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Sammanfattning
Besökarna vid samtliga kommunala fritidsverksamheter i Farsta stadsdelsområde,
öppna förskolan, parklekarna och fritidsgårdarna, är överlag mycket nöjda med
verksamheternas utbud, personal och möjligheter till inflytande. Ett utvecklingsområde är att tydliggöra för parklekarnas barnbesökare att de gärna får tycka till
och att de kan påverka verksamhetens utformning.
Under 2011 har förvaltningen följt upp fritidsverksamheterna med riktade
enkätundersökningar med givna svarsalternativ och möjligheter att kommentera.
Resultaten har presenterats för de olika målgrupperna och personalen i de olika
verksamheterna har diskuterat förutsättningar att genomföra framförda förslag till
utveckling.

Telefon 08-508 18 000 Fax 08-508 18 099
E-post farsta@stockholm.se
Besöksadress Storforsplan 36. Farsta centrum
Postadress Box 113, 123 22 Farsta

www.stockholm.se/farsta
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för barn och ungdom.
Bakgrund
Stadsdelsförvaltningen följer på olika sätt upp fritidsverksamheten. Brukarundersökningar riktade till ungdomar som går på fritidsgårdarna respektive barn
och föräldrar som utnyttjar öppna förskolan och parklekarna är ett av instrumenten
för uppföljning. De ger enskilda chefer, förvaltningsledning och nämnd en bild av
hur nöjda brukarna är och synliggör verksamhetens förbättringsområden.
Öppna förskolan
Farsta stadsdelsförvaltning har fem öppna förskolor spridda inom stadsdelområdet.
Öppna förskolan är en mötesplats där hemmavarande föräldrar tillsammans med
sina barn kan knyta kontakter, bygga nätverk och bli stärkta i sitt föräldraskap. I
öppna förskolan erbjuds olika aktiviteter som sång, lek, rörelse och skapande
verksamhet. Det arrangeras även kurser i babymassage, olycksfallsutbildning samt
olika utflykter, besök av BVC med mera. Föräldrarnas behov, önskemål och
intressen påverkar utbud och innehåll. Verksamheten bedrivs på förmiddagar fyra
vardagar i veckan.
Öppna förskolan är ur ett preventivt syfte en viktig verksamhet. Den är en generell
förebyggande verksamhet där föräldrar mycket tidigt kan få stöd i sin nya roll och
vid behov få stöd till hjälp. I Farsta är alla öppna förskolor integrerade i parklekens lokaler, på två av verksamheterna bedrivs även ungdomsverksamhet kvällstid. Detta sambruk gör att föräldrar och barn kan använda verksamheten som en
mötesplats även när barnen blir större.
Öppna förskolan bygger på frivillighet, besökarna väljer själva om och i vilken
omfattning de deltar i verksamheten. Den är öppen för alla oavsett bakgrund. Den
stödjer nätverksbygge och social gemenskap. Pedagogen/fritidsledaren fokuserar
på det friska, positiva och glädjerika hos besökarna både individuellt och i grupp.
Det ska vara spännande, roligt och glädjefyllt att delta i verksamheten.
Antal föräldrar som har svarat på Öppna förskollans enkät
Nybygget
Gubbängen
Forsängen
Farsta strand
Farstaängen
Centrala Farsta
Fagersjö
Fagersjö
Fagerlid
Hökarängen
Farsta totalt

38
19
26
13
8
105
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Av de sammantaget 105 föräldrar som har svarat på enkäten om öppna förskolan
är 30 % pappor.
Parklekarna
Farsta stadsdelsförvaltning har sju parklekar spridda inom stadsdelområdet. De
ligger naturskönt belägna och är mötesplatser för barn och föräldrar i området.
Parklekarna stimulerar barns skapande verksamhet, rörelse och fria lek.
Ambitionen med parkleken är att det ska vara en trygg plats att vistas på med
personal som ser besökarnas behov. Alla parklekar har ett utbud av både fast och
löst lekmaterial; cyklar styltor, gungor, klätterställning, fotbollsplan med mera.
Starrmyran har även djurhållning och Farstaängen har Bygglek.
Antal barn som har svarat på enkäten
Nybygget
Forsängen
Farstaängen
Fagersjö
Fagerlid
Starrmyran
Odlarängen
Farsta totalt

Gubbängen
Farsta strand
Centrala Farsta
Fagersjö
Hökarängen
Hökarängen
Tallkrogen

