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Svar på skrivelse om fritidsgårdarna från (V)
Svar på skrivelse från Özlem Körhan (V), Mohibul Ezdani Khan
(V) och Kajsa Hjortstam (V)
Förslag till beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd tar del av förvaltningens svar
på skrivelsen och lägger den till handlingarna
Sammanfattning
Özlem Körhan (V), Mohibul Ezdani Khan (V) och Kajsa Hjortsam
(V) önskar i en skrivelse till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd,
2020-11-26, få svar på ett antal frågor angående
fritidsgårdsverksamheten.
Förvaltningen framför i sina synpunkter vilka åtgärder som har
vidtagits för en utveckling av fritidsgårdsverksamheten samt
redogör även hur anpassningen av verksamheten har sett ut under
rådande pandemin. Förvaltningen har kommunicerat om
nedstängningen genom den veckovisa rapporteringen till nämnd.
Förvaltningen delar vikten av att ha en fungerande
fritidsverksamhet i Åkermyntan och har därför påskyndat ett utbyte
av brandlarm. Förvaltningen planerar att öppna
fritidsgårdsverksamheten när brandlarmet är installerat samt när
rådande pandemin tillåter.
Under tiden verksamheten är stängd vistas fritidsledare och
fältassistenter runt om i stadsdelsområdet med särskilt fokus på
stadsdelarna Åkermyntan, Hässelby gård, Grimsta och Vällingby.
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Bakgrund
Med anledning av att fritidsgården i Åkermyntan stängdes tillfälligt
på grund av icke fungerande brandlarm har Özlem Körhan, Mohibul
Ezdani Khan och Kajsa Hjortstam (alla V) inlämnat en skrivelse till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd avseende
fritidsgårdsverksamheten. I skrivelsen anges bland annat att
förvaltningen inte har kommunicerat om nedstängningen och att de
vidtagna åtgärderna, det vill säga. att verksamheten flyttats tillfälligt
till annan plats, påverkar barn och unga negativt. Förvaltningen har
kommunicerat om nedstängningen genom den veckovisa
rapporteringen till nämnd. Förvaltningen delar vikten av att ha en
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fungerande fritidsverksamhet i Åkermyntan och avser att fortsätta
utveckla verksamheten.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för barn och unga.
Ärendet
I skrivelsen framförs vikten av en fungerande
fritidsgårdsverksamhet i bland annat stadsdelen Åkermyntan samt
att personal ska erbjudas kompetensutveckling kontinuerligt. I
skrivelsen framförs även vikten av att avvikelser ska kommuniceras
till nämnd.
Med anledning av detta har följande frågor ställts
1. Varför har nämnden inte informerats om att fritidsgården i
Åkermyntan ska förflyttas till parkleken Stråket?
2. Varför har inte de brister som angetts finnas på
brandskyddsystemet inte åtgärdats snabbt?
3. Hur länge kommer verksamheten att förflyttas till parkleken
Stråket?
4. Känner förvaltningen till att det tar ca 40 minuter att
promenera från Åkermyntan till Hässelby Strand och att de
flesta barn som bor i Hässelby villastad kommer behöva åka
kollektivt till parkleken Stråket?
5. Hur tänker man hantera att det kommer drabba barn
ekonomiskt?
6. Tycker förvaltningen att parklekens lokal är tillräckligt bra och
anpassad för en fritidsverksamhet för ungdomar? Parklekens
lokal är väldigt liten, det får knappt plats med mer än 10
ungdomar där.
7. Vilka insatser kommer förvaltningen göra för att kompensera
för den försämring det ändå innebär att flytta verksamheten till
en lokal som är så pass liten?
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen delar uppfattningen om att situationen kring den
tillfälliga omlokaliseringen av Åkermyntans fritidsgård är olycklig
och att omständigheterna ger upphov till frågor. Förvaltningen
delar vikten av att ha en fungerande fritidsverksamhet i Åkermyntan
och har därför påskyndat ett utbyte av brandlarm. Med anledning av
de stärkta restriktionerna gällande covid-19 har fritidsgårdar och
parklekar stängt till och med den 24 januari 2021. Under perioden
vistas fältassistenter och fritidsledare utomhus för att informera om
läget och skapa trygghet, med särskilt fokus på stadsdelarna
Åkermyntan, Hässelby gård, Grimsta och Vällingby.

