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Svar på medborgarförslag om fritidsgård för
personer med psykisk ohälsa

Förvaltningens förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar
på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag om att förvaltningen ska
starta en fritidsgård för personer mellan 15-30 år som har problem
med psykisk ohälsa eller är i riskzonen för att drabbas av det.
Förvaltningen redogör för vilka verksamheter som finns samt hur de
utvecklas och svarar att det inte finns några planer på att starta
någon ny verksamhet.
Bakgrund
Det har inkommit ett medborgarförslag om att starta en fritidsgård
för personer mellan 15-30 år som har psykisk ohälsa eller är i
riskzonen för att drabbas av det.
Ärendet
Förvaltningen har flera olika typer av öppna verksamheter som
riktar sig till olika åldersgrupper.
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Det finns tre fritidsgårdar, Lyktan, Åkermyntan och Tegelhögen
som vänder sig till åldersgruppen 13-17 år. Verksamheterna satsar
på att utbilda personal, nu under vårterminen går de en
fritidsledarutbildning. Inom fritidsgårdsverksamheten kommer
förvaltningen att undersöka möjligheten att ha temakvällar, eller
liknande, med fokus på psykisk ohälsa. Fritidsgårdarna arbetar i
samverkan med ungdomarna och ser gärna att ungdomarna själva
kommer med idéer och förslag till aktiviteter på fritidsgårdarna.
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Förvaltningen har också en öppen mötesplats i Vällingby,
Kompassen, som vänder sig till vuxna personer med psykisk
funktionsnedsättning. Idag är de flesta besökare 40-65 år.
Verksamheten arbetar med att locka till sig yngre vuxna med
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psykisk ohälsa som kan behöva Kompassens som stöd i sin vardag.
För att attrahera yngre personer har de nu köpt in tv-spel och
informerar om sin verksamhet till yngre vuxna genom
boendestödet, genom informationsträffar på specialistmottagningar
inom psykiatrin samt information på hemsida och broschyrer.
Kompassen välkomnar synpunkter och förslag på verksamheten och
anordnar även brukarmöten ett par gånger per år.
Det finns även en ungdomsmottagning, Västerorts
Ungdomsmottagning, dit ungdomar 12–22 år är välkomna för att
ställa frågor och få hjälp med samtal bland annat kring hur hen mår,
frågor kring kroppsutveckling, frågor kring sexualitet och
preventivmedel. På ungdomsmottagningen arbetar kuratorer,
barnmorskor och läkare.
För personer över 65 år har förvaltningen tre aktivitetscenter som är
öppna träffpunkter för seniorer inom stadsdelsområdet.
De flesta av förvaltningens verksamheter är åldersindelade.
Förvaltningen tackar för förslaget om en verksamhet som sträcker
sig över nuvarande åldersindelningar. Förvaltningen är positiva till
förslaget men har i dagsläget inga planer på att starta någon ny
verksamhet som vänder sig till både ungdomar och vuxna utan
arbetar nu med att utveckla befintliga verksamheter.
Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats inom avdelningen för barn och unga i
samverkan med avdelningen för vuxna.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet lämnas som svar på
medborgarförslaget.
Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör
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