Kulturnämnden

Utdrag ur protokoll nr 1/2022
§7

Tid

Tisdagen den 22 februari 2022. Kl. 15:28-16:15

Plats

Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

Justerat
Omedelbart justerade paragrafer
Justerat

2022-02-22

Jonas Naddebo
Närvarande
Beslutande ledamöter
Jonas Naddebo
Torun Boucher
Kristina Lutz
Charlotte Helmersson
Hanna Gerdes
Micke Seid
Emilia Bjuggren
Margareta Stavling
Stian Raneke
Tjänstgörande ersättare
Hanna Werner (M)
Oscar Sameland (M)
Ida Bengtzon (V)
Ersättare
Hanna Werner
Oscar Sameland
Jesper Svensson
Marie Grundström
Steven Crosson
Ida Bengtzon
Madeleine Kaharascho
Fridh

Torun Boucher

(C) Ordförande
(V) Vice ordförande
(M)
(M)
(L)
(MP)
(S)
(S)
(S)
För Lisa Degerman (M)
För Kristina Lutz (M) § 6
För Aida Amoli (V)
(M)
(M) §§1-5, 7-12
(L)
(MP)
(KD)
(V)
(Fi)

Tjänstemän:
Stadsarkivet: Lennart Ploom, stadsarkivarie, Gustav Fors
Kulturförvaltningen: Maria Jansén, förvaltningschef, Fredrik Linder,
Mårten Castenfors, Carolina Ekéus, Stefan Elm, Emrah Ercin, Daniel
Forsman, David Jonsson, Johan Kellokumpu, Patrik Liljegren, Lena
Nilsson, Karin Rowland, Roger Ticoalu, Jelena Veljkovic, Annasara
Yderstedt Karlsson, Maria Sundström (SACO), Magnus Sundin
(Kommunal), nämndsekreterare Kajsa Rydergård och
Askbykroken 13
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start.stockholm

borgarrådssekreteraren Helena Andersson.
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§9
Stockholms stads strategi för fritids- och
ungdomsgårdar
Dnr 1.1/2973/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Nämnden godkänner förslaget till Stockholms stads strategi
för fritids- och ungdomsgårdar
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen
3. Ärendet justeras omedelbart
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2022-02-11.
Sammanfattning

