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Till
Rinkeby - Kista stadsdelsnämnd

Avtal med Lugna Gatan samt utvärdering av
Lugna Gatans juniorverksamhet
Svar på medborgarförslag och skrivelse - Återremitterat ärende
Förslag till beslut
Tjänsteutlåtandet utgör svar på medborgarförslaget och skrivelsen

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Susanne Tengberg
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd återremitterade i mars 2007 ett ärende med svar på
medborgarförslag angående avtal med Lugna Gatan samt svar på skrivelse om
utvärdering av Lugna Gatans juniorverksamhet. Förvaltningen har avvaktat en
utvärdering av Lugna Gatans verksamhet och en kommuncentral bedömning av
stadens finansiering av denna verksamhet. Kommunfullmäktige fattade vid sitt
sammanträde den 17 mars 2008 beslut om ett nytt avtal med Fryshuset samt att
uppdra åt socialtjänstnämnden att samordna stadens upphandling av bland annat
brottsförebyggande insatser, i syfte att få en helhetsbild av stadsdelsnämndernas
behov och för att undvika dubbel betalning av Fryshusets tjänster. Under år 2008
kommer
socialtjänstförvaltningen
att
ta
kontakt
med
samtliga
stadsdelsförvaltningar för att ta fram underlag för eventuell upphandling.
Förvaltningen föreslår att nämnden avvaktar socialtjänstnämndens åtgärder med
anledningen av det nämnda fullmäktigebeslutet.
Bilagor
1. Avtal mellan Stockholm stad och Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset 2008-0317 (Dnr 329-4362/2007).
2. Tjänsteutlåtande Kista sdf 2007-03-08 (Dnr 013-643-2006) Svar på
medborgarförslag angående avtal med Lugna Gatan samt svar på skrivelse om
utvärdering av Lugna Gatans juniorverksamhet.
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Återremitterat ärende.
Kista stadsdelsförvaltning redovisade i tjänsteutlåtande 2008-03-08 till RinkebyKista stadsdelsnämnds sammanträde den 22 mars 2007 svar på rubricerade
medborgarförslag och skrivelse. Vid nämndens behandling av ärendet
återremitterades detsamma med uppdrag till förvaltningen att undersöka
möjligheterna till delfinansiering av Lugna Gatan verksamhet i Husby från t.ex.
lokala bostadsföretag, SL, SISAB med flera.
Kort sammanfattning av medborgarförslag och skrivelse samt förvaltningens tidigare
utlåtande i ärendet
Den lokala hyresgästföreningen i Husby har i medborgarförslag från december
2006 föreslagit att Kista stadsdelsnämnd ska teckna ett avtal med Fryshuset.
Föreningen föreslog att fältverksamheten skulle kompletteras med värdar från
Lugna Gatan i Husby sena kvällar och nätter.
Gunilla Bhur och Gilda Cordova (båda v) efterlyser i en skrivelse daterad den 15
februari 2007 (dnr 004-088-2007) en samlad utvärdering av Lugna Gatans
Juniorverksamhet i Kista.
Förvaltningen föreslog i tjänsteutlåtande i mars 2007 att inget nytt avtal med
Lugna Gatan bör tecknas. Stadsdelsförnyelseprojektet Lugna Gatans Juniorvärdar
hade avslutats. Den nya verksamheten för äldre ungdomar och andra insatser för
stadsdelens ungdomar hade haft effekt och förvaltningen bedömde att
ungdomssituationen i Husby var lugn. Denna uppfattning delades av polisen och
det lokala Brottsförebyggande rådet .
I tjänsteutlåtandet redovisade förvaltningen hur samarbetet med Lugna Gatan
fungerat. Under hela processen hade tjänstemän följt juniorvärdarnas utveckling
och haft regelbundna kontakter med Lugna Gatans seniorvärdar.
Förvaltningens synpunkter
Stadsledningskontoret anlitade under 2006/2007 en extern utvärderare,
konsultbolaget Ernst &Young AB, för att göra en översyn av stadens bidrag och
avtal med Fryshusets verksamheter
Förvaltningen har avvaktat denna utvärdering av bl.a. Lugna Gatans verksamhet
och om stadens finansiering av denna verksamhet.
I konsultrapporten dras följande slutsatser:
Bidragsgivningen till Fryshusets sociala verksamhet bör samlas hos en
nämnd och staden bör överväga om socialtjänstnämnden ska få denna roll
p.g.a. sin sakkunskap i sociala ungdomsfrågor.
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Staden bör ställa upp villkor för bidraget, t.ex. om hur dialog och
uppföljning av mål ska ske.
Staden bör överväga om stadsdelsnämnderna ska kunna utnyttja Fryshusets
sociala verksamhet utan att behöva finansiera denna med ytterliggare
medel via den egna budgeten.
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde den 17 mars 2008 att teckna ett nytt
avtal med Fryshuset. Förutom ett årligt bidrag om 7 mnkr till Stiftelsen Fryshuset
AB vill staden även fortsätta samarbeta kring brottsförebyggande arbete (Lugna
gatan) och bidrar med 8 mnkr för år 2008. För att undvika dubbel betalning för
lokalt samarbete får Socialtjänstförvaltningen i fortsättningen uppdraget att för
stadsdelsnämndernas räkning upphandla verksamhet. Under år 2008 kommer
stadsdelsförvaltningarna att kontaktas för att påtala eventuella behov av Fryshusets
tjänster. Förvaltningen föreslår att nämnden avvaktar socialtjänstförvaltningens
åtgärder med anledningen av det nämnda fullmäktigebeslutet.
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