvartersgårdarna har upphandlats
enligt LOU två gånger tidigare, dels år 1999 och dels år 2002. Nuvarande avtal för
båda kvartersgårdarna gäller t.o.m. 2007-06-30.
Förvaltningens förslag
Med anledning av att skolan överförs till utbildningsförvaltningen bedömer
förvaltningen att det krävs en utredning kring ansvarsfördelning och finansiering
av den inskrivna fritidsverksamheten för 10-12 åringarna under eftermiddagstid.
Då de nu gällande avtalen för den öppna verksamheten upphör att gälla fr.o.m.
2007-07-01 föreslår förvaltningen en förlängning av dessa avtal tom. 2007-12-31,
i avvaktan på utredningen.

