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§8
Fritidssysselsättning i Hjorthagen-Norra Djurgårdsstaden
ÖST 2022/387

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 av ärendet
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.
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
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.
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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.
Yrkanden
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V)
yrkar att:
1. Att delvis godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Att ge förvaltningen i uppdrag att inrätta en lokal för
ungdomsverksamhet i Hjorthagen/Norra Djurgårdsstaden.
Och att där utöver anföra följande:
Stadsdelsnämnden ska främja en god fritid för ungdomarna i
stadsdelen. Hjorthagens gård har länge erbjudit verksamhet för
ungdomarna i Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden. Vi
Socialdemokrater och Vänsterpartister har därför med glädje stöttat
föreningen genom åren.
Vi oroas därför över det som framfördes och beslutades vad gäller
föreningsbidrag (nämndens möte 12 februari 2022) till Hjorthagens
gård. Föreningen sökte stöd om 950 000 kr, medan förvaltningens
förslag var att enbart bevilja 270 000 kronor plus ersättning för
hyran. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslog istället ett
större bidrag om 500 tkr. Föreningen menade att högerns bidrag inte
skulle räcka till och att man skulle vara tvungen att lägga ned. Vi
yrkade därför på att staden skulle fortsätta driven verksamheten i
egen regi – vilket också röstades ned.
Nu är verksamheten tyvärr nedlagd, vilket vi bara kan beklaga. Men
nu måste vi blicka framåt och ha ungdomarnas bästa i fokus. I
ärendet föreslås att Humlanhuset ska tillhandahålla kompletterande
fritidsverksamhet där ungdomar ska lotsas in till Humlegården. Vi
menar att det är långt ifrån tillräckligt. Hjorthagen och Norra
Djurgårdsstaden förväntas växa och ligger därtill otillgängligt från
Humlegården.
Vi menar därför att det vore rimligt att driva ungdomsverksamhet i
egen regi i Hjorthagen eller Norra Djurgårdsstaden. Vi lade fram ett
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förslag om detta redan 2019, men då röstade högern emot det med
hänvisning till Hjorthagens gård. I förslag till verksamhetsplan har
vi yrkat på att utreda möjligheten till ungdomsverksamhet i
Östermalms föreningsråd. Ordföranden har här uttalat att man
hoppas på att Hjorthagens ungdomsgård ska kunna locka de
ungdomar som bor i Norra Djurgårdsstaden, men att lokalerna i
Hjorthagen är i behov av upprustning. När det väl kom till kritan
röstade dock den borgerliga majoriteten för att avveckla
Hjorthagens gård.
Vi vill slutligen peka på vikten av en plats i sitt närområde där unga
kan få en fysisk plats att kontinuerligt komma till och känna sig
trygga på, som är aktivitetsbaserad men också utan krav på
prestation eller att ta sig långa sträckor för att komma dit.

Beslutsgång
Ordförande ställde proposition på yrkandet från Birgit Marklund
Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) och fann att nämnden
beslutat i enligt med förvaltningens förslag.
Reservationer
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V)
reserverar sig mot beslutet.
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fritids- och ungdomsgårdar
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