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Dnr FRN 2020/85

Fritidsnämnden

Medborgarförslag - Ambulerande fritidsgård
Inkom den 27 maj 2020
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar att ett arbete helt i linje med intentionen i medborgarförslaget
redan var påbörjat när förslaget kom in till kommunen och förklarar därmed
medborgarförslaget avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Medborgaren föreslår att fritidsnämnden ska erbjuda ungdomsverksamheten i Nacka
ekonomiskt bidrag för att under juli månad 2020 kunna ha en eller flera ambulerande
fritidsgård/ar som möter, föder och aktiverar ungdomarna på platser som ungdomarna
vill vara.
Ungdomsteamet i kommunen ligger under socialnämndens ansvar och fritidsnämnden
kan inte ge uppdrag åt andra enheter.
Fritidsnämnden beslutade att rejält utöka sitt sommarlovsprogram genom att erbjuda
både föreningar och fritidsgårdar, inom fritidsnämndens ansvarsområde, möjlighet att
bedriva helt nya sommaraktiviteter eller förlänga redan inplanerade aktiviteter. Alla
aktiviteter skulle vara kostnadsfria och öppna för alla som ville vara med utan krav på
föranmälan. Det resulterade i aktiviteter inom en mängd olika områden och i olika
kommundelar, både föreningsarrangerade och via fritidsgård. Fritidsnämnden beviljade
även föreningar bidrag för att vuxenvandra under sommaren, som ett led i att både stötta
föreningslivet ekonomiskt och samtidigt öka tryggheten i närområdet genom utökad
vuxennärvaro. Totalt satsade fritidsnämnden över 600 000 tusen kronor på dessa utökade
sommaraktiviteter till föreningar och aktörer inom fritidsnämndens ansvarsområde.
Förslagen i medborgarförslaget
Medborgaren föreslår att fritidsnämnden ska erbjuda ungdomsverksamheten i Nacka
ekonomiskt bidrag för att under juli månad 2020 kunna ha en eller flera ambulerande
fritidsgård/ar som möter, föder och aktiverar ungdomarna på platser som ungdomarna
vill vara.
Enhetens utredning och bedömning
Inför sommaren 2020 fanns en förväntan om att många barn och ungdomar skulle bli
kvar i sitt närområde då pandemin begränsade möjligheterna till resande.
Fritidsnämnden beslutade att rejält utöka sitt sommarlovprogram genom att erbjuda både
föreningar och fritidsgårdar möjlighet att bedriva helt nya sommaraktiviteter eller
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förlänga redan inplanerade aktiviteter. Alla aktiviteter skulle vara kostnadsfria och
öppna för alla som ville vara med utan krav på föranmälan. Det resulterade i aktiviteter
inom en mängd olika områden och i olika kommundelar, både föreningsarrangerade och
via fritidsgård. Fritidsnämnden beviljade även föreningar bidrag för att vuxenvandra
under sommaren, som ett led i att både stötta föreningslivet ekonomiskt och samtidigt
öka tryggheten i närområdet genom utökad vuxennärvaro. Totalt satsade fritidsnämnden
över 600 000 tusen kronor på dessa utökade sommaraktiviteter till föreningar och aktörer
inom fritidsnämndens ansvarsområde. I medborgarförslaget föreslås fritidsnämnden att
ge bidrag till kommunens ungdomsverksamhet för att bedriva fritidsgårdsverksamhet.
Ungdomsteamet i kommunen ligger under socialnämndens ansvar och fritidsnämnden
kan inte ge uppdrag åt andra enheter.
Kultur- och fritidsenheten informerade medborgaren den 2 juli 2020 om vilka satsningar
som fritidsnämnden gjort helt i linje med medborgarförslaget.
Kultur- och fritidsenheten föreslår fritidsnämnden att notera att ett arbete helt i linje med
intentionen i medborgarförslaget redan var påbörjat när förslaget kom in och att förslaget
därmed ska anses avslutat.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Satsningarna på sommarlovsaktiviteterna innebar att fritidsnämndens budget för
föreningsbidrag utökades.
Konsekvenser för barn
De satsningar som fritidsnämnden gjorde på att utöka kostnadsfria öppna
sommarlovsaktiviteter under sommaren 2020 möjliggjorde för fler barn och unga att få
ett roligt och meningsfullt sommarlov.
Handlingar i ärendet
Bilaga 1. Medborgarförslag den 27 maj 2020.
Bilaga 2. Mejlsvar till medborgaren, skickat den 2 juli 2020.
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