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Barn- och ungdomsnämnden 

Ansökan från Arstakyrkan Vaksala församling om föreningsbidrag till 
öppen fritidsverksamhet 

Förslag till beslut 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 

att t i l l öppen fritidsverksamhet på Arstakyrkan bevilja Vaksala församling föreningsbidrag 
med 118 185 kronor för tiden 1 september 2014 ti l l och med 31 december 2014. 

Sammanfattning 
Vaksala församling ansöker om föreningsbidrag t i l l fritidsverksamheten på Arstakyrkan med 
397 105 kronor för tre terminer; höstterminen 2014, vårterminen och höstterminen 2015. 
Kontoret föreslår att nämnden beviljar Vaksala församling bidrag för höstterminen 2014 och 
därefter redovisar kvalitet och besöksstatistik inför beslut om fortsatt bidrag. 

Fritidsverksamheten på Arstakyrkan etablerades i samverkan med nämnden under år av social 
oro i stadsdelen. Arstakyrkan är en viktig resurs i stadsdelen och har en etablerad samverkan 
med skola, socialtjänst och polismyndighet samt i stadsdelen aktiva föreningar. Arstakyrkan 
ingår i den lokala områdesgruppen, som under kyrkans ledning återupplivades 2008 efter 
samråd med kontoret. Under storhelger deltar man i nattvandringar, bland annat på sista april. 
Årsta och Slavsta saknar för övrigt den mångfald av fritidsutbud som en stor stadsdel bör ha. 
Kyrkan har ändamålsenliga lokaler för verksamheten i fritidsgårdsliknande miljö. 

Under vårterminen 2014 bedrevs ingen Ungdomsgårdsverksamhet i Årsta. Kontoret har i 
dialog med Vaksala församling föreslagit att man under hösten ska sträva efter att öka antalet 
besökare som idag snittar på 20 stycken per fredagkväll. Då verksamheten bedöms som 
kostsam per deltagare är det av vikt att besöksfrekvensen ökar. Inför vårterminen 2015 
utvärderas 2014 inför ny bedömning och beslut om fortsatt bidrag. 
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