Rotel X, VII (Dnr KS 2020/1125)

Tillsätt en kommunal utredning gällande kriminalitet
på stadens fritidsgårdar
Motion av Peter Wallmark och Linnea Vinge (båda SD)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen avslås med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarråden Jonas Naddebo och Jan Jönsson anför
följande.
Ärendet
Peter Wallmark och Linnea Vinge (båda SD) har väckt en motion i kommunfullmäktige. Av motionen framkommer att stadens styrande majoritet ofta
framhåller kommunala fritidsgårdar som en förebyggande åtgärd för att unga
dras in i kriminalitet, trots att det enligt motionärerna inte finns någonting som
styrker det. Motionärerna menar att stockholmspolisen istället vittnar om hur
fritidsgårdar används för droghandel och rekrytering av kriminella samt menar
att kriminella erhåller anställningar på fritidsgårdarna, vilket de menar pekar
mot allt annat än trygga och säkra miljöer för stadens ungdomar.
Motionärerna hänvisar till en kommunal utredning på 1970-talet som visar
att besökare på fritidsgårdar registrerades för fler brott och vid fler tillfällen än
övriga ungdomar. I en senare studie från Brottsförebyggande rådet har detta
resultat, enligt motionärerna, bekräftats. Sverigedemokraterna föreslår en utredning av de kommunala fritidsgårdarna, likt den som gjordes på 1970-talet.
Utredningen ska kartlägga om ungdomar som vistas på stadens fritidsgårdar i
högre andel är kriminella än andra ungdomar eller inte. Den ska även granska
huruvida personal på fritidsgårdarna förekommer i belastningsregistret eller
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inte. Syftet med en sådan utredning är att följa upp om fritidsgårdar verkligen
kan anses förebygga att unga dras in i kriminalitet. Mot bakgrund av ovanstående föreslår motionärerna att
 en utredning av de kommunala fritidsgårdarna som kartlägger förekomsten av kriminalitet hos ungdomar och personal tillsätts
 denna redovisas för kommunfullmäktige
 utdrag ur belastningsregistret ska krävas vid anställning på stadens fritidsgårdar.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd, Norrmalms stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd,
Fritidsforum och MUCF. Fritidsforum och MUCF har inte inkommit med
svar.
Stadsledningskontoret anser att det förebyggande arbete som bedrivs på
stadens öppna mötesplatser utgör en skyddsfaktor för de unga personer som
deltar i verksamheten.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd pekar på vikten av att det förebyggande arbetet bedrivs på sådant sätt att det utgör en skyddsfaktor för de unga
personer som deltar i verksamheten.
Norrmalms stadsdelsnämnd ser att en undersökning av de kommunala fritidsverksamheterna hellre fokuserar på personalens situation och utbildning i
stället för ungas eventuella brottslighet.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd anser ett en utredning, som säkerställer att
fritidsverksamheterna har en främjande och förebyggande verksamhetsutformning, kan vara av intresse för fritidsverksamheter i Stockholms stad.
Våra synpunkter
Förekomsten av kriminalitet på fritidsgårdar är en viktig fråga som diskuterats
och debatterats i decennier. Motionärerna hänvisar till en utredning från 1978
samt en uppföljning från 1983, med andra ord 43 respektive 38 år sedan. Enligt motionärerna visade utredningarna att ungdomar som ofta besökte fritidsgårdar registrerades för fler brott och vid fler tillfällen än de övriga. Men studierna visar också att en strukturerad och långsiktigt engagerande verksamhet
kan förebygga brottslighet. Fritids- och ungdomsgårdar är inte per automatik
en skyddande faktor mot att begå brott. Däremot har ett väl fungerande och
heltäckande fritidsutbud positiv inverkan på unga och kan utgöra en skydds-
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faktor mot kriminalitet. Nyare forskning visar att unga som deltar i vuxenledda
och regelbundna aktiviteter löper mindre risk för att begå brott eller utveckla
annat normbrytande beteende.
