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Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
skrivelsen från miljöpartiet om fritidsgårdarna i Farsta stadsdelsområde.
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Sammanfattning
I en skrivelse till stadsdelsnämnden har miljöpartiet önskat en redovisning av
verksamheten och utvecklingsarbetet på fritidsgårdarna i Farsta. Det finns sex
fritidsgårdar i stadsdelsområdet. Förvaltningen samarbetar med idrottsförvaltningen och Sköndals IK genom en öppen verksamhet för elever i årskurs 6
och 9 i Sköndalshallen.
Fritidsgårdarna har satsat stort de senaste åren på att utveckla aktivitetsutbudet
med rörelse- och idrottsteman. Alla aktiviteter som genomförs på gårdarna bygger
på idéer och engagemang från besökarna och de är med i hela processen.
Besökarna på fritidsgårdar i Farsta är enligt brukarundersökningen 2011 överlag
mycket nöjda med utbud, personal och möjligheter till inflytande.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för barn och ungdom.
Bakgrund
I en skrivelse till stadsdelsnämnden har miljöpartiet önskat en redovisning om
verksamheten och utvecklingsarbetet på fritidsgårdarna i Farsta.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Farsta stadsdelsförvaltning har sex fritidsgårdar som är spridda över hela
stadsdelsområdet. Samtliga högstadieskolor och Farsta gymnasium har en
fritidsgård i nära anslutning till skolan.
Målgrupp årskurs 6 till 9
Stadsdel
Tallkrogen/Gubbängen
Hökarängen
Fagersjö
Centrala Farsta
Farsta strand

Fritidsgård
Hörnet
Morris
Fagersjö
Västboda
Forsängens

Målgrupp årskurs 9 och gymnasium
Centrala Farsta
Aktivitetshuset Tuben
Nystart 2011
Morris fritidsgård i Hökarängen flyttade med hela sin verksamhet till renoverade
lokaler bredvid Fagerlids parklek hösten 2011. Den nya lokalen är anpassad för
funktionsnedsatta och skapar genom sitt läge goda förutsättningar till samarbete
med Hökarängsskolan och Konsthall C. Ett ungdomsråd med ungdomar från
fritidsgården respektive Hökarängsskolan var delaktiga i arbetet med
utformningen av den nya fritidsgården.
I väntan på en permanent lösning med en fritidsgård i Sköndal har förvaltningen
under hösten 2011 i samarbete med idrottsförvaltningen och Sköndal IK påbörjat
ett samarbete kring att ha en öppen verksamhet för elever i årskurs 6 till 9 i
Sköndalshallen. I december förra året anordnades en fotbollsturnering som
lockade ett hundratal Sköndalsungdomar i ett brett åldersspann. Ambitionen är att
minst en kväll per vecka ha öppet hus med idrottsaktiviteter riktade till ungdomar.
Under våren 2012 saknas lediga lokaltider, men problemet kommer att lösas när
Farstahallen öppnar efter ombyggnaden hösten 2012.
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Samverkan med frivilligorganisationer med fokus på idrott och hälsa
Fritidsverksamheten har de senaste åren haft fokus på att utveckla arbetet med
rörelseaktiviteter och idrott i utemiljö. Olika modeller för samverkan med lokala
idrottsföreningar har prövats. På fritidsgårdarna anordnas regelbundet turneringar
av olika slag i skilda idrotter. Under sommaren erbjuder fritidsverksamheten ett
brett utbud av sommaraktiviteter för barn och ungdomar där flera av aktiviteterna
stimulerar rörelse- och idrottsutövande. Sommaren 2011 anordnades ett tonårsläger med tema friluftsliv, äventyr och rörelse på Vässarö och olika aktiviteter
erbjöds vid Farsta strandbad.
Musik och kultur
Samarbete sker också med olika studieförbund kring musik- och kulturverksamhet
på fritidsgårdarna. Exempelvis anordnar föreningarna Livekarusellen och Luger
musiktävlingar för lokala ungdomsband. En jury med musikkunniga bedömer
banden. I Lugers fall bygger verksamheten på att ungdomarna på fritidsgården är
med och arrangerar tävlingarna. Kulturskolan utnyttjar rep- och danslokaler på
Aktivitetshuset Tuben och anordnar musik – och streetdanceskurser. På sportlovet
har fritidsgårdarna särskilda tjejfokuskvällar med kulturteman.
Ungdomar är delaktiga i verksamhetens utformning
Fritidsverksamheten bjöd våren 2010 in ungdomar som besöker fritidsgårdarna
och ungdomar som går på de lokala skolorna och som är potentiella fritidsgårdsbesökare till rådslag. Syftet var att låta dem ge sin syn på den dåvarande fritidsverksamheten och hur den framtida verksamheten skulle utformas. Ungdomarna
fick i rådslagen och i en enkät uttrycka vad fritid betydde för dem. De gav förslag
på verksamheter och aktiviteter både inom och utanför fritidsgårdens ram.
Personal från fritidsgårdarna besöker högstadieskolorna på hösten för att
informera om fritidsgårdarna och deras utbud. Alla aktiviteter som genomförs
inom fritidsverksamheten bygger på idéer och engagemang från besökarna och de
är med i hela processen. För fritidsledaren är det en viktig arbetsuppgift att skapa
goda relationer med de unga för att hjälpa dem att utveckla sina idéer och
intressen. På två av ungdomsverksamheterna arbetar man aktivt med kulturnämndens stipendium "en snabb slant" där ungdomar med handledning själva
söker pengar för att genomföra projekt inom kultur och idrott. Under våren 2011
tog personalen tillsammans med ungdomar som besöker fritidsgårdarna och
föreningen Non smoking generation fram en gemensam tobakspolicy.
Brukarundersökningar
Besökarna vid samtliga kommunala fritidsgårdar i Farsta stadsdelsområde är enligt
brukarundersökningen 2011 överlag mycket nöjda med utbud, personal och
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möjligheter till inflytande. Enkätresultaten har presenterats för de olika fritidsgårdarnas besökare och förutsättningar att genomföra framförda förslag till
utveckling har diskuterat.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Bilaga
Skrivelse från (mp) om fritidsgårdarna i Farsta stadsdelsområde.

