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Utveckla Framtidens hus
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Elvir Kazinic m.fl. (S) har inkommit med en skrivelse där
skribenterna uttrycker sig positiva till den nuvarande
verksamhetsinriktningen för Framtidens hus. Skribenterna påpekar
dock att verksamheten idag inte erbjuder en fysisk plats för
ungdomarnas sociala behov, att kunna träffas och umgås och till
exempel se på fotboll, se på filmer, spela spel eller bara vara i
lokalerna i Rinkeby och i Husby. För att kunna genomföra en sådan
komplettering av verksamheten är skribenterna villiga att finna
finansiering i den mån det krävs.
Mot bakgrund av den utredning som genomfördes inför beslut om
verksamhetsförändringen 2020 där bland annat trygghetsfrågan var
central, anser förvaltningen att Framtidens Hus idag bedrivs utifrån
beslutad verksamhetsinriktning där prosociala aktiviteter bidrar till
utveckling för ungdomar inför kommande vuxenliv.
Förvaltningen har för avsikt att göra en fördjupad
verksamhetsuppföljning av Framtidens Hus i samband med
verksamhetsberättelsen 2022 och bedömer att det då kommer finnas
ett mer gediget underlag att utgå ifrån gällande resultat av den nya
verksamhetsinriktningen.
Bakgrund
Elvir Kazinic m.fl. (S) har inkommit med en skrivelse till
förvaltningen om Framtidens hus.
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Utredningen och beslutet om Framtidens hus
Nämnden beslutade (dnr 2020/513) i november 2020 att förändra
verksamhetsinriktningen för dåvarande träffpunkter. Utredningen
som ledde fram till beslutet visade bland annat på en upplevd
trygghetsproblematik kring träffpunkterna. En överväldigande
majoritet av de som besökte träffpunkterna då var killar. Vidare
fanns det en uppfattning om att verksamheten på träffpunkterna
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huvudsakligen utgjordes av ostrukturerat ”häng” vilket bedömdes
bidra till att verksamheten attraherade en begränsad målgrupp
istället för en bredare besökargrupp.
Ärendet
Elvir Kazinic m.fl. (S) har inkommit med en skrivelse där
skribenterna uttrycker sig positiva till den nuvarande
verksamhetsinriktningen för Framtidens hus. Inriktningen anses
fylla ett stort behov för målgruppen och ge ungdomarna i
stadsdelsområdet bra utvecklingsmöjligheter. Skribenterna påpekar
dock att verksamheten idag inte erbjuder en fysisk plats för
ungdomarnas sociala behov, att kunna träffas och umgås och till
exempel se på fotboll, se på filmer och spela spel. Vidare uppger
skribenterna att ungdomar inte alltid vill delta i strukturerade
aktiviteter utan bara sitta i lokalerna som Framtidens Hus förfogar
över i Husby och Rinkeby.
Ärendets beredning
Skrivelsen har beretts inom avdelningen stadsutveckling,
medborgarservice och fritid.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen delar skribentens uppfattning att Framtidens hus
fyller ett stort behov för målgruppen ungdomar 16-19 år. Likaså är
Framtidens hus verksamhet central för att förvaltningen ska uppnå
fullmäktiges och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds mål beträffande
att öka invånarnas möjlighet till ett självständigt liv och ökad
trygghet i stadsdelsområdet.
Framtidens hus har sedan starten 2021 arbetat i linje med nämndens
beslut från november 2020, det vill säga en främjande och
aktivitetsbaserad verksamhet som syftar till att stärka ungdomars
möjligheter att nå ett självständigt liv där stöd i studier och arbete är
en prioriterad inriktning för verksamheten.
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Verksamheten har vidare i enlighet med beslutet rekryterat en
personalgrupp som ska kunna bidra till att mål och vision uppnås.
Den nya inriktningen har bland annat bidragit till att en stor andel
tjejer besökt verksamheten. Periodvis under sommar och tidig höst
har verksamheten haft ca 50 procent besökande tjejer vilket också
ligger i linje med nämndens mål.
För att möta behovet av att ungdomar ska kunna utveckla
konstruktiva sociala relationer så möjliggör Framtidens hus idag för
en variation av organiserade aktiviteter där mötet mellan människor
är centralt. Kultur i form av teater, dans, idrott och musik är några
inslag såväl som yrkesförberande aktiviteter såsom
utbildningsmässa, läxhjälp och uppsökande verksamhet. Besökare
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uppmuntras också att själva driva aktiviteter på Framtidens hus,
något som hittills visat sig vara mycket uppskattat. Verksamheten
har även påbörjat arbetet med att utveckla samverkansytor med
aktörer utanför stadsdelsområdet såsom samarbetet med Space
academy på Norrmalm. Flera av samarbetena som pågår bidrar till
att skapa positiva nätverk för ungdomarna. Verksamheten har också
haft rekryteringsträffar i samverkan med Global Village där unga
har tagit del av information om ett antal yrken samt möjliggjort för
kontakt och relationer med arbetsgivare.
I linje med den nya verksamhetsinriktning så är utgångspunkten att
aktiviteter som organiseras ska vara strukturerade och
aktivitetsbaserade utifrån ungdomars behov och möjlighet att skapa
färdigheter inför kommande vuxenliv. Alla ungdomar är välkomna
att besöka verksamheten och själva komma med förslag på
aktiviteter som de önskar genomföra som bidrar till detta syfte.
Mot bakgrund av den utredning som genomfördes inför beslut om
verksamhetsförändringen 2020 där bland annat trygghetsfrågan var
central, anser förvaltningen att Framtidens Hus idag bedrivs utifrån
beslutad verksamhetsinriktning där prosociala aktiviteter bidrar till
utveckling för ungdomar inför kommande vuxenliv.
Förvaltningen har för avsikt att göra en fördjupad
verksamhetsuppföljning av Framtidens Hus i samband med VB
2022 och bedömer att det då kommer finnas ett mer gediget
underlag att utgå ifrån gällande resultat av den nya
verksamhetsinriktningen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
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