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INTEGRATION ARBETSMARKNAD KULTUR

Handläggare: Christina Hermansson
Telefon: 08-508 01108

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Svar på medborgarförslag angående avtal med
Lugna Gatan samt svar på skrivelse om utvärdering av
Lugna Gatans juniorverksamhet
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget och som svar på skrivelsen från Gunilla Bhur och Gilda Cordova
(båda v).

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Susanne Tengberg
avdelningschef

Birgitha Sahlin
avdelningschef

Integration, arbetsmarknad
och kultur

Skola, förskola och
fritid

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår hyresgästföreningens lokalavdelning i Kista att ett
avtal ska slutas med Lugna Gatan för engagemang i Kista/Husby. Förslaget från
förvaltningen är att inget nytt avtal tecknas. Förvaltningens bedömning är att ungdomssituationen i Husby förbättrats genom de förebyggande insatser som genomförts.
I ärendet behandlas även en skrivelse från Gunilla Bhur och Gilda Cordova (båda
v) om utvärdering av Lugna Gatans Juniorverksamhet i Kista. Förvaltningen redovisar i detta ärende tidigare samarbete med Fryshuset Lugna Gatan inom ramen
för stadsdelsförnyelsen i Kista.
___________________
Bilagor:
1. Juniorverksamhet i Kista – förslag till förlängning av stadsdelsförnyelseprojekt.
(dnr 004-192-2006)
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2. Slutredovisning Stadsdelsförnyelsen i Kista 2003-2006 Lugna Gatan
(dnr 004-192-2006)

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningarna Integration Arbetsmarknad Kultur och
Skola Förskola Fritid.
Medborgarförslaget
Medborgarförslaget, daterat 20 december 2006, från hyresgästföreningens lokalavdelning i Kista är i huvudsak av följande lydelse.
”Den lokala hyresgästföreningen har erfarit att lokalbefolkningen i ökande utsträckning utsätts för och oroar sig för att utsättas för våld av lokala ungdomsgäng
med ett kriminell förhållningssätt. Detta problem hänför till tidsperiod 21.-02.00,
och har under senaste halvåret antagit allt mer besvärande proportioner. Ett flertal
”ungdomsgäng” ofta med en sammansättning av ca. 7-8 individer har för vana att
röra sig i området i centrala Kista under angiven tid. De ger sig på personer som är
på hemväg eller har andra legitima ärenden i området., och roar sig med att utan
särskild anledning misshandla dessa. Vid flera tillfällen har de som utsatts för
misshandeln också rånats på kontanter och värdesaker. Vi upplever att otryggheten
i Kista under denna tid ökat påtagligt har ökat i området.
Stadsdelsförvaltningens fältarbetarnas mycket engagerade och uppskattande arbete
har tyvärr inte varit tillräckligt, sannolikt p.g.a. resursbrister.
Vårt förslag är därför att fältarbetarnas insatts kompletteras med att stadsdelsnämnden initierar ett samarbete med Fryshuset och Lugna Gatan. Härvid vinnas
bl.a. fördelen att det finns engagerade personer som rör sig i de mest drabbade
områdena nattetid 24.00 och 02.00, d.v.s. under tid då regel inte finns andra resurser att tillgå.
Vi är övertygade att en sådan åtgärd skulle ha en positiv effekt på kistas invånare
känsla av trygghet. Vid den dialog som vi haft med stadsdelsnämnden och då särskilt ledamoten Bo Sundin, har vi uppfattat att nämnden i stort delar vår oro ser
positiv på vårt förslag. ”
Skrivelsen
Gunilla Bhur och Gilda Cordova (båda v) efterlyser i en skrivelse daterad 15 februari 2007 (004-088-2007) en samlad utvärdering av Lugna Gatans Juniorverksamhet i Kista. Skrivelsen är huvudsakligen av följande lydelse.
”Vänsterpartiet har tidigare begärt en utvärdering av samarbetet med Lugna gatan/Fryshuset avseende utbildningen av juniorvärdar som pågått i Kista sedan år

s

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 013-643-2006
SID 3 (4)

