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Bidrag till föreningsdriven fritidsgård 2016-2017
Förslag till beslut
1. a) Godkänna Stenkvista GoIF ansökan om att bedriva fritidsgårdsverksamhet i
föreningsdrift.
b) Bevilja Stenkvista GoIF ersättning enligt riktlinjer för föreningsdriven
fritidsgårdsverksamhet
2. a) Godkänna Näshulta GoIF ansökan om att bedriva fritidsgårdsverksamhet i
föreningsdrift.
b) Bevilja Näshulta GoIF ersättning enligt riktlinjer för föreningsdriven
fritidsgårdsverksamhet

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att stödja föreningsdrivna fritidsgårdar och
antog nya riktlinjer för stödsystemet i februari 2016. Det nya system gäller från och
med 2017, men förvaltningen föreslår att föreningar som har inkommit med en
ansökan även ska få stöd för sin verksamhet under slutet av 2016. Förvaltningens
förslag är att Stenkvista GoIF och Näshulta GoIF ansökan om att bedriva
fritidsgårdsverksamhet i föreningsdrift för perioden 2016-2017 beviljas och att
föreningarna får ersättning enligt fastställa riktlinjer.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden antog nya riktlinjer för stöd till föreningsdrivna
fritidsgårdar i februari 2016 och införde ett nytt system för hanteringen av
föreningsdrivna fritidsgårdar. (KFN/2016:34). Syftet med det nya systemet är att öka
likställigheten i stödet till föreningsdrivna fritidsgårdar och säkerställa kultur- och
fritidsnämndens möjligheter till uppföljning av verksamhet som finansieras via
skattemedel. Nämnden slog även fast att; Fritidsgården ska vara en plats för trygga och
spännande möten i en drogfri miljö mellan ungdomar oavsett kön,
funktionsnedsättning, livsstil, etnisk bakgrund, politisk eller religiös åsikt.
Det nya systemet öppnar upp för att flera föreningar ska ha möjlighet att bedriva
fritidsgårdsverksamhet och nu har två ansökningar inkommit till förvaltningen.
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För att få stöd till att bedriva föreningsdriven fritidsgårdsverksamhet måste föreningen
vara en stödberättigad förening. Kraven som ställs beskrivs nedan. Stenkvista GoIF
och Näshulta GoIF är båda stödberättigade föreningar.
Krav som gäller för att en förening ska vara stödberättigad:
 Verksamheten ska vara förenlig med FN:s konvention om barns rättigheter.
 Verksamheten ska aktivt arbeta mot alkohol, droger, dopning, mobbning,
diskriminering, kränkningar, trakasserier och våld.
 Verksamheten ska främja jämställdhet och mångfald, motverka diskriminering
och bidra till hållbar utveckling.
 Verksamheten ska underlätta för barn och unga med funktionsnedsättning att
delta.
 Idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska leva upp till
Riksidrottsförbundets policys och idéprogram.
Kultur- och fritidsnämnden kan granska stödberättigade föreningar för att se om de
lever upp till ovanstående kriterier. Föreningar ska kunna visa på faktiska kostnader
för den verksamhet föreningen fått stöd för. En förening som har brister och inte
rättar till dessa inom skälig tid, upphör att vara stödberättigad och kan därmed inte
heller få stöd för sin verksamhet.
Riktlinjer för stöd till föreningsdriven fritidsgård ställer ytterligare krav på föreningen
och ersättningsnivån för verksamhet beskrivs nedan:
Kriterier för fritidsgårdsverksamhet i föreningsdrift är att:
 Stödberättigad verksamhet är öppen, dvs. ingen avgift eller medlemskap krävs för
deltagande.
 Dokumentation ska finnas som beskriver hur fritidsgårdsverksamheten lever upp
till kultur och fritidsnämndens grundkriterier genom handlingsplaner.
 Besöksstatistik skickas in till Ung Fritid.
 Statistiken är uppdelad på flickor och pojkar.
 Verksamheten beskrivs i en verksamhetsplan och stäms av i en
verksamhetsberättelse i samband med ansökan.
 Ekonomisk plan redovisas i verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen i
samband med ansökan.
Ekonomiskt stöd till föreningen baseras på ett belopp på 1200 kr per öppetdag, max 3
gånger i veckan och ersättningen ska täcka verksamhetskostnader. Eventuella lokaloch personalkostnader bekostas av föreningens ordinarie budget. Kultur- och
fritidsnämnden har inga krav på fasta öppettider utan stödet utgår från faktiska
verksamhetstimmar.
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Ansökande föreningar
Stenkvista GoIF
I Hällberga har Stenkvista GoIF startat upp fritidsgårdsverksamhet i klubbhuset på
Gyllingsvallen. Föreningar har hittills haft runt 30 besökare vid öppet kvällarna och
stort fokus har lagts på att ungdomarna ska vara med och utforma verksamheten.
Näshulta GoIF
I Näshulta kommer fritidsgårdsverksamheten vara förlagd i Scoutkårens hus.
Föreningen beskriver att verksamheten och aktiviteter ska utgå från ungdomars
önskemål och att fritidsgården ska vara en gemensam samlingsplats för ungdomar i
Näshulta.
Båda fritidsgårdarna startar med öppet varannan fredag och kommer engagera
ungdomarna i uppbyggnaden av respektive fritidsgård. Bedömningen är att båda
fritidsgårdarna har förutsättningar för att skapa bra verksamhet och bidra till en
meningsfull fritid för områdets flickor och pojkar.
Förvaltningens förslag
Det nya system gäller från och med 2017, men förvaltningen föreslår att föreningar
som har inkommit med en ansökan även ska få stöd för sin verksamhet under slutet
av 2016. Förvaltningens förslag är att Stenkvista GoIF och Näshulta GoIF ansökan
om att bedriva fritidsgårdsverksamhet i föreningsdrift för perioden 2016-2017 beviljas
och att föreningarna får ersättning enligt fastställa riktlinjer.
Finansiering
Beviljad ersättning ryms inom Ung Fritids budget.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Att fler aktörer i samhället engagerar sig för att barn och unga i hela kommunen ska få
en meningsfull fritid är mycket viktigt. Det är positivt att föreningslivet vill bidra med
verksamhet för barn och unga som sträcker sig utanför deras grunduppdrag inom
idrotten.
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson
Förvaltningschef

Kenneth Lundgren
Samordnare

Beslutet skickas till:
Berörda föreningar

Eskilstuna – den stolta Fristaden