33
17
32
31
38
29
33
213

Det är fler flickor, 56 procent totalt som svarat på enkäten, vilket är positivt med
tanke på att parklekarna har uppdrag att locka fler flickor till verksamheten.
Åldersfördelning
0 -5 år

6 -9 år

10 -13 år

14 -17 år

8%

38 %

45 %

9%

Det är flest svar i åldersgruppen 10-13 år vilket troligtvis speglar att det är den
åldersgruppen som besöker parkleken ofta. Det finns säkerligen fler barn i de
yngre åldersgrupperna som besöker parklekarna än vad statistiken visar, barnen är
för små för att själva svara på enkäten.
Antal föräldrar som har svarat på enkäten
Totalt 270 föräldrar har svarat på enkäten om parkleksverksamheten, varav
67 procent är kvinnor. 66 procent är föräldrar till barnen och 14 procent släktingar.
Övriga medföljande vuxna representeras av dagbarnvårdare och förskole- och
skolpersonal.
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Fritidsgårdarna
Fritidsgården är en mötesplats för ungdomar årskurs 6-9 under deras fritid på
kvällar och helger. Fritidsledare ser till ungdomarnas behov och som med tydliga
regler är goda förebilder. Fritidsgården är en resurs för ungdomars utveckling där
kreativitet och intressen tas tillvara. Ungdomarna har inflytande och är delaktiga i
verksamheten. På fritidsgården kan ungdomarna i en trygg drog- och rökfri miljö
möta nya och gamla vänner, samtala och/eller delta i olika aktiviteter, till exempel
idrott och skapande verksamhet. På fritidsgården Morris bedrivs även
fritidsgårdsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning.
Ungdomshuset Tuben I Farsta Centrum är en mötesplats för ungdomar i årskurs 9
till gymnasiet årskurs 3 med särskilt uppdrag att arbeta med ungdomars
delaktighet och inflytande. Verksamheten har fokus på ungdomars kultur,
kreativitet, skapande och ungt entreprenörskap och är en plats där ungdomar kan
förverkliga sina idéer och ordna arrangemang. Tuben har varit stängd under delar
av 2011 varför någon enkätundersökning inte har genomförts.
Totalt har 161 ungdomar svarat på enkäten, varav 45 procent flickor.
Årskurs 6
Årskurs 7
Årskurs 8
Årskurs 9
17 %
23 %
37 %
22 %
Mer än en tredjedel av besökarna går i årskurs 8.

Resultat av enkäterna

Öppna förskolan
Besöker du någon annan öppen förskola?
Det är mycket vanligt att föräldrarna besöker flera olika öppna förskolor. Externa
besökare, föräldrar som bor i andra stadsdelsområden eller kommuner, åker
emellan Farstaängen, Fagerlid och Nybygget. Forsängen och Fagersjö har i princip
inga externa besökare.
Hur eller av vem fick du information om Öppna förskolan?
BVC

Förälder som redan
är besökare

Internet

23 %

40 %

15 %

Annat sätt, lapp i parken,
gick förbi, förskola/
dagbarnvårdare
23 %
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Den vanligaste informationskanalen om Öppna förskolan är mun till munmetoden.
40 procent av besökarna har fått information om verksamheten av andra föräldrar.
En del föräldrar har lämnat mer än ett svar.
Har du genom öppna förskolan fått information om förskolor /dagbarnvårdare i Farsta området?
Av de som svarat har säger 54 procent att de har fått information. Av dem som har
svarat nej kommenterar en del att de inte har frågat, att frågan är för tidigt väckt
och att det finns bra information att få.
Hur ofta går du på öppna förskolan?
Varje vardag
5%

Flera gånger i
veckan
52 %

En gång i
veckan
27 %

Någon gång
ibland
16 %

Annat
1%

Över 60 procent av besökarna går flera gånger i veckan på Öppna förskolan.
Tycker du att ditt barn har utvecklat sin kommunikation genom den
verksamhet som bedrivs?
95 procent av föräldrarna de föräldrar som svarat på frågan anser att barnen har
utvecklat sin kommunikation genom Öppna förskolans verksamhet. Var femte
enkätdeltagare har ingen åsikt i frågan.
Några kommentarer:
 Svårbedömt.
 Lär sig genom att se andra.
 Sången är utvecklande.
 Lär sig att ta för sig.
 Barnen är så framåt språkligt ändå.
 Mitt barn har blivit bättre socialt anpassat med andra barn.
 För att hon få träffa andra barn – det hade hon aldrig gjort om inte Öppna
förskolan fanns.
Tycker du att ditt barn har utvecklat sin motorik genom att ni deltagit i
öppna förskolans verksamhet?
Över 90 procent av föräldrarna tycker att deras barn utvecklat sin motorik genom
att delta i Öppna förskolans verksamhet. En tredjedel har ingen åsikt i frågan.
Några kommentarer:
 Blir sporrad att börja gå när andra barn går.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 5-9/2012
SID 6 (17)




Övar tillsammans med andra barn.
Pedagogiska sångstunder och leksaker.