Att erbjuda stadens barn och unga meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet samt tillgång till trygga och jämställda mötesplatser är en prioriterad
fråga för den grönblå majoriteten. I Stockholm ansvarar stadsdelsnämnderna
för fritidsgårdarna. Stadsdelarna har nära kontakt med medborgarna och kan
utforma verksamheten efter lokala förhållanden, men avsaknaden av central
samordning har lett till en splittrad bild och bristande struktur och stöd. För att
kunna ta ett helhetsgrepp och erbjuda bättre och mer jämlika möjligheter till
alla barn och unga oavsett stadsdel och bostadsområde har kulturnämnden från
och med januari 2021 ansvaret för samordning av stadsdelsförvaltningarnas
verksamhetsområde barn, kultur och fritid. Arbetet inleddes med att tillsätta en
utredning av Stockholms stads fritids- och ungdomsgårdar för att få en nulägesanalys och åtgärdsförslag för bättre måluppfyllelse. Utredningen kommer
att ta fram förslag på utvecklingsåtgärder som ska leda till att fritids- och ungdomsgårdarna når fler, blir mer jämställda och mer trygga, att det finns ett
brett utbud av programverksamhet av hög kvalité inklusive digital och mobil
programverksamhet, att ungdomars delaktighet i verksamheterna ökar samt att
det finns en stadsövergripande modell för hantering av fritidsgårdar som av
olika skäl behöver stängas.
Motionärerna föreslår även att utdrag ur belastningsregistret ska krävas vid
anställning på stadens fritidsgårdar. Redan idag krävs detta för att få anställning vid verksamheter där barn vistas för att förhindra att personer som gjort
sig skyldiga till exempelvis grova våldsbrott, misshandel eller sexualbrott mot
barn anställs.
Stockholms stad har sedan 2019 en strategi för att minska risken för att
barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet. Den fastslår att ett sätt att
motverka en utveckling av en kriminell livsstil för barn och unga, är att fritidsgårdarna successivt inför mer styrd och strukturerad verksamhet. En väl avvägd balans mellan strukturerad och ostrukturerad verksamhet är dock av stor
vikt för att inte öka risken för en minskad närvaro av unga som söker sig till
fritidsgårdar bara för att umgås.
Den aktuella undersökningen, tillsammans med central samordning och
uppföljning, kommer att ge oss viktiga verktyg i arbetet med att utveckla stadens fritidsgårdar och ge fler unga möjlighet till en meningsfull fritid fri från
kriminalitet.
Bilagor
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1. Reservationer m.m.
2. Motionen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen avslås med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 22 september 2021
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Jonas Naddebo och Jan Jönsson
Hans Altsjö
Reservation anfördes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Att bifalla motionen
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Psykologiforskaren Nikolaus Koutakis vid Örebro universitet har studerat om det är
fritidsgårdar som håller unga från att hamna i kriminalitet. Resultatet visar att det snarare kan vara tvärtom. En jämförelse gjordes mellan killar som vistats på fritidsgård
och de som inte gjort det. Fritidsgårdskillarna förekom senare i livet oftare i polisens
register, även när man justerat för socioekonomiska faktorer. Dessutom, när kommuner med och utan fritidsgårdar jämfördes, visade det sig att ungdomskriminaliteten inte
skilde sig nämnvärt åt mellan kommunerna. Med förvaltningens inställning riskerar vi
att tappa tempo i denna viktiga fråga.
Utredningen ska kartlägga om ungdomar som vistas på stadens fritidsgårdar i
högre andel är kriminella än andra ungdomar eller inte. Att de utredningar som gjorts
är närmare 40 år gamla är ett viktigt argument för att en ny utredning måste genomföras. Att få mer information bidrar alltid till bättre genomarbetade beslut i stadens verksamheter och därför är det av vikt att motionens intentioner genomförs.
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Remissammanställning
Ärendet
Peter Wallmark och Linnea Vinge (båda SD) har väckt en motion i kommunfullmäktige. Av motionen framkommer att stadens styrande majoritet ofta
framhåller kommunala fritidsgårdar som en förebyggande åtgärd för att unga
dras in i kriminalitet, trots att det enligt motionärerna inte finns någonting som
styrker det. Motionärerna menar att stockholmspolisen istället vittnar om hur
fritidsgårdar används för droghandel och rekrytering av kriminella samt menar
att kriminella erhåller anställningar på fritidsgårdarna vilket, de menar pekar
mot allt annat än trygga och säkra miljöer för stadens ungdomar.
