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Uppföljning av Nacka kommuns fritidsgårdar 2021
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning
Det nya fritidsgårduppdraget med tre upphandlade driftaktörer började gälla från och
med den 1 mars 2021. Sammanlagt gjordes 37 000 besök vid Nacka kommuns
fritidsgårdar under perioden 1 mars till 31 december 2021. Pandemin påverkade
fritidsgårdarnas möjligheter att utföra verksamhet enligt avtal och locka nya besökare till
fritidsgårdarna. Veckovis bedrevs 28,5 mer verksamhetstimmars än vad kommunen har
kravställt. Besöksstatistiken per dag varierade från i genomsnitt 20-40 deltagare per gård
under 1 mars-31dec 2021, där de lägre besöksantalen härrör från de mindre gårdar med
mindre öppethållande. Varje fritidsgårdsaktör hade minst en gård som nådde intervallet
för jämn könsfördelning. Med stöd från innovationspotten utvecklades
fritidsgårdsverksamheten för att ytterligare tilltala målgruppen. Fritidsgårdsaktörerna
samarbetade i flera projekt och etablerade nya externa samarbeten för att nå nya besökare
och utveckla verksamheterna. Tillsammans med Nackanätverket genomfördes en enkät
bland fritidsgårdsbesökarna under året, som visade att knappt 94 procent av besökarna
var nöjda med fritidsgården. Knappt 90 procent upplevde gården som en helt och hållet,
eller näst intill, perfekt fritidsgård. Resultaten från undersökningen visade på hög
måluppfyllelse gällande de 12 mål som formulerades för fritidsgårdsverksamheten inför
upphandlingen.

Ärendet
Bakgrund och syfte med upphandling
Det nya fritidsgårduppdraget med tre upphandlade driftaktörer, började gälla från och
med den 1 mars 2021. Syftet med upphandlingen var att skapa en effektiv verksamhet
med hög kvalitet och brett fritidsutbud som gynnade ungdomar 13-19 år i kommunen.
Fritidsgårdsverksamheten är numera indelad i mindre, medelstora och stora gårdar, med
olika krav på öppethållande och verksamhetsinnehåll. Fryshuset bedriver verksamheten
vid två stora gårdar (Tvåans fritidsgård och Fisksätra fritidsgård) samt en mindre gård
(Henriksdals fritidsgård). Nacka VSS bedriver verksamhet vid två mellanstora gårdar
(Älta och Björknäs fritidsgård) och en mindre gård (Saltsjöbadens fritidsgård). Boo
Folkets hus bedriver verksamheten vid en stor fritidsgård i Orminge.
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Uppföljning
Besökare och verksamhetstimmar

Pandemin påverkade fritidsgårdarnas möjligheter att utföra sitt uppdrag och att locka nya
besökare till fritidsgårdarna. Under vissa perioder var fritidsgårdarna helt stängda, ibland
nekades den äldre målgruppen tillträde till gården och antal besökare begränsades på
grund av smittspridning. När restriktionerna lättade kunde besökare ta del av den öppna
verksamheten med ledarledda aktiviteter. Besökare till mellanstora och stora gårdar
erbjöds deltagande i aktivitetsgrupper, programkvällar för särskilda målgrupper, mobilt
fritidsledarskap, öppen idrott och lördagsöppet. Stora gårdar genomförde extra
verksamhet för tjejer, mer lördagsöppet och hade ett
samordnings/samarrangemangsansvar (t ex gällande lovaktiviteter, dagläger, Fisksätra
Holme, framtida ungdomsarrangemang- även om det inte gick att genomföra större
arrangemang under pandemin.)
Veckovis bedrevs 28,5 timmars mer fritidsgårdsverksamhet utöver vad kommunen
kravställt i uppdraget:




Nacka VSS erbjöd totalt 7,5 timmar mer öppet
Fryshusets erbjöd totalt 19,5 mer timmar öppet
Boo Folkets Hus erbjöd 1,5 timma mer öppet

Vid sportlov, påsklov och höstlov utökades det ordinarie öppethållandet med;








8 timmar mer verksamhet per lovvecka
vid jullov bedrevs verksamhet med minst 8 timmar öppet i 5 dagar
utöver kravet på sommarlovsaktiviteter för målgruppen 10-17 år under veckorna
24, 25, 26 och 31, arrangerade fritidsgårdsaktörerna extra verksamhet för sin
ordinarie målgrupp 13-19 år
för yngre barn, i skolår 3-6, arrangerade Älta fritidsgård dagläger i Älta
Boo Folkets Hus ansvarade för daglägret i Velamsund, i samarrangemang med
övriga fritidsgårdsaktörer
Saltsjöbadens fritidsgård arrangerade fyra veckors öppen lovverksamhet för barn
10-17 år på Fisksätra Holme