Har du knutit några nya vuxenkontakter på öppna förskolan?
83 procent av de svarande föräldrarna uppger att de har knutit nya vuxenkontakter
genom besöken på Öppna förskolan.
Några kommentarer:
 Har lärt känna min granne.
 Alla jag umgås med på dagarna har jag lärt känna genom öppna förskolan.
 Nej, men det är trevligt att snacka med andra föräldrar när barnen leker.
 Massa nya vänner.
60 procent träffar sina nya kontakter utanför Öppna förskolan.
Upplever du att du genom öppna förskolan fått stöd i sin föräldraroll?
80 procent av föräldrarna anser att de får stöd i sin föräldraroll av andra föräldrar
och personal på Öppna förskolan.
Tycker du att lokalen är ändamålsenlig till att bedriva öppen förskola?
93 procent av de svarande anser att lokalerna är ändamålsenliga för
verksamheten. En återkommande kommentar är att golven är kalla.
Passar öppettiderna dig?
94 procent är nöjda med Öppna förskolans öppettider.
Har du deltagit i någon/några av öppna förskolans gemensamma aktiviteter
(babysalsa, storsångsamling, teater, picnic med mera) under året som gått?
Hälften av de tillfrågade har deltagit i gemensamma aktiviteter.
Några kommentar:
 Babysalsa är jätte kul.
 Pic nic.
 Klädbytarkväll.
 Sådant gör jag mycket på andra håll.
 Kanon att få prova på olika saker till ett billigt pris.
Tycker du att du kan påverka innehållet i verksamheten?
82 procent av föräldrarna som besvarat enkäten anser att de kan påverka innehållet
i verksamheten.
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Några kommentar:
 Man känner sig välkommen att komma med idéer och förslag.
 Har jag idéer så framför jag dem.
 Vi pratar rätt öppet och personalen lyssnar på förslag.
 Öppen och social personal så jag tror att förslag skulle tas emot bra.
 Personalen är mycket trevliga och bra på att lyssna.
 Mycket bra och engagerad personal.
Vad har öppna förskolan för betydelse för dig och ditt barn?
Majoriteten av de svarande lyfter fram
 sångstunder och social samvaro
 bra träning inför förskolan
 viktigt forum för att knyta kontakter i närområdet.
Vilka aktiviteter har mest betydelse för dig och ditt barn?
Sångstund är den aktivitet som föräldrarna lyfter som mest betydelsefull för
barnen. Den fria leken samt skapande verksamhet kommer därefter. Även olika
aktiviteter som leder till samvaro värderas högt.

Parklekarna
Barnens parkleksbesök

Vilken parklek besöker du mest?
38
35

33

29

31

32

Fagersjö

Farstaängen

17

Fagerlid

Forsängen Starrmyran

Nybygget

Antal barn som besöker de olika parklekarna.

Odlarängen
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Hur ofta besöker du parkleken?
3 – 5 dagar
48 %

1 – 2 dagar
41 %

Mindre
11 %

En stor andel av barnen som har svarat besöker parkleken flera dagar i veckan.
89 procent av besökarna är så kallade ”stammisar”, har man väl hittat till
parkleken så återkommer man.
Finns det mycket saker att leka med i parkleken?
Ja, mycket
51 %

Ja, ganska mycket
42 %

Nej, inte så mycket
7%

Barnen är positiva till att det finns mycket att leka med i parkleken. 93 procent av
barnbesökarna tycker att det finns tillräckligt att leka med. Allra mest nöjda med
saker att leka med i parkleken är Fagerlids besökare, 74 procent av dem har svarat
ja, mycket.
Vad saknar du?
Barnen anger bland annat att de saknar lekstuga med kök, basketkorg och bättre
bollar, klätterställning, studsmatta, månbilar, skateboardramp, tv, vattenpistoler,
isbana, kinagunga, gungbräda med mera.
Tycker du att det händer roliga saker i parkleken?
Ja, mycket