Tjänsteutlåtande
Dnr HV 2020/906
Sida 3 (4)

Varför har nämnden inte informerats om att fritidsgården i
Åkermyntan ska förflyttas till parkleken Stråket?
I samband med förvaltningens veckovisa rapporteringar till nämnd
har förvaltningen informerat om att Åkermyntans fritidsgård stängs
tillfälligt och att verksamheten erbjuds på annan plats.
Informationen har getts vid tre tillfällen med start 2020-11-10.

Förvaltningen driver verksamhet utifrån satta mål i verksamhetsplan
och vid akuta händelser fattas erforderliga beslut, beslut som fattas
följer den trygghetsplan som är framtagen för fritidsgårdar. När
brandlarmet sattes ur bruk behövde åtgärder vidtas omgående för att
garantera de besökande ungdomarnas säkerhet. Förvaltningen har
på grund av den uppkomna situationen haft dialog med ungdomarna
som besöker Åkermyntans fritidsgård i syfte att ta in förslag på hur
förvaltningen på bästa sätt kan fortsätta driva fritidsverksamheten.
Ungdomarna föreslog att verksamheten inte bör upphöra och att den
förslagsvis skulle flytta till annan anläggning. Valet föll på
parkleken Stråket på grund av dess närhet samt storlek.
Verksamheten på Stråket i kombination med planerad
eftermiddagsverksamhet i Smedshagsskolan samt aktiviteterna i
Smedshagshallen ansågs tillfredsställa behoven under den tillfälliga
utrymningen av verksamheten. Dock har rådande pandemin krävt
ytterligare anpassningar.
Varför har inte de brister som angetts finnas på
brandskyddsystemet inte åtgärdats snabbt?
Upphandlad leverantör kunde inte leverera snabbare åtgärder än i en
4-6 veckors period.
Med anledning av de stärkta restriktionerna gällande covid-19 har
fritidsgårdar och parklekar stängt t o m 24 januari 2021.
Förvaltningen planerar att öppna fritidsgårdarna v 4, om rådande
omständigheter tillåter.
Hur länge kommer verksamheten att förflyttas till parkleken
Stråket?
Med anledning av de stärkta restriktionerna gällande covid-19 har
fritidsgårdar och parklekar stängt till och med den 24 januari 2021.
Förvaltningen planerar att öppna fritidsgårdar och parklekar v 4, om
rådande omständigheter tillåter.
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Känner förvaltningen till att det tar ca 40 minuter att promenera
från Åkermyntan till Hässelby Strand och att de flesta barn som
bor i Hässelby villastad kommer behöva åka kollektivt till
parkleken Stråket?
Ungdomarna fångades upp så snart det stod klart att verksamheten
behövde tillfälligt omstruktureras. I dialog med besökande
ungdomar har verksamheten omlokaliserats till Stråket då
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ungdomarna önskade ha kvar sin fritidsverksamhet medan
reparationerna pågick. Valet föll på Stråket då den var närmast och
hade bäst förutsättningar på kort sikt.
Förvaltningen har hanterat konsekvenser av förändringen i
verksamheten genom att ha fritidsledare stationerade vid
Åkermyntan som åkte med och betalade resorna för ungdomarna i
kommunaltrafiken.
Hur tänker man hantera att det kommer drabba barn
ekonomiskt?
Se ovan svar
Tycker förvaltningen att parklekens lokal är tillräckligt bra och
anpassad för en fritidsverksamhet för ungdomar? Parklekens
lokal är väldigt liten, det får knappt plats med mer än 10
ungdomar där.
Se ovan svar. Vidare har samtliga parklekar och fritidsgårdar, innan
de stärkta restriktioner, begränsat antal deltagare som vistas
inomhus. Fokus har också lagts på utomhusaktiviteter.
Vilka insatser kommer förvaltningen göra för att kompensera för
den försämring det ändå innebär att flytta verksamheten till en
lokal som är så pass liten?
På grund av att denna förändring i verksamheten är tillfällig och har
skett i dialog med ungdomar anser förvaltningen att den är, efter
omständigheterna, fullgod.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör
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