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Öppna Sköndals fritidsgård igen, med personal
som är van att arbeta med ungdomar
Svar på medborgarförslag

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på ett medborgarförslag från Karin Olsson om att Sköndals
fritidsgård ska öppnas igen med personal som är van att arbeta med
ungdomar.
Sammanfattning
Karin Olsson föreslår i ett medborgarförslag att Sköndals fritidsgård
ska öppnas igen, med personal som är van att arbeta med ungdomar.
I Sköndal finns enligt förslagsställaren många ungdomar som drar
runt och inte har något att göra.
Vid halvårsskiftet år 2009 upphörde nämndens verksamhet i
lokalerna vid Sköndals centrum. År 2011 bildades Föreningen
Sköndals Allaktivitetshus. De tecknar avtal med Stena Fastigheter
AB om rätten att disponera gården. Dessutom har föreningarna Vi
unga och Ungdomssupport bedrivit öppen, ideell
ungdomsverksamhet i lokalerna. Under pandemin har verksamheten
varit nedlagd. Fältassistenter och nattvandrare bekräftar att det har
varit oroligt och otryggt i Sköndal under vissa perioder.
Stadsdelen växer och kommer att växa allt mer, behovet av en
öppen ungdomsverksamhet kommer sannolikt att öka.
Förvaltningen gör bedömningen att vi behöver utreda, bland annat
genom dialog med ungdomar, hur vi på olika sätt kan förstärka den
öppna ungdomsverksamheten i stadsdelen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
Medborgarförslaget
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 23 juni i år fick
förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag som hade
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lämnats in av Karin Olsson. Olsson föreslår att Sköndals fritidsgård
ska öppnas igen med personal som är van att arbeta med ungdomar.
Förslagsställaren beskriver att ungdomsgården i Sköndal har
bedrivits med ideella krafter någon gång i veckan. I området finns,
menar hon, många ungdomar som drar runt och inte har något att
göra. Olsson skriver också att för de ungdomar som inte har
föräldrar med resurser att bekosta dyra aktiviteter bör samhället ta
ansvar och driva en fritidsgård i kommunal regi med utbildad
personal.
Istället för att lägga skattepengar på vakter bör man välja en mer
proaktiv väg, en välfungerande ungdomsgård som kan fånga upp
och stötta ungdomar.
Bakgrund
Vid halvårsskiftet år 2009 upphörde nämndens fritidsklubbs- och
fritidsgårdsverksamhet i lokalerna vid Sköndals centrum.
Fritidsklubbsverksamheten återgick till utbildningsnämnden och
fritidsgården flyttades till Morgongården i Hökarängen.
År 2010 startade nämnden en öppen idrottsverksamhet i
Sköndalshallen på fredagskvällar. Verksamheten pågår fortfarande
och är populär med många besökare. Förvaltningen har också under
en period bedrivit öppen kvällsverksamhet för de yngre
tonåringarna i parkleken Semlans lokaler. Besökarantalet var dock
litet.
Efter att nämnden hade lämnat lokalerna i Sköndals centrum stod de
tomma ett par år. År 2011 beslutade Stena Fastigheter att lokalerna
fick disponeras utan kostnad om ideella krafter ville driva
verksamheten. Föreningen Sköndals Allaktivitetshus bildades och
tecknade avtal med Stena Fastigheter AB om rätten att disponera
gården.
Verksamheten har vuxit sedan starten och ett antal olika föreningar
har aktiviteter i lokalerna för både vuxna, barn och ungdomar.
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För ungdomar har föreningarna Vi unga och Ungdomssupport
bedrivit öppen, ideell ungdomsverksamhet på kvällstid 2-3 kvällar
per vecka i lokalerna. Sedan pandemin har verksamheten varit
nedlagd. Förvaltningen har varit i kontakt med ordföranden för
Sköndals allaktivitetshus. Hon gör bedömningen att det blir svårt att
få igång verksamheten igen efter pandemin eftersom de ideellt
engagerade ledarna inte längre är tillgängliga.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
I Sköndal har det förtätats och byggts nya bostäder under senare år.
Stiftelsen Stora Sköndal har startat nybyggnationer inom sitt
område och i nya detaljplaner planeras en helt ny stadsdel med
skolor, förskolor, idrottshallar med mera. Stadsdelen växer och
kommer att växa allt mer, behovet av en väl fungerande öppen
ungdomsverksamhet kommer sannolikt att öka i takt med att
befolkningsantalet stiger.
År 2010 var antalet ungdomar i Sköndal mellan 12-16 år 418
stycken, år 2020 var det 667 stycken. Prognosen för år 2030 är 816
ungdomar.
Under år 2020/2021 har det förekommit ett flertal händelser med
ungdomar inblandade runt centrum, på väg mot Skarpnäck och vid
Sköndalshallen. Det har varit personrån och kontroverser mellan
olika ungdomsgäng. Fältassistenter och nattvandrare bekräftar att
det har varit oroligt och otryggt i Sköndal under vissa perioder.
Det är svårt att avgöra i vilken grad ungdomar boende i Sköndal
besöker andra fritidsgårdar inom Farsta stadsdelsområde. De två
närliggande fritidsgårdarna Nybygget i Gubbängen och Morris i
Hökarängen har båda flest besökare från det egna stadsdelsområdet.
Busslinjen 182 mellan Sköndal och Hökarängen har slutat gå
kvällstid sedan några år tillbaka, vilket har gjort det svårare för
ungdomar att ta sig till fritidsgårdarna.
Förvaltningen gör bedömningen att vi behöver utreda, bland annat
genom dialog med ungdomar, hur vi på olika sätt kan förstärka den
öppna ungdomsverksamheten i stadsdelen. I vårt kommande förslag
till verksamhetsplan för nästa år kommer vi att föreslå en aktivitet
för att genomföra en sådan utredning.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
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