2005. I denna utvärdering bör även utbildarna från Lugna gatan och de utbildade
juniorvärdarnas synpunkter och erfarenheter framkomma. Därefter kan nämnden
ta ställning till en fortsättning av verksamheten. Vänsterpartiet har genom kontakter med både utbildare och värdar uppfattat att arbetet i stadsdelen har varit lyckat.
Många föreningar och företagare har även påpekat den positiva utveckling som
kommit igång med Lugna gatans arbete med unga i Kista stadsdel.”
Förvaltningens synpunkter och förslag
Medborgarförslaget

Hyresgästföreningen framför att lokalbefolkningen i ökande omfattning utsätts för
och oroar sig för att utsättas för misshandel och rån av lokala ungdomsgäng. Problemen har tilltagit under andra halvåret 2006.
Förvaltningen tar hyresgästföreningens oro på stort allvar. Förvaltningens uppfattning är emellertid att ungdomssituationen i området förbättrats under senare tid.
Den uppfattningen delas av polisen i Kista. Med den nyinrättade närpolisgruppen i
Husby har polisen fått en bra koll på ungdomssituationen i området, man känner
ungdomarna och söker upp ungdomsgårdar och platser där ungdomar vistas. När
förvaltningen kontaktar Kistapolisen får vi bekräftat att den situation som hyresgästföreningen beskriver med våld och misshandel kräver polisiära insatser.
Även stadsdelsnämnden har vidtagit åtgärder för att uppnå en förbättring av ungdomssituationen. Träffpunkten Reactor för äldre ungdomar (16-19 år) återinvigdes
i januari 2007. På grund av renovering och ombyggnad var denna verksamhet
stängd under andra halvåret 2006, d.v.s. under den period som hyresgästföreningen uppger att situationen förvärrats.
Förvaltningen bedriver även andra verksamheter av förebyggande karaktär. Fältgruppen har en god kontakt med ungdomar i stadsdelsområdet. I projektet Ung
och Trygg på Järva samarbetar stadsdelsförvaltningen med polisen och de övriga
stadsdelsförvaltningarna i Järva kring ett handlingsprogram som syftar till att förhindra missbruk och kriminalitet bland ungdomar. Det Brottsförebyggande rådet i
Kista följer situationen för ungdomar och utsatta grupper i stadsdelen.
Förvaltningen stänger inga dörrar för framtida samverkan med Fryshuset, men i
dagsläget föreslår förvaltningen att inte träffa något nytt avtal med Lugna Gatan
om en ny juniorgrupp, utan tar med oss hyresgästföreningens oro till polisen, till
det lokala brottsförebyggande rådet och projektet Ung och Trygg på Järva.
Skrivelsen
Gunilla Bhur och Gilda Cordova efterlyser en samlad utvärdering av Lugna Gatans Juniorverksamhet i Kista.
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Förvaltningen och Lugna Gatan har tidigare samverkat i ett tvåårigt projekt. Verksamheten finansierades med stadsdelsförnyelsemedel och ingick som en del i en
större satsning på insatser för ungdomar i Kista. Projektet Lugna Gatans juniorverksamhet i Kista reglerades i ett avtal mellan Stiftelsen KFUM Fryshuset och
Kista stadsdelsförvaltning. Lugna Gatans uppdrag var att starta en juniorgrupp
med ungdomar i Kista. och var en av många insatser som initierades för att möta
en situation av oro och stök bland ungdomar i främst Husby. Juniorgruppen har
avslutat sitt arbete.
I ärendet ”Lugna Gatan Juniorverksamhet i Kista – förslag till förlängning av
stadsdelsförnyelseprojekt” redovisade förvaltningen sina erfarenheter av Juniorverksamheten; även juniorvärdarnas synpunkter fanns med. Seniorvärdarnas
egenutvärdering finns sammanställd i Fryshusets slutredovisning inom stadsdelsförnyelsen. bifogas (bilaga 1).