Motionärerna hänvisar till en kommunal utredning på 1970-talet som visar
att besökare på fritidsgårdar registrerades för fler brott och vid fler tillfällen än
övriga ungdomar. I en senare studie från Brottsförebyggande rådet har detta
resultat, enligt motionärerna, bekräftats. Sverigedemokraterna föreslår en utredning av de kommunala fritidsgårdarna, likt den som gjordes på 1970-talet.
Utredningen ska kartlägga om ungdomar som vistas på stadens fritidsgårdar i
högre andel är kriminella än andra ungdomar eller inte. Den ska även granska
huruvida personal på fritidsgårdarna förekommer i belastningsregistret eller
inte. Syftet med en sådan utredning är att följa upp om fritidsgårdar verkligen
kan anses förebygga att unga dras in i kriminalitet. Mot bakgrund av ovanstående föreslår motionärerna att
 en utredning av de kommunala fritidsgårdarna som kartlägger förekomsten av kriminalitet hos ungdomar och personal tillsätts
 denna redovisas för kommunfullmäktige
 utdrag ur belastningsregistret ska krävas vid anställning på stadens fritidsgårdar.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd, Norrmalms stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd,
Fritidsforum och MUCF. Fritidsforum och MUCF har inte inkommit med
svar.
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Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Stadens öppna verksamheter för barn och unga är betydelsefulla för att nå kommunfullmäktiges mål 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i
samt 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.
Stadsledningskontoret är av uppfattningen att det förebyggande arbete som bedrivs
på stadens öppna mötesplatser utgör och fortsatt ska utgöra en skyddsfaktor för de
unga personer som deltar i verksamheten. För medarbetarna i dessa verksamheter är
det därför av vikt att de har god kunskap om risk- och skyddsfaktorer samt hur de ska
arbeta för att öka skyddet och minska risken för negativ utveckling hos besökarna på
fritidsgårdarna.
Studier visar att fritidsaktiviteter är viktiga och positiva inslag som bidrar till barns
och ungdomars utveckling. En meningsfull fritid är en skyddsfaktor som har potential
att påverka ungas utveckling i en positiv riktning. För att stadens fritidsgårdar ska bidra till att stärka skyddsfaktorer runt barn och ungdomar är det viktigt att verksamheter
är välorganiserade och bemannade med rätt kompetens. Utbudet av aktiviteter behöver
anpassas till att flera annars inte har tillgång till andra fritidsaktiviteter deltar.
Stadsledningskontoret kan konstatera att det i några fall de senaste åren har funnits
verksamheter där kriminella element fått utrymme. I några av dessa fall har personalen
varit delaktig vilket är helt oacceptabelt. För att motverka detta finns legala möjligheter att begära utdrag från belastningsregistret inför en anställning inom öppna fritidsverksamheter.
I enlighet med kommunfullmäktiges budget 2021 har kulturnämnden ett samordningsuppdrag för verksamhetsområdet barn, kultur och fritid på stadsdelsnämnderna.
Av budgeten framkommer även att kulturnämnden under 2021, i samråd med kommunstyrelsen, idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna, samt vid behov med stöd av
arbetsmarknadsnämnden, ska utreda en utveckling av fritidsgårdarnas fortsatta uppdrag i syfte att nå fler och erbjuda mer kontinuerlig och planerad verksamhet, inklusive hur mer verksamhet kan ske mobilt och digitalt. Inom ramen för detta uppdrag
blir det viktigt att slå fast verksamhetens syfte och målgrupp för att på så sätt stärka
och säkerställa de positiva effekter en väl fungerande fritidsverksamhet kan ge stadens
ungdomar.
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Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den
25 mars 2021 följande.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och översänder den till kommunstyrelsen.