Ja, ganska mycket

52 %

38 %

Nej, inte så
mycket
6%

Har inte varit med
4%

90 % av barnen anser att det är en rolig verksamhet i parkleken. Fagerlidsparken
har mest nöjda besökare, 100 % är nöjda och en stor majoritet av dem är mycket
nöjda med rolighetsutbudet.
De barnen uppskattar mest är
 Sport som basket, pingis, fotboll, ridning, cykling, tennis och isbana
 Annat som bingo, åka tåg, grillning, familjedagar, leka, tipsrunda, ljusstöpning, plaskdammen, pyssel, hoppborg, teater, kulbana, månbil, bada,
utflykt, turneringar, och disco
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Är det något du skulle vilja göra i parkleken som du inte kan men skulle vilja
göra?
Majoriteten av barnen (66 %) svarar nej.
På frågan vad de skulle vilja göra svarar de i urval vattenkrig, skejta, tävlingar ute
där alla är med, linbana, hoppa studsmatta, att det händer ovanliga saker oftare, en
scen med ridå, åka och bada, bowla, playstation, konstgräs, spela basket, måla,
paintboll, lotteri, volleyboll, klättra på taken, turneringar, disco och pyssel.
Ansvariga för parklekarna bedömer att de kommer att kunna tillgodose en del av
ovanstående önskningar.
Känner du dig trygg i parkleken?
Mycket trygg
78 %

Ganska trygg
20 %

Inte så trygg
2%

Endast två procent av barnen (besökare på Nybygget) känner sig inte trygga i
parkleksmiljön.
Tycker du att du har möjlighet att komma med önskemål och idéer?
Ofta
40 %

Ibland
33 %

Inte alls
3%

Vet inte
24 %

Över hälften av de barnen som har en åsikt i frågan svarar ofta. En fjärdedel av
barnen har ingen åsikt. 89 procent av Fagerlids besökare är oftast nöjda med
möjligheten att få tycka till. 26 procent av de barn som svarar om Nybygget tycker
inte att de har möjlighet att tycka till. Parkleksansvariga lyfter fram att det är ett
utvecklingsområde att bli bättre på att tala om för barnen att de får komma med
idéer om verksamheten.
Tycker du att personalen lyssnar och vill göra roliga saker?
Ofta
53 %

Ibland
33 %

Inte alls
3%

Vet inte
10 %

Över hälften av barnen svarar att upplever att personalen lyssnar alternativt vill
göra roliga saker eller både och. Enkätfrågan omfattar två frågeställningar vilket
gör det svårt att bedöma svaren.
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Hur mycket kontakt har du med personalen?
Mycket
44 %

Ganska mycket
34 %

Lite
12 %

Vet inte
10 %

En majoritet av barnen som har uttryckt en åsikt (48 %) svarar att de har mycket
kontakt med personalen. På Starrmyran, Nybygget och Fagersjö råder omvända
förhållanden, där är de barn som har svarat att de har ganska lite eller lite kontakt i
majoritet. Det beror sannolikt på att flera av barnen kommer till parkleken med
egna föräldrar eller annan personal och har normalt inte så väldigt mycket kontakt
med personalen.
Har du träffat nya kompisar i parkleken?
Ja, många
18 %

Ja, ganska många
34 %

Inte så många
25 %

Inga alls
23 %

Parkleken är en bra verksamhet att gå till för att träffa nya kompisar. Tre av fyra
unga uppger att de träffat nya kompisar i parkleken.
Tycker du att parklekens lokaler inomhus är bra?
Ja, mycket bra
54 %

Ja, ganska bra
33 %

Nej, inte så bra
3%

Vet inte
10 %

En övervägande majoritet av barnen är nöjda med parklekarnas lokaler. Några
önskemål som nämns är fler och större rum.
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De vuxnas parkleksbesök

Vilken parklek besöker du mest?
76
66

45
38

18

18

12

Fagerlid

Forsängen

Starrmyran

Nybygget

Odlarängen

Fagersjö

Farstaängen

Antal besökare
De vuxna parkleksbesökarna favoriserar Fagerlids och Odlarängens parklekar till
skillnad mot barnen som med undantag för Forsängen fördelar sina besök jämt
mellan parklekarna..
Hur ofta besöker du parkleken?
3 – 5 dagar
54 %

