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Skrivelse om Hjorthagens ungdomsgård
Svar på skrivelse från Birgit Marklund Beijer m.fl. (S), Jaime
Barrios m.fl. (V).
Förvaltningens förslag till beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Östermalms stadsdelsnämnd har uppdragit åt förvaltningen att
besvara en skrivelse om Hjorthagens ungdomsgård. I skrivelsen ges
förvaltningen i uppdrag att utreda om det finns förutsättningar att
driva Hjorthagens ungdomsgård i egen regi. Bakgrunden till
skrivelsen är att den ideella förening som driver Hjorthagens
ungdomsgård efter ansökan om föreningsstöd aviserat att de inte
kan fortsätta bedriva verksamheten med en budget på samma nivå
som tidigare år samt att de inte kommer att kunna fortsätta att
bedriva verksamheten inom ramen för föreningsstödet även om det
ansökta beloppet beviljats.
Förvaltningen har som svar på skrivelsen sammanställt ett underlag
för beräkning av kostnaden för att driva Hjorthagens ungdomsgård i
egen regi. Förvaltningen bedömer att kostnaden för att driva
verksamheten i egen regi uppgår till 2 027 000 kronor per år. Vid ett
eventuellt övertagande behöver lokalen renoveras och
tillgänglighetsanpassas, vilket kommer att påverka framtida hyra.
Det första året tillkommer även kostnader för inköp av inventarier
och möbler.
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Under hösten 2021 fattade nämnden beslut om inriktning för
fritidsverksamheten på Östermalm. Nämndens inriktning är att
stadsdelens fritidsverksamhet ska möta ungas behov och
förväntningar. Besökarna ska kunna påverka utbudet och vara med
och utforma aktiviteterna. De aktiviteter som erbjuds ska vara
varierade, sticka ut och särskilt bidra till att locka fler besökare ur
stadens prioriterade målgrupper. Fritidsverksamheten ska utformas
med nära koppling till föreningslivet, erbjuda aktiviteter även
utanför nämndens egen fritidsgård, i mindre grupper och digitalt.
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Förvaltningen har undersökt möjligheterna att utifrån nämndens
inriktning för fritidsverksamheten bedriva kompletterande
fritidsverksamhet med Humlanhuset som bas.
Förvaltningen ser att Humlanhuset har möjligheter att tillhandahålla
kompletterande fritidsverksamhet i linje med stadens kommande
strategi för fritids- och ungdomsgårdar samt nämndens inriktning
för fritidsverksamhet på Östermalm. Förvaltningen behöver dock
vidare se över förutsättningarna för att tillhandahålla
kompletterande fritidsverksamhet, särskilt i Hjorthagen – Norra
Djurgårdsstaden där målgruppen växer som mest de kommande
åren.
Bakgrund
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att besvara en
skrivelse om Hjorthagens ungdomsgård. Skrivelsen är författad av
nämndsledamöter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Bakgrunden till skrivelsen är att den ideella förening som driver
Hjorthagens ungdomsgård efter ansökan om föreningsstöd om 950
000 kronor för 2022 meddelat att de inte kan fortsätta bedriva
verksamheten med en budget på samma nivå som tidigare år. På
grund av det höga beloppet i ansökan har förvaltningen haft ett
klargörande möte med föreningen. Vid mötet framkom att
verksamheten har växt och föreningen anser att det bland annat
behövs mer personal för att driva ungdomsgården på ett kvalitativt
sätt samt att andra förutsättningar krävs för att driva en
