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Till
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2021-03-25

Fritidsverksamhet för barn och unga
Svar på skrivelse från (S)
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Socialdemokraterna.
Sammanfattning
Eva Fagerhem m.fl. (S) har i en skrivelse 25 februari önskat svar på
frågor gällande planerade förändringar inom fritidsverksamheten för
barn och unga. Förvaltningen redovisar och besvarar frågorna i
skrivelsen.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för social omsorg. Ärendet tas
upp i lokal samverkansgrupp den 9 mars 2021 och i rådet för
funktionshinderfrågor den 17 mars 2021.
Ärendet
Förvaltningen informerade i ett anmälningsärende vid nämndens
sammanträde den 25 februari 2021 för planerade förändringar inom
fritidsverksamhet för barn och unga.
Mot bakgrund av det önskas svar på följande frågor:
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Vilkens besöksfrekvens har Ungdomsgården i Aspudden?
Vilka åldrar riktar sig verksamheten där till?
Kommer deras verksamhet för unga med funktionsvariation
att fortsätta i samma omfattning på någon annan
ungdomsgård?
Vilken besöksfrekvens har Gröndals ungdomscafé?
Hur kommer aktiviteter och verksamheter anpassas för att
inkludera prioriterade grupper som unga flickor, nyanlända
och hbtq-personer?
Var kommer denna verksamhet att i första hand bedrivas?
Utifrån att stadsdelen har vuxit och att gruppen barn och
unga ökar, hur bedömer förvaltningen att Lilla Katrineberg
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kommer att klara av att möta en eventuellt ökande grupp
ungdomar från närbelägna stadsdelsområden?
Vad ser man att det finns för risker med att lägga ned dessa
verksamheter utifrån ett målgruppsperspektiv?

Förvaltningens svar
Besöksfrekvens vid mötesplats Aspudden

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Total

Flicka
73
101
95
71
16
2
20
73
35
72
53
611

Pojke Annat
75
142
139
81
37
6
24
110
98
100
45
857

Total
148
243
234
152
53
8
44
183
133
172
98
1468

Besök/
tillfälle
12
17
16
10
4
4
6
11
8
11
10

Från 1 september till 16 december gällde max 20 besökare per
tillfälle med anledning av covid-19.
De åldrar som verksamheten vid Mötesplats Aspudden riktar
sig till

All kvällsverksamhet vid förvaltningens mötesplatser vänder sig till
de som under året fyller 13 år och har börjat i årskurs 7, till och med
17 år. Viss verksamhet på eftermiddagarna riktar sig till de som går
i årskurs 6.
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Den öppna verksamheten som riktar sig till barn och unga med
funktionsnedsättning vänder sig till de som är åldrarna 8 till och
med 24 år.
Hur verksamhet för unga med funktionsnedsättning kommer
att fortsätta

Verksamhet för unga med funktionsnedsättning har funnits i många
år och har bedrivits i Aspudden sedan hösten 2018.
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En föreståndare på enheten har i uppdrag att fokusera på att
utveckla verksamheten för unga med funktionsnedsättning.
Förvaltningen planerar för att verksamheten ska utökas och bedrivas
på fler platser så som i huset i Liljeholmen och i parklekarna. Det
innebär en satsning på målgruppen.
Besöksfrekvens Gröndals ungdomscafé

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Flicka
335
87
71
42
18
52

Pojke Annat
316
106
85
44
31
71

Besök/
Total tillfälle
651 33
193 10
156 7
86
4
49
3
123 6

18
49
33
4
15

34
51
7
8
9

52
100
40
12
24

4
6
3
1
3

Total
724
762
1486
Från 1 september till 16 december gällde max 10 besökare per
tillfälle med anledning av covid-19.
Hur aktiviteter och verksamheter kommer att anpassas för att
inkludera prioriterade grupper som unga flickor, nyanlända
och hbtqi-personer

