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§3
Anmälningsärenden
Dnr 1.1/32/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från Jonas Naddebo (C),
Kristina Lutz m.fl. (M), Jesper Svensson (L) och Micke Seid
(MP:
1. Kulturnämnden lägger anmälan till handlingarna.
2. Kulturnämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att, med
utgångspunkt i utredningen av stadens fritids- och
ungdomsgårdar, ta fram en strategi för Stockholms stads
fritids- och ungdomsgårdar.
3. Efter beslut i kulturnämnden överlämnas strategin till
kommunfullmäktige för vidare hantering.
4. Därutöver anförs följande
Att erbjuda stadens barn och unga meningsfull och
utvecklande fritidsverksamhet samt tillgång till trygga och
jämställda mötesplatser är en prioriterad fråga för oss.
Stadens fritids- och ungdomsgårdar är en viktig del i
arbetet, men avsaknaden av central samordning har lett till
bristfällig struktur och stöd till stadsdelarna som ansvarar
för gårdarna. Kulturnämnden tillsatte därför en utredning
av fritidsgårdarnas fortsatta uppdrag och hur det kan
utvecklas i syfte att nå fler och erbjuda mer kontinuerlig
och planerad verksamhet, inklusive hur mer verksamhet
kan ske mobilt och digitalt samt ta fram en modell för
fortsatt drift av fritidsgårdar som stängts på grund av hot
och kriminalitet.
Utredningen Stockholms stads fritids- och ungdomsgårdar Nulägesanalys av 13 stadsdelsförvaltningars utbud samt
åtgärdsförslag för bättre måluppfyllelse är nu klar och ger
en ger en gedigen grund för fortsatt utvecklingsarbete och
en bredd av åtgärdsförslag.
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Som nästa steg i arbetet att utveckla erbjudandet av en
meningsfull fritid till alla stadens unga uppdrar vi åt
kulturförvaltningen att i nära samarbete med
stadsförvaltningarna ta fram en strategi som presenterar
uppdrag och syfte för stadens fritids- och ungdomsgårdar.
En viktig del i strategin är att säkerställa kvalitet och
kontinuerlig utveckling och som ger möjlighet till
stadsgemensam uppföljning. Strategin ska arbetas fram
inom samordningsuppdraget för verksamhetsområdet barn,
kultur och fritid för att ge god förankring med
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stadsdelsförvaltningarna med målet att alla stadens
fritidsgårdar ska vara trygga, jämlika och erbjuda ett brett
utbud av kvalitativ programverksamhet.
Anmälan görs av:
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2021-08-13 –
2021-09-17
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2021-09-21
c) Protokoll arkivutskottet 2021-09-22
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2021-09-20
e) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
f) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
g) Anmälan av utredning av Stockholms stads fritids- och
ungdomsgårdar - Nulägesanalys av 13
stadsdelsförvaltningars utbud samt åtgärdsförslag för
bättre måluppfyllelse, dnr 1.1/3954/2020
h) Anmälan av genomförd upphandling av
verksamhetssystem för Kulturskolan, dnr 2.6/1497/2020
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Jesper
Svensson (L) och Micke Seid (MP) föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz (M), Jesper
Svensson (L) och Micke Seid (MP).
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Torun Boucher m.fl.
(V) och Emilia Bjuggren m.fl. (S) enligt följande:
Vi välkomnar en strategi för Stockholms stads fritids- och
ungdomsgårdar. Det är ett område där stora besparingar
gjorts tidigare under den grönblåa mandatperioden så
behovet av satsningar är skriande. Därav är vi också
förvånade över hur majoriteten väljer att hantera en så
viktig strategi. Det är självklart ett uppdrag som borde ges i
budget med nödvändiga resurser kopplade till ett sådant
framtagande och därefter genomförande.
Ersättaryttrande

Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) instämmer i särskilt uttalande
från vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia
Bjuggren m.fl. (S).
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