ungdomsgård. Föreningen ser ingen möjlighet att framöver bedriva
verksamheten inom ramen för föreningsstöd enbart från nämnden.
Föreningen har också aviserat att de inte kommer att kunna fortsätta
att bedriva verksamheten inom ramen för föreningsstöd även om det
ansökta beloppet beviljats.
I skrivelsen ges förvaltningen i uppdrag att utreda om det finns
förutsättningar att driva verksamheten i egen regi.
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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
varierade, sticka ut och särskilt bidra till att locka fler besökare ur
stadens prioriterade målgrupper - tjejer, unga med
funktionsnedsättning och unga ur målgruppen HBTQIA+.
Förvaltningen fick därmed i uppdrag att fortsätta utforma
fritidsverksamheten så att den har en nära koppling till
föreningslivet samt erbjuda aktiviteter även utanför nämndens egen
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fritidsgård, i mindre grupper och digitalt. Förvaltningen fick även i
uppdrag att se över utbudet av aktiviteter för att 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. Humlanhuset har i regel öppet fem
dagar i veckan, tisdag till lördag klockan 13-21. Därtill finansierar
nämnden Hjorthagens ungdomsgård som drivs av den ideella
föreningen Hjorthagens gård som sedan 2019 erhållit föreningsstöd
efter beslut av nämnden. Föreningen har även kostnadsfri tillgång
till lokalen, som förvaltningen bekostar och förhyr av stadens
fastighetskontor. För 2022 uppgår lokalhyran till 252 000 kronor.
Hjorthagens ungdomsgård vänder sig till ungdomar i åldern 12-16
år. Hjorthagens ungdomsgård har huvudsakligen öppet kvällstid på
onsdagar och torsdagar klockan 18-22 samt fredagar klockan 19-23.
Besökare vid nämndens fritidsverksamheter
Förvaltningen genomförde 2021 en genomlysning av
fritidsverksamheten på Östermalm. Av genomlysningen framkom
att besökarna i nämndens fritidsverksamheter ökat markant sedan
2019. Vad gäller Humlanhuset beror ökningen bland annat på
övertagandet av ungdomsparken som lockat många ungdomar med
sin skateramp. Det är således främst under årets varmare period som
verksamheten är som mest välbesökt. Humlanhuset har sedan 2019
även marknadsfört verksamheten mer aktivt och erbjuder sedan
2021 organiserade aktiviteter varje dag. På Hjorthagens
ungdomsgård förklaras ökningen av att den närliggande
Bobergsskolan under föregående år utökade verksamheten till och
med årskurs sju. De närmaste åren kommer Bobergsskolan att utöka
verksamheten till och med årskurs nio. På Humlanhuset görs tre av
fyra besök i genomsnitt av killar, vilket ligger hyfsat konstant sedan
2019. På Hjorthagens ungdomsgård är könsfördelningen jämnare.
Befolkningsprognos av antalet unga på Östermalm 13-18 år,
2021-2030
Enligt stadens befolkningsprognos, som beskriver Stockholms stads
förväntade befolkningsutveckling för perioden 2021-2030,
prognosticeras antalet ungdomar i åldern 13-18 år öka marginellt på
Östermalm de kommande tio åren, från 3611 till 4060 personer. Det
är en ökning med 449 personer. Ökningen återfinns huvudsakligen
inom stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden där
antalet ungdomar i åldern 13-18 år prognosticeras att öka från 402
till 825 personer. Det är en ökning med 423 personer.
Skrivelse om Hjorthagens gård
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Antal individer 13-18 år
Östermalm

