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Fritidssysselsättning i Hjorthagen-Norra
Djurgårdsstaden

Återrapportering av uppdrag om fritidssysselsättning i
Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden
Förvaltningens förslag till beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som återrapportering av uppdraget.
2. Östermalms stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att
avyttra lokalen som Hjorthagens ungdomsgård nyttjat på
adress Skogvaktargatan 11.
3. Omedelbar justering.
Sammanfattning
Östermalms stadsdelsnämnd har uppdragit åt förvaltningen att
återkomma med förslag till åtgärd för säkerställa att det finns
fritidssysselsättning för ungdomar i Hjorthagen-Norra
Djurgårdsstaden i händelse av att Hjorthagens ungdomsgård
stänger. Bakgrunden till uppdraget är att den ideella förening som
driver Hjorthagens ungdomsgård efter ansökan om föreningsstöd
för 2022 aviserat att de inte avser att fortsätta bedriva
verksamheten.

Östermalms stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Karlavägen 104
Box 24 156
10451 Stockholm
Växel 08-50810000
Fax
ostermalm@stockholm.se
http://www.stockholm.se/ostermalm

Humlanhuset är nämndens egen fritidsverksamhet för unga.
För att i närtid säkerställa fritidssysselsättning i området planerar
förvaltningen att stärka marknadsföringen av Humlanhusets
befintliga aktiviteter och vid behov lotsa ungdomar från
Hjorthagen-Norra Djurgårdsstaden till dessa. Humlanhuset har
under 2022 påbörjat flera utvecklingsprojekt i linje med stadens
kommande strategi för fritids- och ungdomsgårdar, nämndens
inriktning för fritidsverksamhet på Östermalm samt förvaltningens
genomlysning av fritidsverksamheten som gjordes under 2021.
Förvaltningen ser att flera av dessa projekt kan skalas upp och
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spridas för att täcka upp behoven av fritidssysselsättning i
Hjorthagen-Norra Djurgårdsstaden.
Som ytterligare led i att säkerställa sysselsättning i området föreslår
förvaltningen att omgående initiera fler samarbeten med
föreningslivet. Förvaltningen har tagit kontakt med
Folkkulturcentrum och Hjortgläntans parklek i Hjorthagen, för
möjlighet att använda lokaler för aktiviteter. Förvaltningen föreslår
vidare att samarbeten med idrottsföreningar i området inleds.
Som ett komplement till de satsningar förvaltningen i dagsläget kan
göra för att säkerställa fritidssysselsättning i närtid i HjorthagenNorra Djurgårdsstaden kommer förvaltningen att ansöka till stadens
innovationsarena Openlab. Detta för att på sikt skapa en hållbar
fritidsverksamhet av hög kvalitet och med stor delaktighet och
inflytande från ungdomarna.
Stadsdelsnämnden har i november 2021 gett förvaltningen i
uppdrag att utforma fritidsverksamhet utanför Humlanhusets
lokaler, bland annat genom attraktiva aktiviteter. Mot bakgrund av
att föreningen som drivit Hjorthagens ungdomsgård aviserat att de
inte längre avser att fortsätta med sin verksamhet samt att den lokal
som föreningen förhyr i andra hand av stadsdelsnämnden på
Skogvaktargatan 11 har ett omfattande behov av renovering anser
förvaltningen att lokalen kan avyttras och att förvaltningen fortsätter
med det pågående arbetet med att utveckla fritidsverksamheten med
aktivitetsinriktning i enlighet med nämndens uppdrag.
Bakgrund
I samband med beslut om fördelning av föreningsstöd för 2022
uppdrog Östermalms stadsdelsnämnd åt förvaltningen att
återkomma med förslag till åtgärd för säkerställa att det finns
fritidssysselsättning för ungdomar i Hjorthagen-Norra
Djurgårdsstaden i händelse av att Hjorthagens ungdomsgård
stänger. Bakgrunden till uppdraget är att den ideella förening som
driver Hjorthagens ungdomsgård efter ansökan om föreningsstöd
för 2022 aviserat att de inte avser att fortsätta bedriva
verksamheten.