Vid traditionella fritidsgårdar är besökarna till övervägande del
pojkar. De är överrepresenterade även på mötesplatserna i
Hägersten-Älvsjö men i lägre grad än i resten av staden och landet.
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För att göra alla besökare delaktiga i utformandet av verksamhetens
aktiviteter används ”gårdsråd” där besökare och personal
gemensamt planerar aktiviteter. Alla mötesplatser förfogar över
2000 kronor per månad som finansierar aktiviteter och material till
dessa. Aktiviteterna ska riktas till och inkludera även de besökare
som inte närvarar vid rådet.
Verksamheten använder ett dokumentationsverkstyg, utifrån det ser
personalen på ett systematiskt sätt över vilka som deltar i vilken
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aktivitet. Om det föreligger övervikt av pojkar i en aktivitet
reflekterar personalen över hur aktiviteten kan förändras så att även
flickor och ickebinära ungdomar ska bli intresserade av den eller
om aktiviteten ska ersättas av en annan.
Andelen flickor bland besökarna påverkas främst av innehållet i
verksamheten och fritidsledarnas förhållningssätt. De strävar efter
att göra utbudet tillgängligt och intressant för flickor och på så vis
attrahera även dem till deltagande i verksamheten.
Avseende nyanlända strävar förvaltningen efter att integrera dem i
ordinarie verksamheter.
Hbtqi-verksamheten kräver fortfarande diskretion då alla deltagare
inte är bekväma med att det syns utåt att de deltar i verksamheten.
Den nya mötesplatsen för unga i Liljeholmen kommer att vara mer
funktionell än lokalen i Gröndal ur den aspekten. Verksamheten
kommer kunna erbjuda fler tillfällen för hbtqi-personer i den nya
lokalen.
Dessutom deltar Enheten ung fritid i ett projekt och
utbildningsinsats gällande våldsprevention i samverkan med bland
annat länsstyrelsen och organisationen MÄN. Det finns behov av ett
strategiskt våldsförebyggande arbete inom den öppna
fritidsverksamheten som både är flexibelt och anpassat till den
öppna fritidsverksamhetens organisation och möjligheter.
Var kommer denna verksamhet att i första hand bedrivas?

Verksamhet med fokus hbtqi kommer att bedrivas i Liljeholmen
och verksamhet för flickor och nyanlända bedrivs vid alla
mötesplatser.
Hur förvaltningen bedömer att verksamheten kommer att klara
av att möta en ökande grupp barn och ungdomar i Liljeholmen
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Förvaltningens fritidsverksamheter kommer att utvecklas och bli
mer flexibla och anpassade efter dagens ungas behov. Det innebär
både mobil och digitaliserad verksamhet. I samverkan med
samarbetsparters inom utbildningsförvaltning, idrottsförvaltning,
kulturförvaltning och civilsamhälle kommer verksamhet att
bedrivas på olika platser och i olika lokaler. Lokalerna i
Liljeholmen är generöst tilltagna och bedöms kunna rymma de som
vill vara där och som föranmäler sig.
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Vad ser man att det finns för risker med att lägga ned dessa
verksamheter utifrån ett målgruppsperspektiv?

Förvaltningen lämnar vissa lokaler men lägger inte ner
verksamheter. Lokalerna i Aspudden är stora med många rum som
har olika funktioner, detsamma gäller lokalerna i Liljeholmen. En
viktig skillnad är att förvaltningen enbart har tillgång till lokalen i
Aspudden efter klockan 18:00. Lokalen i Liljeholmen har högre
tillgänglighet.
Verksamheten som idag ligger i Aspudden har länge haft svikande
besöksantal. Ungdomar utgår ifrån intresse och verksamhetsinnehåll
och är vana att röra sig geografiskt.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från
Socialdemokraterna.

Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör

Yvonne Kokkola
avdelningschef

Bilaga
Skrivelse från (S) om fritidsverksamhet för barn och unga
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