Antal individer 13-18 år
Hjorthagen - Norra
Djurgårdsstaden

2022

3611

2022

402

2024

3726

2024

464

2026

3867

2026

580

2028

3939

2028

712

2030

4060

2030

825

Av befolkningsprognosen framkommer att större
befolkningsförändringar under prognosperioden oftast har ett
samband med bostädernas ålder. Befolkningsprognosen lyfter att
antalet barn och unga ökar mest i områden där nyproduktion
förväntas vara hög under prognosperioden, eller där nya bostäder
byggts de senaste åren. Samtidigt lyfter befolkningsprognosen att
befolkningsförändringar i delar av staden ofta är mer dramatiska än
i staden som helhet. En sådan analys kan även tillämpas på
Östermalm, där ökningen av antalet ungdomar förväntas vara stor i
Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden de närmsta tio åren, medan
antalet ungdomar i stadsdelen som helhet enbart ökar marginellt.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid socialtjänstavdelningen inom Östermalms
stadsdelsförvaltning.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ser att Humlanhuset som bas för fritidsverksamheten
i dagsläget kan möta målgruppens behov och efterfrågan. I takt med
att antalet ungdomar på Östermalm ökar behöver verksamheten
efter hand anpassas för att tillmötesgå de kommande behoven.
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Humlanhuset som bas för fritidsverksamheten
Förvaltningen ser att Humlanhuset som bas för fritidsverksamheten
möjliggör att tillhandahålla kompletterande fritidsverksamhet i linje
med stadens kommande strategi för fritids- och ungdomsgårdar
samt nämndens inriktning för fritidsverksamhet på Östermalm.
Kompletterande fritidsverksamhet kan bland annat handla om att se
över verksamhetens förutsättningar att arbeta mer digitalt, mobilt
och plats-obundet, vilket innebär att fritidsledare är verksamma och
bedriver verksamhet med aktiviteter utanför själva fritidsgården
samt på internet. Gällande att erbjuda kompletterande
fritidsverksamhet ser förvaltningen även möjligheter i att undersöka
förutsättningar och former för fler samarbeten med föreningslivet.
På Östermalm finns ett starkt föreningsliv som attraherar många
ungdomar och förvaltningen samverkar i dagsläget med flertalet
idrottsföreningar med inriktning mot målgruppen. Humlanhuset har
idag etablerade samarbeten för att nå de prioriterade målgrupperna
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unga med funktionsnedsättning och unga ur målgruppen HBTQIA+.
I förvaltningens arbete med att utforma kompletterande
fritidsverksamhet är det därför av vikt att hitta aktiviteter och
samarbeten som kan locka fler tjejer. En förutsättning för att skapa
kompletterande fritidsverksamhet med hög kvalitet och som kan
locka fler unga är även att arbeta mer inriktat mot olika
åldersgrupper. Verksamhetens förutsättningar att tillhandahålla
kompletterande fritidsverksamhet behöver dock utredas vidare av
förvaltningen, särskilt med fokus på Hjorthagen – Norra
Djurgårdsstaden där målgruppen växer som mest under de
kommande åren. Fritidsverksamheten behöver också, enligt
nämndens inriktning, planeras i nära dialog med ungdomarna.
Kostnad för att driva Hjorthagens ungdomsgård i egen regi
Förvaltningen har sammanställt ett underlag för beräkning av
kostnaderna att driva Hjorthagens ungdomsgård i egen regi.
Förvaltningen har utifrån nämndens inriktning för
fritidsverksamheten även undersökt möjligheterna att bedriva
kompletterande fritidsverksamhet i stadsdelen.
Förvaltningen uppskattar att kostnaden för att driva nuvarande
verksamhet i egen regi, och med lokal i befintligt skick, uppgår till
2 027 000 kronor per år. Uppskattningen omfattar personal, hyra,
driftskostnader och aktivitetsbudget.
Kostnader Hjorthagens ungdomsgård
Årskostnad
Personal
Utbildning
Förbrukningsmaterial

1 500 000
10 000
30 000

Hyra

252 000

Drift (el, städ)

100 000

Aktiviteter (lov)

120 000

Kost
Totalt

15 000
2 027 000

Tabell 1: Kostnad för att driva nuvarande verksamhet i egen regi

Vid ett eventuellt övertagande behöver lokalen renoveras, vilket
kommer att påverka framtida hyra. Lokalen behöver även
tillgänglighetsanpassas för att även personer med fysisk
funktionedsättning ska kunna ta del av verksamheten. Vid
eventuellt övertagande tillkommer även en engångskostnad för
inköp av nya inventarier och möbler, vilken uppskattas till cirka 300
000 kronor.
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