Besöksstatistiken per dag på fritidsgårdarna varierade från i genomsnitt cirka 20-40
deltagare per gård under perioden 1 mars – 31 december 2021. De lägre besöksantalen
återfanns inom mindre gårdar med mindre öppethållande. Varje fritidsgårdsaktör nådde
intervallet för jämn könsfördelning (40/60) gällande minst en gård inom deras
verksamheter. Saltsjöbadens, Boo Folkets Hus och Tvåans fritidsgård uppnådde en jämn
könsfördelning bland besökarna. Tvåans fritidsgård lockade mest besökare (7361 st)
under perioden 1 mars-31 december. Sammanlagt gjordes 37 000 besök vid Nacka
kommuns fritidsgårdar från 1 mars-31 december (se vidare bilaga 1).

2 (4)

Personal och kompetens

Fryshuset och Nacka VSS, som vardera driftade tre gårdar, hade under året 10
tillsvidareanställda. Boo Folkets hus, som driftade en fritidsgård, hade fyra
tillsvidareanställda. Fritidsledarna erhöll höga betyg i fritidsgårdsundersökningen som
genomfördes bland besökarna (se bilaga 3). Fritidsledarna uppnådde ställda
kompetenskrav och kompetensutvecklades vidare inom områden som inkludering,
funktionsnedsättning, HBTQ m.m.
Samverkan

Fritidsgårdsaktörerna samarbetade i flera projekt, bland annat kring nattbio,
idrottsturneringar, Velamsunds dagläger, sommarlovsaktiviteter, Fisksätra holme och
förberedelser inför ungdomsappen 2022. För att nå nya besökare och utveckla
verksamheten etablerade de även nya externa samarbeten med skolor, bostadsbolag,
ideella föreningar, stiftelser, företag och nätverk.
Innovation och utveckling

Med stöd ur innovationspotten utvecklades fritidsgårdsverksamheten för att i ännu större
utsträckning tilltala målgruppen. Fryshuset erhöll ca 110 000 kr för att bredda utbudet
med ny sorts gruppträning respektive musikstudioverksamhet. Nacka VSS erhöll 52 000
kr för att prova på nya projekt gällande dans respektive fiske/friluftsliv. Boo folket
beviljades medel för att införa ett odlingsprojekt i samarbete med seniorer om 20.000 kr
men återbetalade medlen då projektet sköts upp under pandemin. Därutöver tilldelades
50.000 kr till ett projekt, där samtliga fritidsgårdsaktörer ingår, för att under 2022 prova
på en ungdomsapp inom fritidsgårdsverksamheten (som Fryshuset kommer ansvara för
inom sitt samordningsuppdrag).
Fritidsgårdsundersökning

Under tre veckor i november månad deltog fritidsgårdsverksamheten i Nackanätverkets
fritidsgårdsundersökning. 350 barn och ungdomar i Nackas fritidsgårdar besvarade en
enkät med frågor kring aktiviteter, personalens bemötande och kompetens, tjejers och
killars lika möjligheter, delaktighet och trygghet. Enkäten visade att knappt 94 procent av
besökarna var nöjda med fritidsgården. Knappt 90 procent upplevde gården som en helt
och hållet, eller näst intill, perfekt fritidsgård. Knappt 87% kände sig trygga och
välkomna när de besökte sin fritidsgård, och knappt 86% tyckte att fritidsledarna agerade
vid bråk, mobbing och trakasserier. Resultaten från undersökningen visar också på hög
måluppfyllelse gällande de 12 mål som formulerades för fritidsgårdsverksamheten i
upphandlingsdokumentet (se bilaga 1).

Ekonomiska konsekvenser
Uppföljningen medför inga ekonomiska konsekvenser.
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Konsekvenser för barn
Fritidsgårdarna i Nacka kommun bidrar till ett brett utbud av fritidsaktiviteter och
mötesplatser för barn på deras fritid. Enligt årets fritidsgårdsundersökning som
genomfördes tillsammans med Nackanätverket, erhöll Nacka kommuns fritidsgårdar
genomgående höga betyg av besökarna. Fritidsgårdarna har breddat sitt fritidsutbud
under året och fått nya besökare, vilket har gett fler unga möjlighet till en meningsfull
fritid. Förslag till beslut har inga negativa konsekvenser för barn.

Bilagor
Bilaga 1 Måluppfyllelse gällande den upphandlade fritidgårdsverksamheten
Bilaga 2 Statistik 2021 gällande kommunens fritidsgårdar
Bilaga 3 Fritidsgårdsenkäten 2021

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Maria Klingefjord
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten
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