Återrapportering av uppdrag om
fritidsaktiviteter i Hjorthagen, Norra
Djurgårdsstaden efter Hjorthagens
ungdomsgårds nedläggning

Ärendet
I stadsdelsnämndens verksamhetsplan 2022 framgår att det på
Östermalm ska finnas ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som är
tillgängligt för alla. Under hösten 2021 fattade nämnden beslut om
inriktning för fritidsverksamheten på Östermalm. Nämndens
inriktning är att stadsdelens fritidsverksamhet ska vara modern,
lättanpassad efter nya förslag och önskemål och möta ungas behov
och förväntningar. Besökarna ska kunna påverka utbudet och vara
med och utforma aktiviteterna. De aktiviteter som erbjuds ska vara
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varierade, sticka ut och särskilt bidra till att locka fler besökare ur
stadens prioriterade målgrupper - tjejer, unga med
funktionsnedsättning och unga ur målgruppen HBTQIA+. I
samband med högtider ska särskilda högtidsfirande anordnas.
Förvaltningen fick i uppdrag att fortsätta utforma
fritidsverksamheten så att den har en nära koppling till
föreningslivet samt erbjuda aktiviteter även utanför nämndens egen
fritidsgård, i mindre grupper och digitalt. Fritidsverksamheten ska
säkerställa att det finns aktiviteter som särskilt lockar de
prioriterade målgrupperna och ett utbud som bidrar till arbetet med
att motverka psykisk ohälsa bland unga.
Nämnden har en egen fritidsverksamhet för unga, Humlanhuset,
som vänder sig till målgruppen 13-19 år och besöks av ungdomar
från Östermalm med omnejd. Därtill finansierar nämnden, inom
ramen för föreningsstöd, Hjorthagens ungdomsgård som drivs av
den ideella föreningen Hjorthagens gård. Efter ansökan om
föreningsstöd för 2022 har föreningen aviserat att de inte avser att
fortsätta bedriva verksamheten.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av socialtjänstavdelningen inom Östermalms
stadsdelsförvaltning.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen uppfattar att det föreligger stor osäkerhet kring
Hjorthagens ungdomsgårds framtid och huruvida föreningen anser
det möjligt att driva verksamheten i framtiden. Föreningen valde att
med mycket kort varsel stänga fritidsgården under april månad och
har aviserat att de planerar att avveckla verksamheten. Vid en
stängning av Hjorthagens ungdomsgård ser förvaltningen, liksom
nämnden, behov av att säkerställa att det finns fritidssysselsättning
för ungdomarna i området. Detta då Hjorthagen-Norra
Djurgårdsstaden är det stadsdelsområde på Östermalm där gruppen
unga mellan 13- 18 år enligt stadens befolkningsprognos för 20202031 förväntas växa som mest under de kommande åren.
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Förvaltningen har i ett tidigare ärende (dnr ÖST 2022/153)
konstaterat att det finns möjligheter att, med Humlanhuset som bas
för fritidsverksamheten på Östermalm, tillhandahålla
kompletterande fritidsverksamhet i olika former i området
Hjorthagen – Norra Djurgårdsstaden i enlighet med nämndens
inriktning för fritidsverksamhet. Att säkerställa fritidssysselsättning
i det utpekade stadsdelsområdet ställer framförallt krav på
verksamheten att se över förutsättningarna att arbeta mer
platsobundet, vilket innebär att fritidsledare är verksamma och
bedriver verksamhet med aktiviteter utanför Humlanhusets lokaler.
För att säkerställa fritidssysselsättning i Hjorthagen-Norra
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Djurgårdsstaden behöver förvaltningen även se över Humlanhusets
aktivitetsbudget och bemanning.
För att täcka upp behoven av fritidssysselsättning i närtid arbetar
Humlanhuset med att:



Stärka marknadsföringen av den redan befintliga
verksamheten.
Erbjuda lotsning av ungdomar som så önskar till
aktiviteterna i Humlanhuset. Detta för att tillmötesgå
behoven hos de yngre ungdomarna i området.
För att nå ut med information om lotsningen till elever och
vårdnadshavare, finns ett nära samarbete med
Bobergsskolan. Lotsningen inleds omgående och fortsätter
under höstterminen.

