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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Christina Bond

2017-03-31

Dnr KOF 2016-115

Kultur- och fritidsnämnden

Arbis, årsredovisning 2016
Förslag till beslut
1. Arbis årsredovisning för 2016 godkänns.
Ärende
En årsredovisning för verksamheten Arbis har inkommit. Årsredovisningen
redovisar bland annat verksamhetens fortsatta arbete med inkludering och
trygghet.
Antal besökare per vecka har varierat mellan 150 och 350 personer. Det har
varit jämn könsfördelningen bland besökarna. Cirka 75 procent besökte den
öppna verksamheten medan cirka 25 procent lånade lokaler för att utöva
spontana kulturuttryck. Under 2016 genomfördes det minst en planerad
verksamhet per dag samt ett lite större arrangemang på helgerna.
Kultur- och fritidskontoret bedömer att Arbis bedriver en väl fungerande
verksamhet som är inkluderande och riktar sig till unga i åldern 13–25 år.
Verksamheten har haft trygghet, inkludering samt delaktighet som mål för
2016. Under söndagar arbetade Arbis särskilt med integration, då bland annat
ensamkommande särskilt bjöds in till verksamheten.
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Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-05-21, § 60, om fortsatt verksamhet
på Arbis i samverkan med barn- och ungdomsnämnden för perioden 2016-0101–2018-12-31.
Arbis verksamhet består av Diva som är en verksamhet för de som definierar
sig som tjejer, Liquid, som är en verksamhet för unga HBTQ-personer, öppen
verksamhet, gruppverksamhet samt arrangemangsverksamhet.
Under 2016 har Liquid, utöver verksamheten på torsdagar, haft ett
utbildningsuppdrag att utbilda personal i förskolor, grundskolor samt
gymnasieskolor. Utbildningen är kopplat till likabehandlingsarbetet i förskola
och skola. Liquid har även deltagit i ett EU-projekt med syfte att föra
fritidsledare, forskare och beslutsfattare närmre varandra.
Diva, som är öppet på onsdagar, har erbjudit caféverksamhet med inbjudna
gäster, spel i olika former, dansgrupper, samt spontana verksamheter med dans
och musik. Girlpower-arrangemang genomfördes i samverkan med Ung Puls,
Skylten och Elsas Hus samt East FM. Ett sommarläger genomfördes också på
Kalvudden i Rimforsa. Diva deltar också i projektet Det handlar om kärlek
som genomförs på skolor varje år.
Under sommaren 2016 hade Arbis ett sommarcafé på sin bakgård tre dagar i
veckan med olika teman.
Ekonomiska konsekvenser
Hyreskostnader (cirka 47 % av den totala hyreskostnaden)

390 000 kr.

Drift, personal, verksamhet samt avskrivningskostnader

380 000 kr

Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2016–2017 anger bland annat följande:
Unga ska vara delaktiga i planering av arrangemang för unga och utveckling av
ungas mötesplatser.
Attraktiva och tillgängliga mötesplatser och aktiviteter ska erbjudas unga och
unga vuxna.
Jämställdhet
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet för unga bedrivs utifrån ett jämställt
perspektiv där både killar/unga män och tjejer/unga kvinnor ska känna sig lika
behandlade oavsett kön. För att speciellt tillfredsställa tjejers/unga kvinnors
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möjligheter att ta del av den offentligt finansierade verksamheten görs speciell
verksamhet för som definierar sig som flickor/unga kvinnor.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders
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