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Fritidsverksamheter under sommaren
Återrapportering av uppdrag från stadsdelsnämnden den 28
maj 2020
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av
åtgärder med anledning av nämndens uppdrag till förvaltningen att
utreda och presentera ett förslag om utökade öppettider samt fler
öppna fritidsgårdar och parklekar, om möjligt.
Sammanfattning
Vid stadsdelsnämndens förra sammanträde den 28 maj 2020
beslutade en enig nämnd att uppdra åt förvaltningen att till nämndens
nästa sammanträde den 17 juni utreda och presentera ett förslag om
utökade öppettider samt fler öppna fritidsgårdar och parklekar, om
möjligt. Bakgrunden var en skrivelse från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet som tog upp behovet av öppna fritidsverksamheter i
närmiljö med tanke på coronapandemin och uppmaningar att
semestra i hemmiljö och undvika kollektivtrafik.
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För att lösa nämndens uppdrag har medarbetare inom enheten för
Farsta fritid erbjudits att återta beviljad semester och
deltidsarbetande har erbjudits att gå upp till heltid. Farsta fritid tar
dessutom emot cirka 20 feriearbetande ungdomar. Sammantaget har
detta möjliggjort en relativt täckande planering. Verksamheten är
öppen mest i början av sommarlovet och under lovets sista vecka.
Under de fyra första veckorna är sammanlagt 75 procent öppet.
Farstaängens parklek är öppen hela sommaren och Nybyggets
parklek och fritidsgård är öppen åtta av sommarlovets tio veckor.
Justeringen av öppettider har också medfört att både parklek och
fritidsgården i Fagersjö håller öppet. Som minst håller en
verksamhet öppet, men det är bara under en vecka. Kostnaden
beräknas till 35 000 kronor.
Nämndens verksamhet kompletteras av sommarlovsaktiviteter som
arrangeras i samverkan med föreningar och andra nämnder.
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Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens förra sammanträde den 28 maj 2020
beslutade en enig nämnd att uppdra åt förvaltningen att till
nämndens nästa sammanträde den 17 juni utreda och presentera ett
förslag om utökade öppettider samt fler öppna fritidsgårdar och
parklekar, om möjligt.
Bakgrunden till nämndens initiativ var en skrivelse från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som anmäldes vid
sammanträdet. Partierna tog upp läget med allmän smittspridning av
sjukdomen covid-19 och uppmaningar om ”hemester” och att
undvika kollektivtrafiken. Under sådana förutsättningar blir
närmiljön än viktigare. Det är därför bra, menade partierna, om
Farstaborna kan ha gångavstånd till närmaste fritidsaktivitet. Att
hålla dessa fritidsmiljöer fortsatt öppna vore också ett sätt att
prioritera barns och ungas hälsa och välmående.
Nämnden enades om det uppdrag till förvaltningen som beskrivs
ovan och lade skrivelsen till handlingarna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Inom enheten för Farsta fritid bedrivs olika typer av öppen
mötesplatsverksamhet för barn, unga och föräldrar. Här finns sex
öppna förskolor, åtta parklekar och sex fritidsgårdar.
Coronapandemin har påverkat verksamheten. All verksamhet
bedrivs utomhus och kaféverksamheten har upphört. Vissa av
fritidsgårdarnas utomhusverksamhet har blivit mer ambulerande och
uppsökande. Coronapandemin har också medfört att besökstrycket i
vissa parklekar har varit stort.

Farsta stadsdelsförvaltning
Stadsutveckling
Storforsplan 36, 11 tr.
Box 113
123 22 Farsta
Växel 08-50818000
Fax
farsta@stockholm.se
stockholm.se

I tertialrapport 1 år 2020, som behandlades av nämnden den 28 maj,
prognostiseras ett underskott för enheten på 1 miljon kronor. År
2020 får kommunerna inte heller något bidrag från Socialstyrelsen
för sommarlovsaktiviteter. Förra året fick Farsta stadsdelsnämnd
800 000 kronor till sommarlovsaktiviteter från Socialstyrelsen.
Förvaltningen har därför gjort bedömningen att nämnden inte har
ekonomiskt utrymme att låta uppdraget medföra några stora
kostnader. Uppdraget kan därmed inte lösas genom att anställa
extrapersonal.
När förvaltningen fick detta uppdrag var sommarplaneringen lagd
och semestrar beviljade. Vi eftersträvar alltid att kunna ha så
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mycket öppet som möjligt under sommaren. Våren har varit
ansträngande för samtliga verksamheter med hög sjukfrånvaro och
oro. Som arbetsgivare ser vi att det är viktigt att medarbetarna kan
få sin semester, särskilt i dessa tider. Förvaltningen har därför gjort
bedömningen att det inte är rimligt att i detta skede återta beviljade
semestrar.
För att lösa nämndens uppdrag har medarbetare inom enheten
erbjudits att frivilligt återta beviljad semester. Medarbetare som
arbetar deltid har erbjudits att gå upp till heltid under sommaren.
Två medarbetare har återtagit delar av sin semester och två andra
medarbetare har utökat sin tjänstgöringsgrad. Farsta fritid tar
dessutom emot cirka 20 feriearbetande ungdomar. Sammantaget har
detta möjliggjort en relativt täckande planering. Verksamheten är
öppen mest i början av sommarlovet och under lovets sista vecka.
Under de fyra första veckorna är sammanlagt 75 procent öppet.
Farstaängens parklek är öppen hela sommaren och Nybyggets
parklek och fritidsgård är öppen åtta av sommarlovets tio veckor.
Justeringen av öppettider har också medfört att både parklek och
fritidsgården i Fagersjö håller öppet. Som minst håller en
verksamhet öppet, men det är bara under en vecka. Planeringen
redovisas i form av ett schema i bilaga 2.
Nämndens verksamhet kompletteras av sommarlovsaktiviteter som
arrangeras i samverkan med föreningar och andra nämnder. Under
den vecka som Farsta fritid har som minst verksamhet (vecka 32)
genomförs bland annat Sportscamp, Zumba i parken och fiskeskola
i stadsdelsområdet. Dessutom är förvaltningens fältassistenter i
tjänst.
Förvaltningen beräknar att kostnaden för detta blir cirka 35 000
kronor, som förklaras av att medarbetare går upp i tid.
Förvaltningen har svårt att analysera åtgärdernas påverkan ur ett
jämställdhetsperspektiv. Mer öppethållande i verksamheten och fler
vuxna som möter barn och unga kan bidra till ökat trygghet – vilket
i förlängningen kan gynna flickor och kvinnor som i högre grad än
män upplever otrygghet i det offentliga rummet.
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens redovisning av åtgärder med anledning av nämndens
uppdrag till förvaltningen att utreda och presentera ett förslag om
utökade öppettider samt fler öppna fritidsgårdar och parklekar, om
möjligt.
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Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Sara Wrethed
Avdelningschef

Bilagor
1. Stadsdelsnämndens beslut den 28 maj 2020 om uppdrag till
förvaltningen
2. Farsta fritids sommarplanering 2020
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