Reservation anfördes av Tobias Karlsson (SD), bilaga 1.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8
mars 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning delar uppfattningen att det är viktigt att
den personal som är anställd på stadens fritidsgårdar inte själva begår brott. Det är vidare viktigt att det förebyggande arbetet som bedrivs på stadens öppna mötesplatser
för unga bedrivs på sådant sätt att det utgör en skyddsfaktor för de unga personer som
deltar i verksamheten.
Arbete som bedrivs i mötet med barn och unga som många gånger saknar annan
meningsfull fritid är ett viktigt förebyggande arbete och ska vara förankrat i kunskap
om hur barns utveckling gynnas. Det finns behov att kontinuerligt anpassa arbetet för
att möta de utmaningar som finns bland en del av de ungdomar som staden når via fritidsgårdarna. Det är därför viktigt att medarbetarna har god kunskap om risk- och
skyddsfaktorer och hur de ska arbeta för att öka skyddet och minska risken för negativ
utveckling hos besökarna på fritidsgårdarna. På gruppnivå är det bra att känna till i vilken utsträckning besökare på fritidsgårdar har fler riskfaktorer och i så fall vilka de är
jämfört med gruppen ungdomar som inte besöker fritidsgårdar.
Förvaltningens uppfattning är också att det är viktigt med en nära samverkan mellan fritid, socialtjänst och polis så att oro kring enskilda ungdomars beteende och sociala sammanhang uppmärksammas i ett så tidigt skede som möjligt och sedan hanteras
av de myndigheter som har det uppdraget.
Enligt flertalet studier är fritidsaktiviteter viktiga och positiva inslag som bidrar till
barns och ungdomars utveckling 1. Det finns även statistik som visar att skillnader på
tillgången till fritidsaktiviteter och i vilken form fritidsaktiviteterna bedrivs följer socioekonomiska mönster. Barn och unga med sämre socioekonomiska förutsättningar
tar mindre del av strukturerade aktiviteter och får på så vis mindre del av de goda uppväxtbetingelser som leder till goda skolresultat, god psykisk hälsa etc.
En meningsfull fritid är en skyddsfaktor som har potential att påverka ungas utveckling i en positiv riktning. I stadens budget för 2021 gavs Kulturnämnden i uppdrag att utreda fritidsverksamhet; Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen,
idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna, samt vid behov med stöd av arbetsmarknadsnämnden, utreda en utveckling av fritidsgårdarnasfortsatta uppdrag i syfte att nåfler och erbjuda mer kontinuerlig och planerad verksamhet, inklusive hur mer verksamhet kan ske mobilt och digitalt samt ta fram en modell för fortsatt drift av fritidsgårdar som stängts på grund av hot och kriminalitet.
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Förvaltningen följer den pågående utredningen som leds av Kulturnämnden kring
fritidsverksamhets uppdrag och arbetssätt och inväntar resultatet av den.
Det är redan en gällande rutin att utdrag ur belastningsregistret begärs inför en anställning på en öppen mötesplats i Enskede-Årsta-Vantör och förvaltningen ser positivt
på att kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder att anamma det som regel för mötesplatser i egen regi eller på entreprenad.
Det är viktigt att veta att ett utdrag i belastningsregistret inte visar alla brott som en
person har blivit dömd för. De brott som visas i ett utdrag från belastningsregistret för
personer som söker arbete inom någon form av skola eller barnomsorg är enligt polisen följande:
• mord
• dråp
• grov misshandel
• människorov
• alla sexualbrott
• barnpornografibrott
• grovt rån
Om påföljden även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet med i utdraget. Det är därför viktigt att anställningsprocessen inte enbart lutar sig
på vad som framkommer i belastningsregistret. Det är vidare viktigt med en nära arbetsledning för all personal på fritidsgårdarna för att upptäcka eventuella felbeteenden
och brott som begås.

Norrmalms stadsdelsnämnd
Norrmalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 18 mars
2021 följande.
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Norrmalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2021
har i huvudsak följande lydelse.
