Utlåtande Rotel VI (Dnr KS 2020/264)

Fritidsgården i Rågsved ska återöppnas omedelbart
Motion av Ulf Walther (S)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Karin Ernlund anför följande.
Ärendet
Ulf Walther (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige. Av motionen
framkommer att fritidsgården i Rågsved stängts då det larmats om att
obehöriga och/eller personer som rör sig i kriminella kretsar rört sig i lokalen.
Motionären föreslår därför kommunfullmäktige besluta att uppdra till
kommunstyrelsen att omedelbart inhämta en åtgärdsplan av Enskede-ÅrstaVantörs stadsdelsförvaltning, i vilken det framgår hur fritidsgården i Rågsved
kan återöppnas snarast möjligt.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd, Rågsved Folkets Hus och Rågsveds Fastighetsägare. Rågsved
Folkets Hus och Rågsveds Fastighetsägare har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret hänvisar till att åtgärder för att säkra tryggheten vid
fritidsgården har vidtagits och att verksamheten återupptas från och med juni
2020.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd instämmer i motionärens
beskrivning av fritidsgården som en viktig aktör för områdets unga och
hänvisar till åtgärder som genomförts och genomförs för att se till att
fritidsgården återigen ska bedriva kvällsverksamhet som är trygg, utvecklande
och attraktiv.
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Mina synpunkter
Fritidsgården är en viktig verksamhet i området och är en del i det
förebyggande arbetet för att minska risken för att barn och unga dras in i
kriminalitet. Stockholms fritidsgårdar ska vara inbjudande och öppna för alla
barn och ungdomar. Det är helt oacceptabelt att personer som rör sig i
kriminella kretsar skapar otrygghet för ungdomar och personal inom stadens
fritidsverksamheter. Fritidsgårdar får aldrig bli en rekryteringsbas för
kriminalitet. För att verksamheten ska fungera väl och vara utvecklande och
attraktiv är det av yttersta vikt att ungdomar och personal känner sig trygga
och välkomna. Därtill är det angeläget att samverkan mellan fritidsgård,
vårdnadshavare, skola, socialtjänst och lokal polis är välfungerande för att
fånga upp barn och unga som befinner sig i riskzon.
Rågsveds fritidsgårds lokaler stängde den 13 november 2019. Sedan dess
har ungdomar i åldrarna 13-18 år hänvisats till Hagsätra fritidsgård.
Verksamhet för mellanstadiebarn har fortsatt att bedrivas i olika former. Till
exempel har spontanfotboll och basketträningar anordnats i samarbete med
föreningslivet. Det är bra att samarbetet med föreningslivet utvecklats och att
fler aktiviteter utanför fritidsgården erbjuds till ungdomarna. Förvaltningen
bedriver ett utvecklingsarbete för att säkerställa att fritidsgården framöver
kommer att vara en trygg plats för medarbetare och besökare.
Den ordinarie kvällsverksamheten återupptogs den 1 juni 2020, och
kommer initialt att bedrivas utomhus som en del av ”Levande Stockholms”
sommarverksamhet. Jag ser positivt på att fritidsgården bidrar till att aktivera
sommartorget och levandegöra stadens offentliga rum. Förvaltningen arbetar
med en långsiktig utveckling av fritidsverksamheten i stadsdelsområdet.
I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion om att fritidsgården i Rågsved ska återöppnas omedelbart
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Reservation anfördes av borgarråden Jan Valeskog och Kadir Kasirga (båda
S) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Att bifalla motionen
2. Att därutöver anföra följande
Den 13 november 2019 stängdes Rågsveds fritidsgård ner med motiveringen att
verksamheten inte var säker för ungdomarna och personalen som vistades på platsen.
Stängningen sades vara tillfällig, men mer än sju månader senare är fritidsgården
fortfarande inte öppen.
Det är positivt att förvaltningen, för att säkerställa en god arbetsmiljö för
medarbetarna genomfört ett strukturerat utvecklingsarbete och nu satt ett startdatum
för återöppnande, men att en så central verksamhet som en fritidsgård i ett av landets
mest utsatta områden håller stängt så länge är alarmerande.
Vi efterlyser en konsekvensanalys av den temporära nedläggningen och ett större
ansvarstagande från hela staden för de barn och ungdomar som växer upp i Rågsved
och förväntar oss nu att fritidsgården får det stöd som krävs för att säkra en trygg,
utvecklande och rolig verksamhet, för våra unga och vår personal.
Vi vill betona att det är av största vikt att staden centralt tar ansvar för att
kompensera ojämlika förutsättningar genom att i ökad grad ge barn och unga i våra
mest utsatta stadsdelar den bästa verksamheten.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 19 augusti 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Karin Ernlund
Mats Larsson
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Reservation anfördes av Jan Valeskog, Kadir Kasirga och Catharina Piazolla
(alla S) och Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) med hänvisning
till Socialdemokraternas reservation i borgarrådsberedningen.
Särskilt uttalande gjordes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Motionärens och majoritetens uppfattning tycks vara att fritidsgårdar behövs för att
motverka kriminalitet. Det är en uppfattning som går stick i stäv med polisens.
Stockholmspolisen vittnar istället om hur kriminella anställs på fritidsgårdar samt att
dessa används för droghandel och kriminell rekrytering.
Det finns inga belägg för att fritidsgårdar motverkar brott. Däremot finns det
studier som visar att ungdomar som vistas på fritidsgårdar i större utsträckning är
kriminella än andra ungdomar.
Redan på 1970-talet utreddes de kommunala fritidsgårdarna i Stockholms stad.
Utredningen jämförde registrerad brottslighet hos de ungdomar som ofta besökte
fritidsgårdarna med övriga ungdomar. Det visade sig då att ungdomarna på
fritidsgårdarna registrerades för fler brott och vid fler tillfällen än de övriga. I en
senare studie från Brottsförebyggande rådet har detta resultat bekräftats.
Vi ställer oss därför skeptiska till att ungdomarna vid Rågsveds fritidsgård istället
hänvisas till fritidsgården i Hagsätra. Hur har man säkerställt att inte även den
fritidsgården blir ett tillhåll för kriminella? Vilken forskning styrker motionärens och
den styrande majoritetens påstående att fritidsgårdar motverkar kriminalitet?

Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) med hänvisning till
Socialdemokraternas reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Ulf Walther (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige. Av motionen
framkommer att fritidsgården i Rågsved stängts då det larmats om att
obehöriga och/eller personer som rör sig i kriminella kretsar rört sig i lokalen.
Motionären menar att den temporära stängningen har övergått till vad som
verkar vara en permanent sådan och att det råder en politisk
handlingsförlamning. Motionären anser att ingen strategi eller åtgärdsplan har
presenterats och varken stadsdelsförvaltningen eller sittande majoritet har
bekräftat när en öppning kan ske eller hur det gått med arbetet för att ta fram
en åtgärdsplan.
Motionären föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
att uppdra till kommunstyrelsen att omedelbart inhämta en åtgärdsplan av
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, i vilken det framgår hur
fritidsgården i Rågsved kan återöppnas snarast möjligt.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd, Rågsved Folkets Hus och Rågsveds Fastighetsägare. Rågsved
Folkets Hus och Rågsveds Fastighetsägare har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 25 maj 2020 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. Att fritidsgårdens ordinarie kvällsverksamhet kommer att
återupptas den 1 juni är därför angeläget för stadsdelsområdets barn och unga. Initialt
kommer verksamheten att ingå i ”Levande Stockholm” och bedrivas utomhus. Syftet
med att under sommarperioden arrangera sommartorg är att levandegöra stadens
offentliga rum, skapa trivsamma utemiljöer och ett attraktivt stadsliv. Då fritidsgården
varit stängd har fritidsklubbsverksamhet för mellanstadiebarn fortsatt att bedrivas på
eftermiddagarna. Vidare har ledarledda aktiviteter i form av dans, tjejverksamhet och
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gymträning arrangerats. I samarbete med föreningslivet har aktiviteter för unga
erbjudits för unga i gymnastiksalar i närområdet.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd arbetar med en långsiktig utveckling av
fritidsverksamheten i stadsdelsområdet genom bland annat ökad andel ledarledd
strukturerad fritidsverksamhet i hela stadsdelsområdet. För att säkerställa att
fritidsgården är en trygg plats för medarbetare och besökare har åtgärder genomförts
och en långsiktig planering för fritidsgården påbörjats. Initialt kommer målgruppen för
verksamheten i fritidsgårdens lokaler att begränsas till åldersgruppen 13-15 år. Äldre
ungdomar kommer fortsättningsvis att kunna delta i de aktiviteter som erbjuds utanför
fritidsgården alternativt hänvisas till andra fritidsgårdar. Gårdskort ska införas som ett
krav för att besöka fritidsgården vilket underlättar kontaktskapandet med
vårdnadshavare. I samband med att fritidsgården öppnar kommer dialogkvällar att
anordnas för att ta reda på hur fritidsgården ska vara attraktiv för målgruppen samt för
att kunna förmedla hur fritidsverksamheterna kan bidra till en positiv utveckling för
målgruppen.
För att säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetarna har ett strukturerat
utvecklingsarbete genomförts under perioden för stängningen, vilket bland annat
innefattat handledning, metodworkshops och samarbetsmöten med interna och externa
samarbetspartners.
Stadsledningskontoret föreslår att motion (KS 2020/264) om att Fritidsgården i
Rågsved ska återöppnas omedelbart anses besvarad med hänvisning till vad som
anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den
28 maj 2020 följande.
Att godkänna förvaltningens svar på motionen och överlämna den till
kommunstyrelsen.
Reservation anfördes av Veronica Palm (S) och Lena Rydblom (V), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi), som instämde i
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets reservation.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 5
maj 2020 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen instämmer i motionärens beskrivning av fritidsgården som en viktig
aktör för områdets unga. Tillsammans med flera verksamheter har ett antal åtgärder
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planerats och genomförs för att se till att Rågsveds fritidsgård återigen ska bedriva
kvällsverksamhet som är trygg, utvecklande och attraktiv för områdets unga.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Veronica Palm (S) och Lena Rydblom (V) enligt
följande.
1.
2.
3.

Att avslå förvaltningens beslag till beslut.
Att bifalla motionen i sin helhet
Att därutöver anföra

13 november stängdes Rågsveds fritidsgård ner med motiveringen att verksamheten
inte var säkerför ungdomarna och personalen som vistades på platsen. Ett halvår
senare är fritidsgården fortfarande inte öppen. Det är glädjande att förvaltningen nu
satt ett startdatum men att en så central verksamhet som en fritidsgård i ett av landets
mest utsatta områden håller stängt så länge är alarmerande. Vi efterlyser en
konsekvensanalys av den temporära nedläggningen och ett större ansvarstagande från
hela staden för de barn och ungdomar som växer upp i Rågsved.
Vi delar alltså motionärens syn och vill betona att det är av största vikt att
staden centralt tar ansvar för att kompensera ojämlika förutsättningar genom
att i ökad grad ge barn och unga i våra mest utsatta stadsdelar den bästa
verksamheten. Därför biträder vi motionen.
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