1 – 2 dagar
31 %

Mindre
15 %

En något större andel vuxna jämfört med barnen besöker parkleken mer än tre
dagar i veckan.
Hur ofta använder du inomhuslokalen?
3 – 5 dagar
24 %

1 – 2 dagar
24 %

Mindre
51 %

Majoriteten av de vuxna kommer till parkleken för utemiljön och utelekarna.
Fagerlid är ett undantag, nästan 90 % av de vuxna använder inomhuslokalen
mellan en till fem dagar i veckan.
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Hur upplever du parklekens utomhusmiljö?
Mycket bra
53 %

Bra
35 %

Ganska bra
11 %

Inte alls bra
1%

Hela 88 procent av de vuxna tycker att parklekens utomhusmiljö är bra.
Tycker du att parklekens utrustning uppmuntrar till lek?
Ja, mycket
50 %

Ja, ganska mycket
47 %

Nej, inte så mycket
3%

Det råder en stor nöjdhet bland de vuxna besökarna rörande parklekens utemiljö,
inte minst kring utrustningen inbjudan till lekaktiviteter.
Hur tycker du att utbudet av parklekens fasta lekmaterial är? (Gungor
klätterställningar med mera.)
Mycket bra
39 %

Bra
40 %

Ganska bra
18 %

Inte alls bra
3%

Majoriteten av de vuxna besökarna är nöjda med det fasta lekmaterialet. Exempel
på material som uppges saknas är lekstugor, klätterställning, labyrint, klättervägg,
fler gungor, rutschkana, plaskdamm och skateboardramp.
Tycker du att det finns mycket löst lekmaterial ute i parklekens på dagarna?
Ja, alltid
50 %

Ja, för det mesta
42 %

Nej, sällan
8%

En majoritet av de vuxna är nöjda med att det finns löst lekmaterial tillgängligt
ute.
Upplever du att det finns veckoprogram/aktiviteter i parkleken?
Varje vecka
59 %

Ibland
38 %

Aldrig
3%

97 procent har svarat att de noterat att parkleken har aktiviteter. Resultatet är en
klar förbättring jämfört med förra årets undersökning. Fagerlids besökare är mest
nöjda, 57 procent har svarat varje vecka.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 5-9/2012
SID 13 (17)

Hur får du reda på parklekens program? (Flera alternativ kan anges.)
Anslagstavla

Personal

49 %

30 %

Andra
vuxna
17 %

Annons i
tidningen
1%

Hemsidan

Annat
3%

Hälften av de vuxna besökarna får information om aktiviteter och program genom
anslagstavlan på plats. På Odlarängen, Fagersjö och Farstaängen så är anslagstavlan och personalen lika stora källor till information.
Hur upplever du att du blir bemött av personalen?
Mycket bra
77 %

Bra
18 %

Ganska bra
4%

Inte alls bra

Ingen åsikt
1%

Besökarna är mycket nöjda med bemötande. 95 procent av dem har svarar att
bemötandet är bra och ingen har svarat att de inte blir bra bemötta. Starrmyran
och Fagersjö har fått allra bäst omdöme.
Tycker du kan påverka verksamhetens innehåll?
Ja, alltid
21 %

Ja, ofta
28 %

Nej, sällan
5%

Nej, inte alls
1%

Ingen åsikt
45 %

Hälften av de svarande har ingen uppfattning om de kan påverka parklekens
innehåll. En stor majoritet av dem som uttalat en åsikt i frågan anser att de kan
påverka.
Känner du till Stockholms stads vision 2030?
Endast var femte vuxen besökare känner till Vision 2030.
Övriga synpunkter
Personalen får beröm för bemötande och entusiasm. En del föräldrar tar upp
renoveringsbehov.
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Fritidsgårdarna
Besök på fritidsgård
Vanligast val av fritidsgård
42
38
34
30

17

Morgongården

Forsängen

Västboda

Hörnet

Fagersjö

Morgongården är den mest frekvent besökta fritidgården i den grupp ungdomar
som har deltagit i enkätundersökningen.
Hur ofta är du på fritidsgården?
5 ggr i veckan
11 %

3-5 ggr i
veckan
30 %

1-2 ggr i
veckan
47 %

2-3 ggr i
månaden
7%

Annat
5%

Nära hälften av ungdomarna är på ungdomsgård en till två dagar i veckan. Det är
vanligare bland pojkarna att vara på fritidsgården mer än tre dagar i veckan.
Passar öppettiderna dig?
Mycket bra
46 %

Bra
52 %

En stor majoritet är nöjda med öppettiderna.

