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Medborgarförslag - Låta Rädda barnen ta över
ungdomsverksamhet i Rinkeby-Kista
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
låta Rädda barnen ta över ungdomsverksamheten i
stadsdelsområdet. Förlagsgivaren menar att om förvaltningen vill
förhindra nyrekrytering till kriminella gäng så behöver ungdomar ha
meningsfull sysselsättning, till exempel, via öppna ungdomsgårdar.
Förslagsställaren ser ett problem med stängda ungdomsgårdar
utifrån detta.
Förvaltningen ser liksom förslagsställaren att ungdomsgårdar kan
erbjuda meningsfull sysselsättning som kan minska risken att unga
hamnar i kriminalitet. Förvaltningen erbjuder organiserad mobil
verksamhet vid temporära stängningar av ungdomsverksamheterna.
Ungdomsgårdar har ett sedan tidigare utvecklat förebyggande
arbete med olika aktörer inom stadsdelsområden för att nå unga
med riskbeteenden, samt arbetar även med väsentlighets- och
riskanalyser för att minska risker för besökare och personal inom
ungdomsverksamheterna.
För närvarande finns inga planer på att upphandla
ungdomsverksamheter i enlighet med förslaget, all verksamhet
gällande ungdomsgårdar och träffpunkter kommer under 2021 att
bedrivas i egen regi.
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Bakgrund
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
låta Rädda barnen ta över ungdomsverksamheten i Rinkeby-Kista.
Stadsdelsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet den 26:e
november 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda
medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas som bilaga.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen förebyggande socialtjänst och
fritid.
Ärendet
Förlagsgivaren menar att om stadsdelen vill förhindra nyrekrytering
till kriminella gäng så behöver ungdomar ha meningsfull
sysselsättning. I medborgarförslaget framförs tveksamheter till att
kriminaliteten minskar när en ungdomsverksamhet i Rinkeby
stänger ned på grund av hot eller droghandel. Förslagsgivaren
ställer sig frågande till om hot, eller droghandel eventuellt flyttar ut
i samma utsträckning i Rinkeby? Förslagsställaren menar att Rädda
barnen bör ta över ungdomsverksamheten i Rinkeby-Kista och
jämför detta med lösningen i Spånga-Tensta enligt lokaltidningen.
Medborgaförslaget innehåller också ett antal konkreta förslag till
hur kriminella ska hindras från att komma in på
ungdomsgårdar/ungdomsverksamheter.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen anser att frågorna om meningsfull
sysselsättning för ungdomar, samt trygghet och säkerhet är och
kommer vara, fortsatt prioriterade och tackar för
medborgarförslaget som berör dessa viktiga frågor.
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Förvaltningen delar förslagsställarens perspektiv att förvaltningen
har en möjlighet att arbeta förebyggande genom att erbjuda
ungdomar meningsfull sysselsättning via ungdomsgårdar och
träffpunkter. I samband med förvaltningens nystart av
fritidsverksamheten för äldre ungdomar under år 2021 så avser
förvaltningen att prioritera en verksamhetsinriktning som ännu mer
fokuserar på vägledning och stöd kring studier och arbete för öka
möjligheterna till ett självständigt liv med egen försörjning och som
minskar riskerna att hamna i kriminalitet.
Förvaltningen instämmer i förslagsgivarens perspektiv att det inte är
önskvärt att ungdomsgårdar eller träffpunkter ”stänger”. Dock har
skyddsstopp av verksamhet i specifika lokaler skett i dialog med
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fackliga representanter och förvaltningen har verkat för att ersätta
inomhusverksamhet med organiserad mobil verksamhet.
När det gäller frågan om kriminaliteteten, i form av hot och droger
flyttar ut från en ungdomsverksamhet i övriga stadsdelsområdet, i
samband med stängning, kan dessvärre inte förvaltningen besvara,
då frågor rörande brottslighet och kriminalstatistik faller inom
Polisens ansvarsområde.
Ungdomsverksamheterna arbetar aktivt med nolltolerans mot alla
former av hot, våld och droger. Det finns även ett nära samarbete
med fältassistenter och Framtid Järva för att möjliggöra för alla
ungdomar att komma ifrån riskbeteenden. Platssamverkansarbetet
mellan förvaltningen och polis är också ett sätt att öka trygghet och
säkerhet för alla medborgare som rör sig ute i centrala
stadsdelsområden.
Avseende förslaget om att Rädda barnen ska ta över
ungdomsverksamheten i Rinkeby-Kista så ser förvaltningen detta
som ett upphandlingsförslag. För närvarande finns inga planer på att
upphandla ungdomsverksamheter i enlighet med förslaget, all
verksamhet gällande ungdomsgårdar och träffpunkter kommer
under 2021 att bedrivas i egen regi.
När det gäller de konkreta förbättringsförslagen för att öka säkerhet
och trygghet så vill förvaltningen informera om väsentlighets- och
riskanalysarbetet inom förvaltningens verksamheter som handlar
om att åtgärda eventuella verksamhetsrisker. I tidigare
väsentlighets- och riskarbete för ungdomsverksamheten kan nämnas
säkerhetsanpassning av lokaler avseende lås, dörrar och fönster,
förstärkta kompetenssatsningar riktad mot personal för att kunna
hantera hot och våld.
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