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Skrivelse om Demokratibygget
Svar på skrivelse från Birgit Marklund m.fl. (S) och Jaime
Barrios m.fl. (V)
Förvaltningens förslag till beslut
Östermalms stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Birgit Marklund m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) har
överlämnat en skrivelse till Östermalms stadsdelsnämnd.
Demokratibygget är en ideell organisation som är verksam ute i
skolor. Demokratibygget har tidigare arbetat med
Engelbrektsskolans elever och inbjudan gick ut till politiker för ett
möte med eleverna. Birgit Marklund m.fl. (S) och Jaime Barrios
m.fl. (V) menar i skrivelsen att det var mycket intressant och
värdefullt att få höra elevernas åsikter i olika samhällsfrågor. I
skrivelsen framförs önskemål om att förverkliga tre förslag som
följer:
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1. Ungdomsgården Poolhuset på Engelbrektsskolan hade
tidigare ett samarbetsprojekt med en ungdomsgård i
Bredäng. En återstart kring detta projekt eller något liknande
föreslås.
2. När det gäller sommarjobb är det flera stadsdelar som
”byter” ungdomar med varandra. Detta vore intressant för
Östermalm.
3. Anordna debattkvällar med elever och kontaktpersoner från
stadsdelsnämnden i Humlanhuset, förslagsvis några gånger
per termin.
Östermalms stadsdelsförvaltning har framfört förslaget om
samarbetsprojekt mellan Poolhuset och andra ungdomsgårdar till
utbildningsförvaltningen, som i sitt svar är positiva till och lyfter
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fram betydelsen av att genomföra olika utbyten mellan elever i
inner- och ytterstaden.
Vad gäller förslaget om utbyten av feriejobb har förvaltningen
sedan ett par år tillbaka ett utbyte av arbetstillfällen med RinkebyKista stadsdelsförvaltning vilket har varit gynnsamt. Detta har
under pandemins år fått vila, men förvaltningen räknar med att
komma igång med utbyten igen nästa år.
Humlanhuset är Östermalms stadsdelsnämnds egen
fritidsverksamhet för unga. Förvaltningen välkomnar förslaget om
debattkvällar i Humlanhuset och har för avsikt att undersöka
möjlighet och intresse hos ungdomarna genom fältassistenter i
stadsdelen och fritidsledare på Humlanhuset, som dagligen kommer
i kontakt med målgruppen.
Bakgrund
Birgit Marklund m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) har den 28
april 2022 inkommit med en skrivelse till förvaltningen för
beredning.
Ärendet
Birgit Marklund m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) framför
följande i sin skrivelse. Demokratibygget är en ideell organisation
som är verksam ute i skolor. Organisationen vill väcka intresse för
samhällsfrågor, ge eleverna kunskaper i ämnet och ge dem verktyg
för att kunna påverka och skapa förändring i frågor som är viktiga
för dem. Demokratibygget har tidigare arbetat med
Engelbrektsskolans elever under ett par veckor.
Inbjudan gick ut till politiker för ett möte med eleverna den 4 april
2022. Birgit Marklund m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) menar i
skrivelsen att det var mycket intressant och värdefullt att få höra
elevernas åsikter i olika samhällsfrågor. Elever och politiker var
indelade i olika grupper med olika ämnesområden. I en grupp
samtalade man om hur man ska handskas med
utanförskapsområden, vilket av politikerna uppges var mycket
intressant och givande. Skribenterna anser vidare att
boendesegregationen är svår att snabbt åtgärda men att skapa möten
mellan ungdomar från olika stadsdelar är en möjlighet till att
förbättra integrationen.
I skrivelsen önskas svar på följande förslag:
1. Ungdomsgården Poolhuset på Engelbrektsskolan hade tidigare
ett samarbetsprojekt med en ungdomsgård i Bredäng. En
återstart kring detta projekt eller något liknande föreslås.
Skrivelse om Demokratibygget
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2. När det gäller sommarjobb är det flera stadsdelar som ”byter”
ungdomar med varandra. Detta vore intressant för Östermalm.
3. Anordna debattkvällar med elever och kontaktpersoner från
stadsdelsnämnden i Humlanhuset, förslagsvis några gånger per
termin.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på specialistenheten, inom administrativa
avdelningen. Ärendet har tagits upp i samråd med
utbildningsförvaltningen 2 juni 2022 samt socialtjänstavdelningen
och Humlanhuset 16 juni 2022.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Demokratibygget har tidigare arbetat med Engelbrektsskolans
elever genom Poolhuset som är en fritidsverksamhet. Poolhuset hör
således till Utbildningsförvaltningen varför Östermalms
stadsdelsförvaltning har framfört förslaget om samarbetsprojekt
mellan Poolhuset och andra ungdomsgårdar till
utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen är i sitt svar
positiva till och lyfter fram betydelsen av att genomföra olika
utbyten mellan elever i inner- och ytterstaden.
Förvaltningen ställer sig positiv till utbyten av feriejobb för
ungdomar på Östermalm, och har sedan ett par år tillbaka ett utbyte
av arbetstillfällen med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning vilket har
varit gynnsamt. Det har funnits ett övergripande mål från staden att
feriejobbande ungdomar ska ges möjlighet att arbeta i ett annat
område än där de bor. Med hänsyn till smittspridningen i samband
med Covid 19-pandemin har arbetsmarknadsförvaltningen, som
samordnar stadens arbete med feriejobb, låtit detta mål vila till och
med 2022. Icke desto mindre ser förvaltningen positivt på framtiden
och räknar med att utbyten kommer igång igen inför nästa år.
Humlanhuset är Östermalms stadsdelsnämnds egen
fritidsverksamhet för unga. Det är enligt förvaltningen värdefullt att
unga i samhället ges möjlighet att göra sin röst hörd i viktiga och
aktuella samhällsfrågor. Med detta sagt välkomnar förvaltningen
förslaget om att anordna debattkvällar i Humlanhuset mellan
kontaktpersoner i stadsdelsnämnden och ungdomar. Förvaltningens
ställningstagande i frågan är således att förslaget tas vidare av
fältassistenter i stadsdelen och fritidsledare på Humlanhuset, som
dagligen kommer i kontakt med målgruppen. I mötet med
ungdomarna kan man undersöka om förslaget bedöms rimligt att
genomföra utifrån bland annat ungdomars intresse.
Skrivelse om Demokratibygget
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