Ganska bra
2%

Inte alls bra
1%
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Vilka dagar anser du är viktigast att fritidsgården är öppen?
Välj max tre dagar.
Fredag är den absolut viktigaste dagen, följt av måndag och söndag.
Tycker du att du kan vara med och planera fritidsgårdens aktiviteter?
Alltid
20 %

Ganska ofta
31 %

Ibland
26 %

Inte alls
2%

Vet inte
20 %

Av gruppen ungdomar som har en åsikt i frågan anser 65 procent att de oftast eller
alltid kan vara med och planera fritidsgården aktiviteter.
Finns det möjlighet för ungdomar att genomföra sina idéer på fritidsgården?
Alltid
34 %

Ganska ofta
42 %

Ibland
15 %

Inte alls
1%

Vet inte
9%

76 procent av ungdomarna anser att de har möjlighet att genomföra sina idéer på
fritidsgården. Fler flickor svarar att de alltid kan det.
Vad är viktigast på fritidsgården för dig? (Max tre svar.)
Kul
aktiviteter

Känna mig
hemma

25 %

25 %

Umgås
med
kompisar
37 %

En vuxen
som
lyssnar
9%

Utveckla
mig själv

Annat

3%

2%

Umgås med kompisar är viktigast på fritidsgården.
Vilka av dessa aktiviteter vill du göra helst på fritidsgården? (Max fem svar)
De fem populäraste aktiviteterna hos flickorna är film, baka/laga mat, spela musik
disco och internet. De fem populäraste aktiviteterna hos pojkarna är data/tv-spel,
film, idrott, spela musik och tävlingar/lekar.
Trivs du i fritisgårdens lokaler?
Mycket
71 %

Ganska mycket
27 %

Lite
2%

Inte alls
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En stor majoritet av ungdomarna trivs i lokalerna. Flickor och pojkar gör samma
bedömning.
Känner du dig trygg på fritidsgården?
Mycket trygg
73 %

Ganska trygg
27 %

Inte så trygg

Inte alls trygg

En stor majoritet känner sig mycket trygga på fritidsgården, fler pojkar än flickor.
På frågan varför anges att alla känner alla, det är lugnt och trevligt och personalen
har koll.
Tycker du at personalen tar dina åsikter på allvar?
Alltid
63 %

Ganska ofta
28 %

Ibland
7%

Inte alls
2%

Två procent (endast pojkar) svarar inte alls på frågan om deras åsikter tas på
allvar. Kommentarer som getts är att personalen alltid lyssnar och ger bra råd.
Hur blir du bemött av personalen på fritidsgården?
Mycket bra
81 %

Ganska bra
19 %

Inte så bra

Inte alls bra

Samtliga ungdomar som har svarat på enkäten tycker att de blir bra bemötta.
Några kommentarer är att personalen alltid hälsar, visar respekt och är snälla.
Hur mycket kontakt har du med personalen?
Mycket
38 %

Ganska mycket
48 %

Lite
13 %

Inte alls
1%

Få ungdomar som besöker fritidsgårdarna har lite kontakt med personalen.
Vad är viktigast på fritidsgården för dig?
Kompisar, personal, aktiviteter, ha kul, trygghet, tjejkvällar, gemenskap, skratta,
chilla, som hemma och mat.
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I sommar ska vi bedriva ungdomsverksamhet vid Farsta strandbad på
eftermiddagar och kvällar. Har du något förslag vad som ska finnas där och
vad du skulle vilja göra?
Fotboll, turneringar, volleyboll, grilla, musik, bada, beach party, olika lekar/
tävlingar, fiska, paddla, dans, frisbee, nagelpyssel.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen konstaterar att besökarna till samtliga kommunala fritidsverksamheter, Öppna förskolan, parklekarna och fritidsgårdarna, är överlag
mycket nöjda med verksamheternas utbud, personal och möjligheter till
inflytande. Ett utvecklingsområde är att tydliggöra för parklekarnas barnbesökare
att de gärna får tycka till och påverka verksamheten.
Enkätundersökningarnas resultat har presenterats för de olika målgrupperna och
personalen i de olika verksamheterna har diskuterat förutsättningar att genomföra
framförda förslag till utveckling.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av brukarenkäter i öppna förskolan, parklekar och fritidsgårdar år 2011.

