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Tfn: 08-508 01 108

Till
Kista stadsdelsnämnd

Lugna Gatan Juniorverksamhet i Kista – förslag till
förlängning av stadsdelsförnyelseprojekt
Förslag till beslut
1.
2.

Kista stadsdelsnämnd godkänner att stadsdelsförnyelseprojektet
Lugna Gatan Juniorverksamhet förlängs till den 31 december 2006
enligt bifogat avtal.
Kista stadsdelsnämnd beviljar 275 000 kronor av
stadsdelsförnyelsemedel för förlängningsperioden.

Box 7049, 164 07 Kista, Besöksadress: Fridtjof Nansengången 2
Tfn: 08-508 01 000, Fax: 08-508 01 362
E-post: kista@stockholm.se
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Elisabeth Törner
stadsdelsdirektör

Birgitha Sahlin
avdelningschef
skola, förskola och fritid

Susanne Tengberg
avdelningschef
integration, arbetsmarknad och
kultur

Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att insatsen Lugna Gatan Juniorverksamhet beviljas
275 tkr för att fortsätta året ut och att avtalet med Fryshuset förlängs till
2006-12-31. Verksamheten finansieras inom stadsdelsförnyelsen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningarna skola, förskola och fritid samt
integration, arbetsmarknad och kultur. Insatsen har också behandlats av
det lokala brottsförebyggande rådet i Kista.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Lugna Gatan beviljades 300 tkr för perioden 2005-02-15 – 2006-02-15. En
överenskommelse tecknades mellan Fryshuset och Kista stadsdelsförvaltning gällande samverkan kring Lugna Gatans juniorverksamhet. Kontaktperson på Fryshuset är arbetsledaren för Lugna Gatan norr. Tre seniorledare arbetar i Kista.
Den första tiden var de tre värdarna ute i området och besökte ungdomsgårdar och sökte upp ungdomar som vistades ute på gator och torg.
Förvaltningen träffade de tre värdarna kontinuerligt minst en gång i
månaden under våren, sedan mer sällan. Vid våra möten deltog även
föreståndare Catharina Söderberg från Husby ungdomsgård, en eller två
medarbetare från fältgruppen samt Dejan Stankovic, drog- och brottsförebyggare. Till vissa möten inbjöds även andra som till exempel kultursekreteraren. Vid träffarna rapporterade seniorvärdarna från arbetet med juniorvärdarna och vandringarna i stadsdelen. Några skriftliga veckorapporter
från vandringarna har de inte lämnat.
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En grupp ungdomar 18 stycken rekryterades till juniorverksamheten i
samråd med stadsdelsförvaltningen. Två av ungdomarna har lämnat
gruppen under året. Juniorerna utbildades enligt Lugna Gatans arbetsmanual. Senare under våren började ungdomarna vara ute och vandra på
helgkvällarna tillsammans med sina ledare. Ungdomarna genomförde en
avslutande utbildningshelg på Kärsön. Därefter fick de sina jackor.
Juniorgruppen har tillsammans med sina ledare även medverkat vid större
arrangemang i stadsdelen som musikkonserter och disco.
Samarbete med förvaltningen har nästan uteslutande varit de gemensamma
träffarna. Seniorvärdarna har bjudits in och deltagit på en informationsträff
tillsammans med ungdomsrådet om den nya träffpunkten för äldre ungdomar. Stadsdelens fältorganisation har kontaktat värdarna och inbjudit till
kontakt och samarbete under fredagskvällar när de är ute i området. Men
Lugna Gatan har inte hört av sig, däremot har de stött på varandra utanför
discot/konserten.
Från första början framförde värdarna att de ville ha en egen lokal i
stadsdelen. En lokal där de kunde träffa ungdomar, ha sin undervisning,
förvara sina jackor och telefoner. Helst ville de öppna ett gym för
ungdomar i stadsdelen. Eftersom det aldrig varit tal om att stadsdelen
skulle tillhandahålla lokaler till Fryshuset, det står heller inget om det i
överenskommelsen, så har vi inte kunnat uppfylla det kravet. För undervisningen hänvisade vi till träfflokaler i Kista, till ungdomsgårdar. För
förvaring av jackor lämnade vi ut en kontorslokal med personalkök till
deras förfogande. Denna lokal har Lugna Gatan ej använt. Istället började
de träffas på Husby ungdomsgård lördag och söndag kväll. Fredagar
använde de egna bilar att förvara jackorna i. Det var naturligtvis ingen bra
lösning. Vid årsskiftet började Lugna Gatan använda Idrottens Hus för
egen träning.
Samarbetet med Lugna Gatan var en av flera insatser som stadsdelsförvaltningen startade för unga människor i Kista med hjälp av stadsdelsförnyelsen. Insatserna var även en del i planeringen för att en ny träffpunkt
för äldre ungdomar skulle öppna i Kista. Det arbetet tog längre tid än
väntat; det var inte så lätt att få loss en lämplig lokal, få ett hyreskontrakt
och hitta ersättningslokal för den gamla hyresgästen, rekrytering av
personal tar tid. Resultatet blev att lokalen inte kunde öppnas förrän i
