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Information, Jämställdhetsarbete inom
fritidsnämndens ansvarsområde
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar redovisningen till protokollet.

Sammanfattning
På fritidsnämndens sammanträde den 16 juni 2021 efterfrågades en redovisning kring
vilket jämställdhetsarbete som görs inom fritidsnämndens ansvarsområde.
Samtliga verksamheter inom fritidsnämndens område har, på olika sätt, krav på sig att
arbeta för jämställdhet.
Upphandlade aktörer har uppdraget att arbeta med jämställdhet inskrivet i sina avtal och
föreningar som ansöker om att få ta del av nämndens bidrag och lokalsubventioner
måste följa diskrimineringslagen. Även arbetet med nya anläggningar och i utvecklingen
av befintliga anläggningar görs utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Kultur- och fritidsenheten föreslår fritidsnämnden att notera nedan redovisning.

Ärendet
På fritidsnämndens sammanträde den 16 juni 2021 efterfrågades en redovisning kring
vilket jämställdhetsarbete som görs inom fritidsnämndens ansvarsområde.
Samtliga verksamheter inom fritidsnämndens område har, på olika sätt, krav på sig att
arbeta för jämställdhet.
Upphandlade aktörer
Fritidsnämndens upphandlade aktörer har samtliga uppdraget att arbeta för jämställdhet
inskrivna i sina avtal.
I fritidsgårdsuppdraget är kravet specificerat enligt följande. Verksamheten ska eftersträva,
och arbeta aktivt för att ha lika andel flickor och pojkar som deltar och besöker fritidsgården och dess
olika verksamheter. Det finns även krav att verksamheten ska ha riktad verksamhet för
olika grupper för att nå ut så brett som möjligt och då fritidsgårdsverksamhet traditionellt
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sett lockat något fler pojkar än flickor är en del av denna riktade verksamhet speciella
satsningar för att locka fler tjejer till fritidsgårdarna.
I uppdraget som driftaktör i Nacka simhall och Näckenbadet finns kravet att arbeta med
av nämnden beslutade prioriterade målgrupper. Det innebär i dagsläget att det anordnas
öppen simhall för enbart flickor över tolv år och kvinnor på fredagar 16.00 – 18.00 i
Näckenbadet. Verksamheten syftar att nå flickor och kvinnor som av olika skäl väljer att
inte besöka simhallen under ordinarie öppethållande och främja denna grupps vattenvana
och simkunnighet.
Även kommunens upphandlade kolloarrangörer har i sitt avtal krav på att deras
verksamhet ska intressera flickor i samma utsträckning som killar.
Samtliga upphandlade aktörer följer upp och redovisar regelbundet sin verksamhet.
Kultur- och fritidsenheten följer utöver det upp verksamheten med egna enkäter.
Föreningsliv
I fritidsnämndens nyligen fastställda Riktlinjer för ekonomiskt stöd till ideella barn- och
ungdomsföreningar och ideella organisationer inom idrotts- och fritidsområdet har
föreningar krav på sig att följa diskrimineringslagen. Lagen omfattar de sju
diskrimineringsgrunderna där kön är ett av dessa områden. Samtliga föreningar som
ansöker om att bli berättigade att ta del av nämndens bidrag och lokalsubventioner har
att följa dessa riktlinjer.
I fritidsnämndens arbete med Utmärkt förening ersattes blocket om jämställdhet för
några år sedan ut mot ett block om jämlikhet för att bredda perspektivet ytterligare.
Föreningar som är med i Utmärkt förening jobbar fram policydokument om hur
föreningen ska arbeta för att nå jämlikhet.
I Nacka simhall har nämnden för närvarande möjliggjort för en förening att med
föreningsansvar ha simverksamhet enbart för flickor och kvinnor på lördagskvällar.
Bidrag
Fritidsnämnden följer upp hur många av kommunens barn och ungdomar i åldern 7-20
år som är med i en bidragsberättigad förening samt hur många av dessa barn som är
flickor.
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I år betalas administrationsbidraget för sista gången ut till föreningar. Bidraget har varit
baserat på en förenings medlemsantal och uppdelat i två olika ålderskategorier.
Medlemmar i åldern 4-10 år genererar 100 kronor per person och medlemmar i åldern
11-20 år genererar 135 kronor per person. Totalt uppgick administrationsbidraget år 2021
till 2 851 740 kronor fördelat på 59 föreningar med totalt 24 184 medlemmar
tillsammans, varav 44 % är flickor.
I fritidsnämndens projektbidrag kan föreningar ansöka om stöd för att genomföra
projekt som kan höja verksamhetens kvalitet, skapa en möjlighet att pröva nya
verksamhetsformer och nå nya grupper med sin verksamhet.
Jämställda anläggningar
När medarbetare på kultur- och fritidsenheten arbetar med planeringen av nya
anläggningar eller tittar på utveckling av befintliga anläggningar sker detta alltid ur ett
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Forskning visar exempelvis på att flickor
uttrycker vikten av att anläggningar är fräscha, både gällande verksamhetsytor och
omklädning/duschytor samt att det känns tryggt att ta sig till och från anläggningen. Det
sistnämnda kan gälla både placering av anläggning, närhet till kollektivtrafik samt
belysning. Även specialanpassningar utifrån olika idrotters behov säkerställs utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn
Förslag till beslut innebär inga konsekvenser för barn.
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Cortina Lange
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten

Anna Kristiansson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten
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