I enlighet med uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2021
utredde kulturförvaltningen, genom en extern utredare, stadens
fritids- och ungdomsgårdar. Utredningen gav en gedigen inblick i
både den nuvarande verksamheten på lokal nivå samt den
ambition och de utmaningar som existerar på stadsövergripande
samt nationell nivå. En central del i utredningen pekade på
behovet av en stadsövergripande uppdragsbeskrivning för fritidsoch ungdomsgårdarna i Stockholm. Utredningen behandlades i
kulturnämnden den 28 september 2021. Kulturförvaltningen fick
av nämnden i uppdrag att ta fram förslag på strategi för fritidsoch ungdomsgårdar i Stockholms stad.
Kulturförvaltningen har tagit fram förslag på strategi i dialog med
stadens stadsdelsförvaltningar samt med stöd av
idrottsförvaltningen. Stockholms stads strategi för fritids- och
ungdomsgårdar är ett styrdokument som ger riktning för hur
verksamheterna ska arbeta för att fler unga ska få en rik och
meningsfull fritid. Stadens strategi för fritids- och ungdomsgårdar
beskriver syfte, uppdrag och mål med verksamheterna.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden godkänner
Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar och
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Askbykroken 13
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163 08 Spånga
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1) Ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Hanna Gerdes (L) och Micke Seid (MP) föreslår (se
beslutet).
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2) Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia
Bjuggren m.fl. (S) föreslår att nämnden delvis godkänner
förvaltningens förslag till beslut, och anför därutöver
följande:
Vi välkomnar kulturförvaltningens strategi för Stockholm
stads fritids- och ungdomsgårdar. Det är ett gediget arbete
som ligger bakom strategin med ett utredningsunderlag
som ger en omfattande och tydlig bild av fritids- och
ungdomsgårdarnas förutsättningar att bedriva kvalitativ,
jämlik, jämställd och meningsfull fritidsverksamhet.
Utredningen visar klart och tydligt att detta område är i ett
stor behov av ökade insatser på ett flertal plan.
Fritids-och ungdomsverksamheterna är ett område där stora
besparingar gjorts tidigare under den grönblåa
mandatperioden så behovet av satsningar är skriande. Vi är
därför förvånade över hur majoriteten väljer att hantera en
så viktig strategi utan att också tilldela budget med
nödvändiga resurser för att ge kulturförvaltningen och
stadsdelsnämnderna verkliga förutsättningar att kunna
genomföra och uppfylla strategins uppdrag och mål. Med
våra förslag till budget skulle stadsdelsförvaltningarna till
exempel få utökad driftbudget för en ungdomssatsning
fritidsgårdar i en jämlik återstart med bland annat ökade
medel för förstärkt fritidsverksamhet för barn och unga
med funktionsvariation, ökad driftsbudget för fritidsgårdar
och lokal kulturverksamhet genom högre bemanning och
ökat öppethållande fritidsgårdarna.
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Vi anser att utan extra tillsatta medel är strategin tandlös.
Mål som att säkra jämställdheten, jämlikheten och
tryggheten på dagens fritidsgårdar blir svåra att uppnå när
det idag till exempel saknas fysiska platser i form av
tillgängliga, attraktivt inredda, fräscha och
verksamhetsanpassade lokaler för att kunna bedriva
meningsfull verksamhet för alla. Utredningen föreslår att
samtliga stadsdelsförvaltningar gör en genomlysning av
lokaler där ungdomsverksamhet bedrivs. Strategin borde
därför inkludera mål kring anpassningar och åtgärder i
lokalfrågan. I sammanhanget är det också anmärkningsvärt
att fritidsgårdar läggs ned innan denna genomlysning är
klar. I Barnombudsmannens senaste rapport framgår
exempelvis hur staden växer och att Hägersten-Älvsjö
stadsdel 2030 förväntas växa till ca 29 000 barn. Att i ljuset
av denna nya strategi och de behov som finns lägga ned två
av stadsdelens fritidsgårdar utan grundlig
barnkonsekvensanalys medför frågetecken om vilka
intressen som väger tyngst. Utökade resurser och ett
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starkare barnrättsperspektiv är viktigt för att möjliggöra en
meningsfull fritid för barn och unga i Stockholm.
Samma gäller målet om att öka andelen utbildade
fritidsledare, det är en väldigt bra målsättning men blir svår
att uppnå utan tillskott av ekonomiska medel för att
rekrytera och behålla kompetent personal. Vi anser även att
målet om att unga som upplever fritids- och
ungdomsgården som trygg kräver många insatser för att
uppfyllas. I utredningen föreslås till exempel att staden
tillsätter en arbetsgrupp för att anta en stadsövergripande plan
för hur fritids- och ungdomsgårdar hanterar kriser och
upprätthåller trygghet. Detta borde strategin också ta upp och
sätta mål kring för att säkerhetsställa att personal får rätt
utbildning i det arbetet. För att uppfylla målet om att vara
nöjd med aktiviteterna krävs det även resurser och
ekonomiska medel för att målgruppen ska få verkliga
möjligheter att påverka utbudet och tryggheten på
verksamheten för att förverkliga de önskade aktiviteterna
och genomföra trygghetsskapande åtgärderna.
En viktig faktor som vi saknar i strategin är
kommunikationsstrategier för att nå ut till målgrupperna.
Det är tydligt att stadens verksamheter inte når ut med
information om sina aktiviteter till alla barn och unga. Det
vore därför intressant att lägga till en del i strategin som
berör utveckling av kommunikations-och dialoginsatser för
att både informera och ta del av synpunkter och förslag från
målgrupperna. Bättre kommunikation kring verksamheterna
är även viktiga för fler att ta del av som vårdnadshavare,
skola, fältassistenter och socialtjänst.
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordförande
Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Hanna Gerdes (L)
och Micke Seid (MP).
Reservation

Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia Bjuggren
m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag.
Ersättaryttrande

Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) instämmer i förslag till beslut
från vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia
Bjuggren m.fl. (S).
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Vid protokollet,
Kajsa Rydergård
Rätt utdraget intygas

______________________________
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