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§ 11a
Trygghetsskapande verksamhet i Husby
Beslut

1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beviljar 3 810 570 kr i bidrag
under år 2014 till Fryshuset för trygghetsskapande verksamhet i
Husby i enlighet med vad som redovisas i ärendet
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att behovet av
långsiktig finansiering för verksamheten beaktas i kommande
budgetförslag.
Ärendet

Fryshuset har ansökt om 3 810 570 kr för att bedriva
trygghetsskapande verksamhet i Husby. Verksamheten syftar främst
till att minska utanförskap hos unga i Husby. På kort sikt ska sju unga
vuxna beredas arbete, varav två lokala ledare och fem som får i
uppdrag att bygga relationer med unga i Husby. Härutöver ska 25
ungdomar i utanförskap organiseras och utbildas under år 2014.
Vidare planerar Fryshuset att bedriva olika former av
utbildningsverksamhet. Stadsdelsförvaltningen bedömer att
Fryshusets planerade verksamhet har goda förutsättningar att uppnå
sitt syfte, d.v.s. att bidra till minskat utanförskap och ökad framtidstro
hos ungdomar i Husby. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden
beviljar det ansökta bidraget. Förvaltningen ser det som angeläget att
Fryshuset – som har skolverksamhet i Hammarby Sjöstad - även
bedriver sådan verksamhet i Dalhagsskolan. Såväl högstadium som
gymnasium bör övervägas. Förvaltningen anser att det är angeläget att
kommunstyrelsen uppmärksammas på behovet av långsiktig
finansiering.
Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 17 januari 2014. Dnr 5.4-64-2014.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) samt ledamoten Burhan Yildiz (FP)
anmälde ett särskilt uttalande.
Vi är mycket glada över denna etablering som kommer att medverka
till att vi tillsammans med Fryshuset kan utveckla Järvaområdet
långsiktigt och nu med fokus på Husby. Vi kommer att jobba
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tillsammans med ungdomar och unga vuxna för ett utvecklande och
tryggare område.
Vi fokuserar på att få flera mötesplatser och verksamheter till
Järvaområdet med inriktning på att motivera och utveckla unga
personer till utbildning, samverkan och arbete med egen försörjning.
Tillsammans med Fryshuset vill vi fortsätta att inkludera och göra
unga människor delaktiga i sitt eget liv och sin egen framtid - en
framtid som innefattar konstruktiv aktivitet, egen försörjning, ökad
framtidstro och trygghet i området.
En viktig del för att öka framtidstron bland unga är sysselsättning. Vi
ser fram mot att ungdomar genom Fryshusets verksamhet finner olika
former av exempelvis servicearbeten, såsom fastighetsskötsel och
vaktmästare och att få företagen att rekrytera lokalt.
En annan viktig förutsättning för egen försörjning är möjligheten att få
en bra utbildning.
Vi välkomnar Fryshusets initiativ och ambition också vad gäller
utbildning och vi kommer även framöver att arbeta för att fler bra
utbildningsmöjligheter för unga skapas i såväl Husby som hela
Järvaområdet. Detta hoppas vi kan komma att uppmuntra ungdomar
till vidareutbildningar och högre studier som i sin tur kan resultera i en
eftertraktad arbetskraft och goda förebilder.
Fryshuset kan också skapa förutsättningar för att vara med och på sikt
utveckla fritidaktiviteter och idrottslivet i Husby.
Särskilt uttalande 2

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.
Ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig till
socialdemokraternas särskilda uttalande.
Vi socialdemokrater i Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd välkomnar att
Dalhagskolan blir en filial till Fryshuset i syfte att öppna en
mötesplats och skapa nya möjligheter i vår stadsdel. Detta är en bra
lösning som vi har Husbyborna och lokala föreningar att tacka för.
Vi vill gärna se utvecklande verksamheter som etablerar sig i vår
stadsdel. En absolut förhoppning är att fryshuset inom snar framtid
kan driva även en gymnasieskola i Husby. Detta skulle leda till en mer
utvecklande stadsdel med framtidsmöjligheter för ungdomar.
En gymnasieskola skulle vara ett bra komplement till de skolor som
finns i området. Det skulle vara ett steg i rätt riktning.
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Särskilt uttalande 3

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt
uttalande.
Det är glädjande att Fryshusets projekt i Dalhagsskolan kommer till
stånd. Det har alla möjligheter att bidra till att bryta en negativ trend i
området i samverkan med alla positiva krafter. Man kommer att kunna
utbilda unga och även skapa nya jobb.
Vi är också imponerade av att man fått fram projektet så snabbt. Vi
hoppas att kommunstyrelsen kommer att ge sitt bifall och tillgodose
behovet av långsiktig planering.
Sen önskar vi också att man hittar en möjlighet att bygga upp någon
typ av verksamhet som kan bidra till en positiv utveckling också i
Rinkeby. Man kan naturligtvis inte bygga upp två Fryshus i vårt
område. Däremot kan man hitta någonting som är unikt för Rinkeby
som kan skapa framtidstro och engagemang. En ombyggnad och
utveckling av Folkets hus skulle kunna ge ett kulturhus där man kan
diskutera fram vilken inriktning och vilka aktiviteter man vill satsa på.

