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§ 84

Dnr 2013/KFN 0081 71

Utvärdering av profilfritids
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen


Att medel anslås till kultur- och fritidsnämnden vid kommande
budgetkomplettering, så att verksamheten kan permanentas för de av
nuvarande anordnare som önskar fortsätta.

Karin Ljung (S) deltar inte i beslutet att föreslå kommunstyrelsen att anslå
medel så att verksamheten kan permanentas.
Rickard Ljung (MP) deltar inte i beslutet att föreslå kommunstyrelsen att
anslå medel så att verksamheten kan permanentas.

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Utvärderingen godkänns.

Särskilt yttrande
Karin Ljung (S) kommer in med ett särskilt yttrande.
Rickard Ljung (MP) kommer in med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden beslutade i
oktober 2013 att genomföra projektet profilfritids. Bakgrunden var målet i
kommunplanen att minst en fritidsgård/ fritidsklubb/träffpunkt ska drivas av
utförare i annan regi.
Medel avsattes för en tvåårsperiod med början hösten 2014.
Sex föreningar lämnade in ansökningar varav två samarbetade med varandra.
De fyra profilfritidsen startade upp sin verksamhet hösten 2014.

Ordförandeutlåtande
När projektet Profilfritids startade höstterminen 2014 var syftet att tillskapa
en ny, unik, omsorgsform som skulle ge barn och föräldrar ytterligare ett
alternativ till inskriven omsorg under eftermiddagstid och under skolloven.
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Ett annat syfte var att ge föreningarna möjlighet att bredda sin verksamhet
och underlätta personalpusslet.
Den utvärdering som nu är gjord visar att både barn, föräldrar och de
anordnande föreningarna i stort sett är nöjda med verksamheten och vill
fortsätta i en permanent verksamhet.
Min vision är att Tyresö på sikt ska kunna ha fler Profilfritids än idag, inte
bara inom idrott utan även inom kultur såsom dans, bild eller teater. För att
uppnå detta krävs en översyn av framförallt lokalfrågan. Både lokal att vistas
i, men även möjligheter att ibland kunna få tillgång till andra kommunala
lokaler såsom idrottshallar.
För att få tid med en ordentlig studie kring detta föreslår jag att de anordnare
som deltar i projektet och vill fortsätta, i ett första steg ska få göra det med en
löpande avtalsperiod om fyra läsår. Om det visar sig möjligt, och intresse
finns hos även andra föreningar, är det min ambition att fler Profilfritids ska
kunna starta hösten 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utvärdering av profilfritids.pdf
Bilaga 1 Avtal.pdf
Bilaga 2 enkät barnen.pdf
Bilaga 3 Enkät föräldrar.pdf
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