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Medborgarförslag angående drop-in aktiviteter
för ungdomar i GlashusETT
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om dropin aktiviteter för ungdomar kvällar och helger, i Glashuset
(GlashusETT), Lugnets allé 39. Övrig tid ska huset kunna användas
till andra målgrupper och aktiviteter.
Förvaltningen delar medborgarförslagets bild att ungdomar behöver
känna sig sedda och trygga, och att ordnade aktiviteter finns
tillgängliga så att både tjejer, killar och HBTQ+ ungdomar känner
sig välkomna. Ett prioriterat mål för 2022 är därför att utveckla
aktiviteter för ungdomar i Hammarby sjöstad och andra delar av
Södermalms stadsdelsområden. Stadsdelsnämnden har dessutom
fått ett uppdrag från kommunfullmäktige i budget 2022 att
tillsammans med Stockholm vatten och avfall utreda
förutsättningarna för att GlashusETT skulle kunna fungera som
ungdoms-, förenings- och allmänna lokaler.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om dropin aktiviteter för ungdomar i Glashuset, Lugnets allé 39.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 2 november
2021 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas ärendet.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsdelsdirektörens stab- och kansli i
samarbete med sociala avdelningen och ekonomiavdelningen.
Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen och i pensionärsrådet
den 17 januari och i rådet för funktionshindersfrågor den 18 januari
2022.
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Ärendet
I medborgarförslaget framförs önskemål om drop-in aktiviteter för
ungdomar några timmar kvällstid och under helger, i Glashuset
(GlashusETT), Lugnets allé 39. Övrig tid ska huset kunna användas
till andra målgrupper och aktiviteter. Förslagsställaren har träffat
ungdomar som upplever att de inte har någonstans att vara på
kvällarna i Hammarby Sjöstad. Tonåringarna vill känna sig sedda
och välkomna i stadsdelsområdet. Förslaget är att använda
Glashuset som ligger på östra sidan av Hammarby Sjöstad, till dropin aktiviteter för ungdomar på kvällar och helger.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen delar medborgarförslagets bild att ungdomar behöver
känna sig sedda och trygga, och att ordnade aktiviteter finns
tillgängliga så att både tjejer, killar och HBTQ+ ungdomar känner
sig välkomna. Ett prioriterat område är att utveckla fritidsaktiviteter
för ungdomar i Hammarby sjöstad och andra delar av Södermalms
stadsdelsområden. Stadsdelsnämnden har dessutom fått ett uppdrag
från kommunfullmäktige i budget 2022 att tillsammans med
Stockholm vatten och avfall utreda förutsättningarna för att
GlashusETT kan fungera som ungdoms-, förenings- och allmänna
lokaler.
Förvaltningen har även fått in önskemål från Sjöstadsföreningen
och föreningen Snyggt och Tryggt (SÖD 2021/1392) som ser
möjligheter att med stöd av föreningslivet bidra till en levande plats
och önskar därför dialog kring GlashusETT med
stadsdelsförvaltningen. De två föreningarna stödjer
föreslagställarens synpunkter.
Förvaltningen välkomnar förslagsställarens idé som en möjlig
aktivitet i GlashusETT och tar med förslaget i den fortsatta
processen. Förvaltningen kommer att tillsätta en grupp som i dialog
med det lokala föreningslivet utreder frågan vidare.
Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
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