Humlanhuset har under 2022 påbörjat flera utvecklingsprojekt i
linje med stadens kommande strategi för fritids- och ungdomsgårdar
samt nämndens inriktning för fritidsverksamhet på Östermalm.
Projekten har även sin grund i förvaltningens genomlysning av
fritidsverksamheten på Östermalm som gjordes under 2021.
Projekten bottnar till stor del i nämndens inriktning om att motverka
psykisk ohälsa bland unga. Planerade projekt är:




Musikprojekt i Humlanhusets studio
Dansgrupp utifrån metoden Dans utan krav
Samtal utifrån materialet Meningen med mig.

Musikprojektet i Humlanhusets studio syftar till att unga ska få
möjlighet att utrycka sina känslor och tankar genom musik och att
skriva texter. Utifrån nämndens inriktning är det också prioriterat att
utveckla aktiviteter och samarbeten som kan locka fler tjejer. Under
hösten planeras 18 träffar med en danspedagog, inom ramen för den
evidensbaserade metoden Dans utan krav vars syfte är att motverka
psykosocial problematik bland unga tjejer. I samverkan med
ungdomsmottagningen kommer även samtalsgrupper för unga 1318 år att hållas kring materialet Meningen med mig där utforskande
och reflekterande kring frågor som rör känslor, mening och identitet
bidrar till att främja förståelse, respekt och trygghet mellan
människor. Förvaltningen ser att sådana projekt kan skalas upp och
spridas för att täcka upp behoven av fritidssysselsättning i
Hjorthagen-Norra Djurgårdsstaden.
Därutöver kommer förvaltningen:
Återrapportering av uppdrag om
fritidsaktiviteter i Hjorthagen, Norra
Djurgårdsstaden efter Hjorthagens
ungdomsgårds nedläggning




Initiera fler samarbeten med föreningslivet.
Upprätta samarbete med företag i området-
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Ansöka till stadens innovationsarena Openlab.

Som ett led i arbetet med att säkerställa fritidssysselsättning i
området kommer förvaltningen initiera fler samarbeten med
föreningslivet. Förvaltningen har tagit kontakt med
Folkkulturcentrum i Hjorthagen, för möjlighet att anordna
aktiviteter där. Förvaltningen undersöker även möjligheterna att
hålla aktiviteter i lokalen som tillhör Hjortgläntans parklek, där det
finns förslag att arrangera en sommarkurs i yoga för ungdomar. På
Östermalm finns också ett starkt föreningsliv som attraherar många
ungdomar och förvaltningen samverkar i dagsläget med flera
idrottsföreningar. Förvaltningen föreslår att samarbetet intensifieras
med föreningar i området samt att upprätta samarbete med företag
som kan erbjuda attraktiva aktiviteter, såsom exempelvis klättring
på Klätterverket i Norra Djurgårdsstaden.
För att på sikt skapa en hållbar fritidsverksamhet av hög kvalitet
behöver kommande aktiviteter, enligt nämndens inriktning, planeras
i nära dialog med ungdomarna. Som ett komplement till de
satsningar förvaltningen i dagsläget kan göra för att säkerställa
fritidssysselsättning i närtid i Hjorthagen-Norra Djurgårdsstaden
kommer förvaltningen att ansöka till stadens innovationsarena
Openlab. Genom Openlab kan förvaltningen ta hjälp av
mastersstudenter från olika discipliner och högskolor som utifrån ett
användardrivet perspektiv gör en inventering och identifierar behov
hos målgruppen och utifrån det lämnar förslag på hur
fritidssysselsättning kan utformas i stadsdelsområdet.
Stadsdelsnämnden har i november 2021 gett förvaltningen i
uppdrag att utforma fritidsverksamhet utanför Humlanhusets lokaler
genom bland annat attraktiva aktiviteter och som särskilt lockar
prioriterade målgrupper. Förvaltningen anser att det behöver finnas
en långsiktig förutsägbarhet för stadsdelens fritidsverksamhet.
Föreningen som drivit Hjorthagens ungdomsgård har aviserat att de
inte längre avser att fortsätta med sin verksamhet. Mot bakgrund av
att den lokal som föreningen förhyr i andra hand av
stadsdelsnämnden på Skogvaktargatan 11 har ett omfattande behov
av renovering och heller inte motsvarar de krav som bör ställas ur
tillgänglighetssynpunkt för personer med funktionsnedsättning
anser förvaltningen att lokalen kan avyttras och att förvaltningen
fortsätter med det pågående arbetet med att utveckla
fritidsverksamheten med aktivitetsinriktning i enlighet med
nämndens uppdrag.
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