Motion om att säkra Fryshusets trygghetsskapande
verksamhet i Östberga
När vi rödgrönrosa 2014 tog över efter alliansens styre så kände många Östbergabor en
förtvivlan över att politiken hade sålt ut deras stadsdel och sedan övergett Östberga. Bilbränderna
var omfattande och invånarna rörde sig inte ute på kvällarna.
Vi rödgrönrosa såg till att stadshuset snabbt tillsatte en samverkansgrupp för Östberga.
Stadsdelen sjösatte ett omfattande dialogarbete med medborgarna. På medborgarnas förslag såg
vi bl.a. till att ett Kulturhus öppnade på det annars så öde Östberga torg. Genom ett IOP
samarbete, finansierat av en social investeringsfond, har Fryshuset arbetat aktivt i Östberga i över
tre år. Fryshuset är närvarande, utomhus, bl.a. på fredags- och lördagskvällar. Året om. Inte minst
är deras grillkvällar på torget populära bland ungdomar. Fryshuset har haft en förmåga att möta
ungdomarna på ett sätt som inte kommunen har möjlighet till och de har därför kompletterat
fritidsgårdens verksamhet på ett viktigt sätt.
Och det har gett resultat. Östbergabor vittnar om hur Fryshuset har skapat förebilder bland
ungdomarna och har bidragit till trygghet i området. Staden, genom alla sina åtgärder, varav
Fryshuset är en, har visat hur ett samlat grepp och ett engagemang från de boende, kan lyfta en
hel stadsdel. Arbetet har, likt Skarpnäckslyftet, varit en framgångssaga.
Det är inte självklart att Fryshuset ska ha verksamhet i Östberga för gott. Men det är för tidigt att
plocka bort verksamheten eftersom det fortfarande finns kriminella element som försöker
rekrytera ungdomar i Östberga. I början på februari 2020 lämnades 732 Östbergabors
namnunderskrifter in till stadsdelsnämnden för att visa hur viktigt det är att Fryshuset får ett
förlängt uppdrag. Trots detta har den grön-blå majoriteten beslutat att plocka bort Fryshuset från
området. Besparingen riskerar att bli kortsiktig och väldigt dyr på sikt.
Det är angeläget att kommunfullmäktige slår vakt om ungdomars möjligheter och vikten av
trygghet, även i ytterstaden. Därför måste kommunstyrelsen se till att Fryshusets uppdrag
förlängs, exempelvis genom att återöppna den stängda sociala investeringsfonden för att
finansiera en fortsatt verksamhet.
Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta
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att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
säkerställa att Fryshuset får ett förlängt uppdrag i Östberga.
Stockholm den 17 februari 2020

Ulf Walther (S)
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