februari.
Lugna Gatan har inte arbetat för att avsluta projektet med juniorverksamheten till slutdatum och därför heller inte förberett juniorvärdarna på att
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insatsen skulle avslutas. Trots de överenskommelser som undertecknats
har man förutsatt att projektet ska fortsätta.
Förvaltningen har träffat representanter från Fryshuset som presenterade
ett nytt förslag till avtal. På ett år med en högre kostnad för Kista
stadsdelsförvaltning än tidigare år. Vi har även träffat Arne Danner,
verksamhetsansvarig på Fryshuset för Lugna Gatan och presenterat två
förslag till fortsatt samverkan med Fryshuset:
1. Samverkan med Lugna Gatan i den nystartade träffpunkten för
äldre ungdomar REACTOR. Lugna Gatans juniorverksamhet får
plats i REACTOR:s lokaler. Kista stadsdelsförvaltning står för
lokaler och Fryshuset står för personal och personalkostnader.
2. Ett nytt samverkansavtal skrivs för perioden fram till den 30 juni
2006. Lugna Gatans verksamhet använder lokaler i REACTOR
som utgångspunkt för sin juniorverksamhet och vandringar i
området.
Fryshuset har sedan efter egna överläggningar meddelat att de fått signaler
från nämnden att projektet bör fortsätta.
Lugna Gatan i Kista har lämnat en verksamhetsberättelse där de beskriver
sina framtida mål:
- skaffa lokal till juniorverksamheten
- vidareutbilda nuvarande juniorer
- öka samarbetet med näringsidkare för att slussa fler ut i arbetslivet
- utveckla samarbete med skolor, gårdar m.m.
- starta en till juniorgrupp
Förvaltningen har också träffat juniorvärdarna och lyssnat på deras önskemål och syn på Lugna Gatan och sin egen roll som juniorvärd. De sju, av
den totala gruppen på 16 juniorvärdar, som kom till det möte förvaltningen
bjudit in till, var alla eniga i att verksamheten måste få fortsätta. De
beskrev att de utvecklats och mognat under sin tid som värdar, de har fått
respekt inför andra ungdomar och kan möta sina jämnåriga på ett sätt som
inte vuxna klarar. Om förvaltningen avslutar deras arbete kommer det att
upplevas som ett stort svek, det blir kaos i stadsdelen. Ungdomar kommer
åter samlas i gäng ute på gatan och andra ungdomar blir åter rädda för att
vara ute i stadsdelen. Den nya verksamheten REACTOR kommer att få
det svårt – ungdomar kommer inte att våga gå ut. Ungdomarna har gjort en
namninsamling till stöd för fortsatt Lugna Gatan-verksamhet i Kista.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Det finns olika uppfattningar om hur Lugna Gatans verksamhet i Kista har
fungerat. De ungdomar som har deltagit upplever att de har fått en uppgift
i stadsdelen. Varje helg har de vandrat runt, i mindre grupper, för att synas
och ta kontakt med andra ungdomar som är ute i området på kvällarna.
Gruppen har en bra sammansättning, både killar och tjejer. Däremot har vi
upplevt att vår fältorganisation och Lugna Gatan har haft olika normer och
värderingar i mötet med berusade ungdomar och vid ingripanden för att
förhindra bråk. Eftersom juniorverksamheten är en av flera insatser som
genomförts för att bryta en negativ ungdomssituation är det svårt att
enskilt värdera insatsen. Ett flertal insatser som Nattvandrarna, utökning
av fälttjänsten, öppethållande för äldre ungdomar på Husby ungdomsgård
och stadsdelsförnyelseprojekt, har bidragit till att det blivit lugnare i
stadsdelen.
Det oklara, eller dubbla uppdraget, som Lugna Gatans seniorvärdar
upplevde att de hade, har dock varit mindre bra. Att Lugna Gatan skulle ta
över och driva gymmet på Oslogatan, eller i andra lokaler som stadsdelen
skulle tillhandahålla, starta egen Fryshusverksamhet var aldrig något
uppdrag vi förespeglat dem. Förvaltningen har arbetat för att öppna en
träffpunkt för äldre ungdomar inom ordinarie ram, samarbetet med
Fryshuset gällde att starta en juniorgrupp i Kista. För ungdomarna blev
denna situation jobbig och man upplevde att nämnd och förvaltning svek
dem. Alla kontakter med juniorvärdarna visar att de trots allt är nöjda med
sina uppdrag, att de mognat och att de har respekt i relationer med andra
ungdomar.
Förvaltningen föreslår att vi tecknar ett nytt avtal med Fryshuset som
sträcker sig till årets slut. Ingen ny juniorgrupp startas; det viktiga är att
den nuvarande gruppen får fullfölja sitt uppdrag och avsluta på ett bra sätt.
Vi kommer att följa verksamheten på nära håll genom gemensamma
träffar och samverkan mellan våra ungdomsverksamheter och juniorgruppen. Vårt förslag till Fryshuset att utveckla verksamheten i samverkan
med REACTOR står fast; vi står för lokaler och Lugna Gatan bekostar sin
egen verksamhet som då skulle kunna utvecklas till konsertvärdar eller
ungdomsvärdar på REACTOR. Kostnad för insatsen beräknas till 275 tkr.

