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Remiss av Stockholms stads strategi för fritidsoch ungdomsgårdar

Remiss från Kommunstyrelsen, diarienummer KS 2022/243
Förvaltningens förslag till beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart
Sammanfattning
Förvaltningen har fått en remiss av Stockholms stads strategi för
fritids- och ungdomsgårdar. Remissen kommer från
Kommunstyrelsen. Förvaltningen tycker att det är bra att en strategi
tagits fram. Förvaltningen har några synpunkter på hur strategin kan
bli tydligare.
Bakgrund
Förvaltningen har fått en remiss av Stockholms stads strategi för
fritids- och ungdomsgårdar. Remissen kommer från
Kommunstyrelsen och har diarienummer KS 2022/243. Nämnden
uppmanas att yttra sig senast 2022-05-02.
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Ärendet
En extern utredare har utrett stadens fritids- och ungdomsgårdar.
Utredaren har intervjuat representanter från samtliga
stadsdelsförvaltningar för att skapa en bild av ungdomars nuvarande
möjligheter till fritids- och ungdomsgårdsverksamhet. Utöver
intervjuer har utredaren besökt ett 20-tal fritidsgårdar. Både
verksamheter i kommunal regi samt på entreprenad var
representerade i utredningen. Utredningen pekade på behovet av en
stadsövergripande uppdragsbeskrivning för fritids- och
ungdomsgårdarna i staden.
Kulturförvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag på strategi för
fritids- och ungdomsgårdar i Stockholms stad. Strategin har tagits
fram inom ramen för stadens samordningsuppdrag för
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verksamhetsområdet Barn, kultur och fritid i dialog med stadens
stadsdelsförvaltningar samt med stöd av idrottsförvaltningen.
Den framtagna strategin för fritids- och ungdomsgårdar ger riktning
för hur verksamheterna ska arbeta för att fler unga ska få en rik och
meningsfull fritid. Strategin beskriver därmed gemensamt syfte,
uppdrag och mål för verksamheterna. En kontinuerlig utveckling
bidrar till att stadens unga invånare deltar i högre utsträckning, får
en mer jämlik tillgång och en bred fritidsverksamhet av hög kvalité.
Stockholms stads fritids- och ungdomsgårdar föreslås arbeta med
följande fem målområden;
1. Fritids- och ungdomsgårdarna stärker unga och bidrar till
deras utveckling
2. Fritids- och ungdomsgårdarna bidrar till jämlika och
jämställda uppväxtvillkor
3. Fritids- och ungdomsgårdarna arbetar med ungas delaktighet
och inflytande
4. Fritids- och ungdomsgårdarna erbjuder kvalitativ och
attraktiv verksamhet
5. Fritids- och ungdomsgårdarna arbetar med fritidens
egenvärde och som skyddsfaktor
Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar föreslås
gälla för perioden 2022 till 2025. Under 2025 genomförs en
revidering av strategin.
Strategin föreslår att varje stadsdelsförvaltning ska utarbeta en
utvecklingsplan, utifrån lokala förutsättningar, som visar hur
strategin ska realiseras. Detta sker under 2022 med stöd av
kulturförvaltningen. Inför 2023, 2024 och 2025 ska
kulturförvaltningens samordningskansli för verksamhetsområdet
Barn, kultur och fritid ta fram kvalitetsrapporter som bland annat
tittar på nedan föreslagna indikatorer.
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Strategin följs upp genom följande indikatorer:
• Andel unga som vistas på fritids- och ungdomsgård i
relation till befolkningsmängd i varje stadsdelsområde.
• Andel unga som är nöjda med det utbud som erbjuds på
gårdarna.
• Antal program som erbjuds besökarna.
• Andel utbildade fritidsledare.
• Andel unga som upplever fritids- och ungdomsgården som
trygg.
• Könsfördelningen bland besökarna.
• Antal riktade verksamheter för att inkludera
underrepresenterade grupper i fritidsverksamheten.

Tjänsteutlåtande
Dnr HV 2022/169
Sida 3 (4)

Ärendets beredning
Ärendet har skrivits inom avdelningen för barn och unga i
samverkan med HR och lokalenheten.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen tycker att det är bra att en strategi tagits fram.
Förvaltningen anser att det är viktigt att fritidsgårdverksamheten
håller god kvalitet för att vara en god skyddsfaktor för unga.
Förvaltningen har några synpunkter på hur strategin kan bli
tydligare. Förvaltningen tycker:
• Att texten kan förenklas så att den blir mer lättläst.
• Att det kan tydliggöras att det är fritidsledare med
fritidsledarutbildning, både grund och
påbyggnadsutbildning, som behövs. Att det är
kompetensbaserad rekrytering som används.
• Att det möjligen kan ingå i strategin att planera för
kompetensförsörjning och eventuellt plan för
internutbildning av fritidsledare.
• Att det kan tydliggöras när begreppet fritiden betyder fritid
generellt eller fritidsgårdsverksamhet.
• Att det under rubriken syfte föreslås en text om
fritidsgårdarnas demokratiska funktion. Ett samhälle
behöver ungas röster och aktiva deltagande och fritidsgården
är den arenan. I nuvarande text står att gårdarna är en bro
mellan unga och resten av samhället vilket skapar en känsla
av ”vi och dom”.
• Att det under uppdragsstycket föreslås en text om att
verksamheterna ska vara aktivt inkluderande och erbjudas
till unga oavsett funktionsförmåga och att innehållet i
verksamheten skall utformas i dialog med unga.
• Att fler kön kan inkluderas i meningen ”På varje gård ska
det finnas både manlig och kvinnlig personal”. Se över om
det i strategin är möjligt att omformulera utifrån att det finns
personer som varken identifierar sig som kvinna eller man.
• Att det möjligen ska ingå någonting om nyetablering, att då
tänka på lokalens placering, tillgänglighet för alla oavsett
funktionsförmåga, tillgänglighet till kollektiva färdmedel,
tänka på att lokalerna även kan nyttjas för andra
verksamheter samt tillgång till mötesrum och
personalutrymmen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.
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