Forskningsläget runt öppen fritidsverksamhet är inte optimalt men det finns aktuell
forskning som är applicerbar på fritidsverksamhet. Staden gör egna undersökningar
som visar att det bland unga som vistas på ungdomsgård finns en högre andel fler riskfaktorer än bland unga som inte gör det. Det är dock osannolikt att det är fritidsverksamheterna som ökar riskfaktorerna.
Korsjämförelser från stockholmsenkäten 2020 visar att antalet unga som uppvisar
riskbeteenden i olika form är fler bland dem som inte besöker öppna fritidsverksamheter. Detta öppnar för frågan om det är fritidsgårdarna som skapar problem eller om det
är unga som uppvisar riskfaktorer som söker sig till öppen verksamhet.
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Bland de exempel där en öppen fritidsverksamhet har bidragit till kriminalitet har
ofta personalen varit delaktig vilket såklart är oacceptabelt. Inom öppen fritid på Norrmalm behöver alla, oavsett anställningsform, uppvisa utdrag från belastningsregistret i
och med anställningsförfarande. Personalen bör också ha relevant utbildning eller erfarenhet och erbjudas kompetensutveckling under tiden man är anställd.
För att verkligen få veta om fritidsverksamhet skapar kriminalitet skulle man behöva göra longitudinella studier där man under lång tid följer en större grupp unga
som ofta vistas på fritidsgårdar upp i vuxen ålder. Någon sådan forskning finns så vitt
vi vet inte utan vi får förlita oss på mer kvalitativa studier av vad som fungerar.
Finns det en tydlig pedagogik och ett tydligt arbetssätt att bemöta och arbeta med
unga med såväl som utan tydliga riskbeteenden finns chansen att påverka deras beteende och motivation. En bra fritidsverksamhet kan ändra ungas livsbana från destruktiv till produktiv medan en sämre verksamhet kan bekräfta och förstärka riskbeteenden.
Besökare på öppen fritidsverksamhet kan och i viss mån ska påverka verksamheten. Dock får det aldrig skapas en situation som ökar och eller bekräftar riskbeteenden.
Det är vår uppfattning att det är personalen som skapar verksamheten. Personalen ska
se till och få det stöd de behöver för att skapa en positiv och trygg verksamhet.
Det finns dock metodologiska och etiska svårigheter att mäta eller undersöka
brottslighet på enskilda fritidsgårdar av integritetsskäl och av besökarnas ofta låga ålder. Brottsstatistik förs inte för de under 15 år vilket skulle lämna ett litet urval att undersöka. De som är med i undersökningen behöver ge sitt godkännande för att olika register ska jämföras. Med ett sådant litet urval skulle det vara lätt att identifiera de deltagande ungdomarna vilket av integritetsskäl inte låter sig göras.
Nämnden ser att en undersökning av de kommunala fritidsverksamheterna hellre
fokuserar på personalens situation och utbildning i stället för ungas eventuella brottslighet.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 4 februari 2021 följande.
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 21 december 2020 har i huvudsak följande lydelse.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning anser det viktigt att säkerställa att fritidsgårdar,
ungdomsgårdar och träffpunkter har en främjande och förebyggande effekt.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har under 2020 genomfört en utredning via en
extern konsult av två träffpunkters verksamhetsinriktning (för målgruppen 16-19 år).
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Förvaltningen avser att genomföra ett antal förändringar utifrån utredningens förslag som innebär en mer främjande och strukturerat aktivitetsbaserad inriktning. Förvaltningens huvudsakliga återkoppling till motionärerna utifrån ovanstående erfarenheter är att en utredning, som säkerställer att fritidsverksamheterna har en främjande
och förebyggande verksamhetsutformning, kan vara av intresse för fritidsverksamheter i Stockholms stad. Se exempelvis forskningen av Behtoui avseende skillnader i
olika typer av organiserade aktiviteter på fritiden och dess effekt på studieresultat.
