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§ 17

Dnr 2015/KFN 0110 71

Utredningsuppdrag - Profilfritids 2.0
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Utredningen noteras.
2. Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera regelverket för profilfritids
i enlighet med utredningens förslag.
Karin Ljung (S) deltar inte i beslutet.
Rickard Ljung (MP) deltar inte i beslutet.

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.
Hösten 2015 genomfördes en utvärdering av profilfritids. Enkäter till barn,
föräldrar och anordnare genomfördes. Sammanfattningsvis kan konstateras
att alla grupper är nöjda eller mycket nöjda med profilfritids. Profilfritids
förlängdes ett år med nuvarande fyra anordnare, till och med 31 juli 2017
med samma upplägg.
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att
utreda vidare några frågeställningar som framkommit i utvärderingen.
Förvaltningen ska redovisa hur ett permanent koncept skulle kunna
formuleras.

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

Ordförandeutlåtande
Tyresö kommuns projekt med Profilfritids pågår t o m våren 2017 med fyra
anordnare. Utredningen syftar till att tillvarata erfarenheter från brukare,
anordnare och kommunen inför en permanentning från höstterminen 2017.
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Den viktigaste förändringen som föreslås avser modellen för
anslagsfördelning. Syftet med den nya modellen är att både ge skattebetalarna
mer omsorg för pengarna, samtidigt som den ger anordnarna incitament att
vid, behov och önskemål, kunna skriva in ytterligare barn.
Min förhoppning är att en permanent omsorgsform, med föreningsprofil, ska
öka valfriheten för många fler Tyresöfamiljer i framtiden.

Yrkande
Karin Ljung (S) yrkar på återremiss för vidare utredning.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Karin Ljungs (S) yrkande på återremiss och
finner att nämnden beslutat att avslå yrkandet.
Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att
nämnden beslutat enligt förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utredning profilfritids mars 2016.pdf
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