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Medborgarförslag gällande satsning på
fritidsgårdar för ungdomar i Hammarby sjöstad
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har fått ett medborgarförslag om att göra
satsningar för ungdomar i Hammarby sjöstad för att sysselsätta dem
kvällstid. Skribenten önskar också att förvaltningen tar fram
statistik gällande antal ungdomar boende där nu och under
kommande år. Vidare föreslås att skolorna öppnas upp på helgerna
för ungdomar som en plats att vara på.
Förvaltningen delar förslagsställarens syn att det är angeläget med
olika sociala träffpunkter som erbjuder aktiviteter för ungdomar.
Förvaltningen ser kontinuerligt över befintlig fritidsverksamhet
inom hela stadsdelsområdet. I Hammarby sjöstad finns verksamhet
för ungdomar bland annat inom ramen för Fryshusets verksamhet.
Förvaltningen har i dagsläget inga planer på att starta upp ytterligare
fritidsverksamhet i Hammarby sjöstad.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden har fått ett medborgarförslag om att göra
satsningar för ungdomar i Hammarby sjöstad för att sysselsätta dem
kvällstid. Skribenten önskar också att förvaltningen tar fram
statistik gällande antal ungdomar boende där nu och under
kommande år. Vidare föreslås att skolorna öppnas upp på helgerna
för ungdomar som en plats att vara på.
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Stadsdelsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 november
2020 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab i samråd med
sociala avdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
och i pensionärsrådet den 15 februari och i rådet för
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funktionshinderfrågor den 16 februari 2021.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen delar förslagsställarens syn att det är angeläget med
olika sociala träffpunkter som erbjuder aktiviteter för ungdomar.
Inom Södermalms stadsdelsområde finns flera fritidsgårdar för
ungdomar i olika åldrar. I Hammarby sjöstad finns, inom ramen för
Fryshusets verksamhet (Mårtensdalsgatan 2-8), Fryschillet som är
en mötesplats för ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Lovely
Days är Fryshusets lovverksamhet för unga mellan 10 – 20 år som
är öppen under alla skollov.
Inom stadsdelsområdet finns utöver nämnda fritidsgårdar Mäster
Olofsgården, Timmermansgården och Södergården och Maria
ungdomsklubb. Preventionsgruppens årliga besöksenkät visar att de
ungdomar som besöker stadsdelsområdets fritidsgårdar upplever
dem som trygga. Resultatet visar även att fritidsgårdarna är
populära och att fritidsgårdens geografiska plats inte är avgörande
för besökare från närliggande bostadsområden. Förvaltningen ser
kontinuerligt över befintlig fritidsverksamhet inom hela
stadsdelsområdet. Fritidsgårdarna har möjlighet att ta emot fler
besökare och förvaltningen har därför inga planer på att starta upp
ytterligare fritidsverksamhet i Hammarby sjöstad.
Stockholmsenkäten, en ungdomsundersökning som Stockholms stad
genomför vartannat år, visade i undersökningen för 2020 att en
majoritet av såväl pojkar (79 %) som flickor (85 %) som gick i
årskurs 9 och var boende inom Södermalms stadsdelsområde
svarade att de sällan eller aldrig brukar vara på fritidsgård eller
träffpunkt. Vanligare är, och har varit över tid, att ungdomar i den
åldern deltar i någon lärarledd fritidsaktivitet eller träning.
Förvaltningens fältassistenter träffar ungdomar i olika sammanhang
inom stadsdelsområdet. De beskriver att befintliga
fritidsverksamheter har olika inriktningar för olika önskemål och
behov med mycket att välja på vilket är en stor fördel.
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Inom stadsdelens geografiska område samlas ungdomar från
Södermalm, andra stadsdelar och kommuner. Platserna varierar
under året och över tid. Under våren och sommaren har större
samlingar funnits i Blecktornsparken och under sensommaren och
hösten har framförallt Hammarby sjöstad varit i fokus. Större
ungdomssamlingar förekommer även i andra områden i staden.
Förvaltningen har i perioder förstärkt den egna fältverksamheten
med mobila fritidsledare från Fryshuset. Under pandemin då
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fritidsgårdarna i perioder haft begränsade öppettider har
fritidsledarna från dessa verksamheter arbetat på fältet tillsammans
med fältassistenter och andra aktörer. Erfarenheter av dessa insatser
är mycket positiva vilket bekräftas av synpunkter från ungdomarna
själva samt från samverkanspartners. Erfarenheten visar att
nyckelpersoner i staden tillsammans kunnat skapa en tryggare miljö
för ungdomar som vistas i stadsdelen. Inför 2021 har
stadsdelsnämnden beslutat att förstärka sitt preventiva arbete genom
att tillsätta ytterligare en fältassistent. Förvaltningens bedömning är
att resurser i nuläget behöver anpassas utifrån geografiska
förflyttningar i stadsdelsområdet och att prioriteringar ska ske i
samverkan med polis och andra aktörer med lokal kännedom. Om
behovet av insatser som exempelvis utökad fritidsverksamhet varar
över tid i samma områden kan förvaltningen komma att ompröva
sin bedömning.
Enligt stadens områdesfakta https://start.stockholm/om-stockholmsstad/utredningar-statistik-och-fakta/statistik/omradesfakta/ ökar inte
antal unga 6-15 år de kommande åren medan gruppen 16-19 år ökar
fram till år 2024 (se tabell nedan). Utifrån det underlag som
prognosen visar bedömer förvaltningen att befintliga verksamheter i
stadsdelen tillgodoser behovet.
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När det gäller eventuell fritidsverksamhet i skolorna belägna i
Hammarby sjöstad är det utbildningsförvaltningen som råder över
dessa frågor. I kontakt med utbildningsförvaltningen framkommer
att nämnda förvaltning kommer att se ser över behovet av
ytterligare verksamhet. Under denna process kommer en nära dialog
mellan förvaltningarna att föras.
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Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Medborgarförslaget
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Maria Klemets Hellberg
Avdelningschef
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