Avseende motionärernas förslag om att utreda kriminalitet hos ungdomar som besöker ungdomsgårdar så uppfattar förvaltningen att intressenter redan kan få ett svar
på frågan via Stockholmsenkäten år 2020. Ungdomar från åk 9 grundskola, och åk 2
på gymnasiet, besvarar enkäten som bland annat berör förekomster av olagliga beteenden samt frågor som exempelvis berör besök på ungdomsgårdar. Det går således att
få ett svar på frågan om besökares eventuella kriminalitet, genom att utföra korsanalyser av det statistiska underlaget. Detta är en analys som varje enskild förvaltning kan
genomföra idag, alternativt kan staden genomföra en bredare analys om så önskas.
Avseende förslaget att det ska finnas ett krav på registerutdrag vid anställning så
ser förvaltningen att det idag finns lagliga möjligheter att få information om eventuell
kriminell belastning. Enligt polisen så kan en förvaltning begära utdrag för annan
verksamhet än skola och barnomsorg när arbetet avser barn. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning använder sig av denna möjlighet idag och undersöker kriminell belastning
i samband med anställning vid ungdomsgårdar. Feriesamordningen inom förvaltningen informerar alla ungdomar att de behöver lämna registerutdrag vid ferieanställning inom exempelvis förskola eller på ungdomsgård. Förvaltningen ser emellertid
inget negativt i att införa en större tydlighet i frågan gällande registerutdrag om staden
anser att det saknas kunskap om möjligheten.
När det gäller förslaget att kartlägga personalens kriminalitet så anser förvaltningen att detta utförs i och med registerkontroll vid anställning.
I övrigt så anser förvaltningen att ett eventuellt framtida utredningsuppdrag som
analyserar främjande effekter behöver ta i beaktande vilken åldersgrupp som avses.
Är det ungdomsgårdar 13-15 år som avses, eller är det 10-12 års verksamhet som
också är besökare i aktuell verksamhet? Eller är det målgruppen äldre ungdomar 1619 år som avses? Om förslaget avser fritidsgårdar för samtliga ålderskategorier så innebär detta ett åldersspann på 10-19 år i en framtida utredning.
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Reservationer m.m.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Tobias Karlsson (SD) enligt följande.
1. Tobias Karlsson (SD) yrkade avslag på förvaltningens förslag till beslut,
2. att bifalla motionen i sin helhet, samt
3. att därutöver anföra
Även om förvaltningen i huvudsak yttrar sig om motionen på ett positivt sätt blir det
förvirrande när förvaltningen inte på ett tydligt sätt tar ställning till motionen. Med
hänvisning till att en utredning är tillsatt av Kulturnämnden vill förvaltningen vänta
tills den är klar innan de kan tänka sig att utreda enligt SDs motion. Kulturnämndens
utredning har ett bredare uppdrag än den i SDs motion. Hur långt Kulturförvaltningens
utredning har kommit framgår inte.
I Göteborgsposten ställer man frågan till flera kriminologer om fritidsgårdar förebygger kriminalitet. Svaret blir att Fritidsgårdar kan öka trivsel, men det betyder inte
att de förebygger kriminalitet. Vidare har psykologiforskaren Nikolaus Koutakis vid
Örebro universitet studerat om det är fritidsgårdar som håller unga från att hamna i kriminalitet. Resultatet visar att det snarare kan vara tvärtom. En jämförelse gjordes mellan killar som vistats på fritidsgård och de som inte gjort det. Fritidsgårdskillarna förekom senare i livet oftare i polisens register, även när man justerat för socioekonomiska
faktorer. Dessutom, när kommuner med och utan fritidsgårdar jämfördes, visade det
sig att ungdomskriminaliteten inte skilde sig nämnvärt åt mellan kommunerna. Med
förvaltningens inställning riskerar vi att tappa tempo i denna viktiga fråga.
Vidare missförstår förvaltningen motionen när de i stycket "Ärendet" på sida 2 menar att syftet med undersökningen är att kartlägga om besökare och personal på fritidsgårdarna förekommer i belastningsregistret.
Vad motionen föreslår är att kartlägga förekomsten av kriminalitet hos ungdomar
och personal på fritidsgårdarna, redovisa resultaten för KF och att utdrag ur belastningsregistret ska krävas vid anställning på fritidsgårdarna.
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