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Nedläggning av Reactor och Ungdomens hus
Rinkeby
Svar på skrivelse från Niklas Thorén m.fl.(V)
Förslag till beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Niklas Thorén m.fl. (V) har inkommit med en skrivelse om
stängningen av Ungdomens Hus och Reactor och ställer ett antal
frågor som berör vilka förutsättningar och resurser som
verksamheten har getts för att kunna utveckla och förbättra
verksamheterna.
Förvaltningen planerar att öppna den nya verksamheten för äldre
ungdomar 16-19 år senast den 31:a maj 2021 med nytt
verksamhetsnamn och en främjande aktivitetsbaserad
verksamhetsinriktning i enlighet med ärendet ”Förslag till framtida
träffpunkter för målgruppen 16-19 år” utifrån den översyn som
gjorts. Idrott och kultur kommer att vara viktiga hörnstenar i
verksamheten som ska bygga på deltagarnas idéer, engagemang och
ansvar. Målet är att med organiserade aktiviteter skapa en
inspirerande plats för äldre ungdomar att växa och rusta sig med
erfarenheter inför framtida studier och arbete. Ungdomars
delaktighet är centralt i den nya verksamheten varför ungdomar
kommer bjudas in via fokusgrupper till att aktivt bidra i
utvecklingsarbetet av ett framtids hus för unga, ett arbete som
påbörjas redan vid årsskiftet 2020/2021.
Samarbetet med polisen är viktigt och i utvecklingen av
”Framtidens Hus” anser förvaltningen att partnerskap med bland
annat polisen, ska eftersträvas för att nå uppsatt mål och vision.
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Bakgrund
Niklas Thorén m.fl. (V) har inkommit med en skrivelse om
stängningen av Ungdomens Hus och Reactor. Skrivelsen bifogas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen förebyggande socialtjänst och
fritid.
Ärendet
Niklas Thorén m.fl. (V) känner en stor oro över hanteringen vad
gäller Ungdomens hus och Reactor. Skribenten menar att det är
under all kritik att oppositionen inte har informerats om
förändringarna avseende träffpunkterna utan istället har fått följa
delar av hanteringen via media. Skribenten menar att det skapar oro
bland de boende i stadsdelen när majoriteten går ut i media innan
beslut har fattats.
Niklas Thorén m. fl. (V) ställer ett antal frågor som berör vilka
förutsättningar och resurser som verksamheten har getts för att
kunna utveckla och förbättra verksamheterna.







Har det tidigare skett någon rekrytering av breddande
kompetenser?
Vilken kompetensutveckling har genomförts i
personalgruppen?
Vad är planen framöver?
Hur kommer stadsdelens ungdomar att involveras och vara
delaktiga i processen framåt?
Vad anser förvaltningen skulle kunna förstärka det viktiga
förebyggande arbetet?
Hur kan vi i detta läge stärka förtroendet mellan ungdomar
och myndigheter som polis?

Synpunkter och förslag
Förvaltningen berör ett flertal av de frågor som skribenten ställer i
det tjänsteutlåtande som benämns ”Förslag till framtida träffpunkter
för målgruppen 16-19 år”. Nedan redogörs för svaren på skribentens
frågor.
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Fråga: Har det tidigare skett någon rekrytering av breddande
kompetenser? Vilken kompetensutveckling har genomförts i
personalgruppen?
Träffpunktsverksamheterna har rekryterat medarbetare med olika
bakgrund. Förvaltningens bedömning är emellertid att
personalgruppen som finns idag är för homogen i sin
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kompetensprofil. De gemensamma kompetenshöjningar som
genomförts de senaste åren har bland annat varit värdegrundsarbete,
tvärdialoger om barnkonventionen, samt kompetenshöjningar
avseende arbetet med orosanmälningar.
Fråga: Vad är planen framöver?
Förvaltningen har som mål att öppna den nya verksamheten för
äldre ungdomar 16-19 år senast den 31:a maj 2021 med nytt
verksamhetsnamn och en främjande aktivitetsbaserad
verksamhetsinriktning utifrån förvaltningens översyn och förslag till
beslut. Förvaltningen avser att avsluta verksamheterna Ungdomens
Hus och ungdomskulturhuset Reactor med dess nuvarande
verksamhetsinriktning den 31:a januari 2021. Förvaltningen
kommer efter den 31.a januari 2021, fortsätta erbjuda
fritidsverksamhet för äldre ungdomar 16-19 år, i mobil form i första
hand. Covid-19 försvårar just nu också möjligheten till att anordna
verksamhet inomhus. Detta ska ske fram till att den nya
verksamheten startar.
Fråga: Hur kommer stadsdelens ungdomar att involveras och
vara delaktiga i processen framåt?
Verksamheten ska ta vara på ungdomars eget engagemang, intresse
och ansvarstagande och på så sätt öka intresset bland både
pojkar/män och flickor/kvinnor att delta i och utveckla den nya
verksamheten tillsammans med personal. Ungdomars delaktighet är
centralt för verksamheten. Med en verksamhetsinriktning med
större grad av struktur, delaktighet och ansvarstagande från
ungdomarnas sida, där det ges möjlighet att få nya erfarenheter och
kunskaper som förbereder dem för arbetsmarknaden, bedömer
förvaltningen att unga bättre förbereds för ett självständigt vuxenliv.
Ungdomar kommer bjudas in via fokusgrupper till att aktivt bidra i
utvecklingsarbetet av Framtidens Hus, ett arbete som påbörjas vid
årsskiftet 2020/2021.
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Fråga: Vad anser förvaltningen skulle kunna förstärka det
viktiga förebyggande arbetet?
Förvaltningen anser att verksamheten för ungdomar 16-19 år ska ha
ett främjande och aktivitetsorienterat innehåll, bedömningen är att
denna nya verksamhetsinriktning kan bidra till att stärka det
förebyggande arbetet och således minska antalet riskfaktorer för
ungdomar i området. Då gymnasiebehörigheten, utbildningsnivån
och sysselsättningsgraden fortsatt är låg bland unga vuxna i
stadsdelsområdet ser förvaltningen att vägledning och stöd kring
studier och arbete ska vara ett framträdande verksamhetsinnehåll i
den nya inriktningen. Idrott och kultur kommer att vara viktiga
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hörnstenar i verksamheten som ska bygga på deltagarnas idéer,
engagemang och ansvar. Målet är att med organiserade aktiviteter
skapa en inspirerande plats för äldre ungdomar att växa och rusta
sig med erfarenheter inför framtida studier och arbete.
Fråga: Hur kan vi i detta läge stärka förtroendet mellan
ungdomar och myndigheter som polis?
I utvecklingen av ”Framtidens Hus” anser förvaltningen att
partnerskap med bland annat polisen, ska eftersträvas för att nå
uppsatt mål och vision. Hur detta faktiskt ska ske bör utvecklas i
samråd med unga, medarbetare och polis.

Susanne Leinsköld
stadsdelsdirektör

Susanne Tengberg
avdelningschef

Bilaga
Skrivelsen av Niklas Thorén m.fl. (V)
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