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Särskilt uttalande
Vänsterpartiet tackar förvaltningen för svar, men anser att hanteringen utav verksamheterna
Reactor och Ungdomens Hus har klara brister. Det finns all anledning för den blågröna
majoriteten att noga granska den beslutsprocess som varit kring detta ärende. Vi anser att det
finns brister i underlagets kvalitet och transparens. Vi anser även att behovet av en fungerande
ungdomsverksamhet är allt för viktigt och med tanke på årstiden anser vi att den bör ske
inomhus. Vi anser att nämnden bör häva föregående månad beslut gällande nedläggning för
att i stället utveckla och förstärka den nuvarande verksamheten.
Flera av våra frågor är fortfarande inte besvarade, vilket skapar en bristfällig bild av
hanteringen och av verksamheterna. Vi är främst kritiska till att majoriteten och förvaltningen
inte tidigare reagerat på de indikationer om brister i arbetsrutiner och styrning som de lyfter
som bakgrund till nedläggningsbeslutet. Vi undrar hur dessa indikationer har hanterats, och
hur de har kommunicerats ut till verksamheterna.
Vi saknar även svar gällande vilken kompetens den nuvarande personalen anses sakna. Det är
minst sagt upprörande att det är personalen som får ta konsekvensen av att verksamheterna
getts bristfälliga förutsättningar och brister i ledning och utveckling av verksamheten.
Nämnden riskerar även att förlora viktig kompetens om hanteringen innebär att personer med
lång erfarenhet av arbete med ungdomarna i stadsdelen kan komma att omplaceras.
Det är avslutningsvis väldigt problematiskt att det fortfarande saknas en lokal för Rinkeby
Ungdomens Hus är också problematisk. Det är oklart vad en filial i Husby skulle innebära.
Stadsdelens ungdomar kan i nu-läget varken idrotta i stadens idrottshallar på grund av
pandemin eller ha på grund av den borgliga majoritetens beslut ha någon fritidsgård att gå till.
När även en stor del av skolornas undervisning sker digitalt är träffpunkternas personal ett
viktigt stöd. Vi anser att en mobil lösning inte kan upprätthålla varken den kvalitet och ett
innehåll som de unga behöver. Det kommer innebära att vi kommer få en vinter med
ungdomar som riskerar att falla ur ett tryggt system i såväl idrottsaktiviteter som
fritidsaktiviteter.

