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Svar på medborgarförslag beträffande
ungdomsgård i Hjulsta
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på
medborgarförslaget.

Maria Häggblom

Toni Mellblom

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen fick av nämnden den 13 juni i uppdrag att
bereda ett medborgarförslag om att starta upp en ungdomsgård i
Hjulsta.

Ärendet
Medborgarförslaget föreslår att stadsdelen startar upp en
ungdomsgård i Tensta. Förslagsskrivaren skriver att sedan
ungdomsverksamheten vid Hjulstaskolan lades ner så har
ungdomarna i Hjulsta inte något bra ställe att vara på.

Ungdomsaktiviteter i Hjulsta

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Fagerstagatan 15
Box 4066, 163 04 Spånga
Telefon 08-508 03 246
Växel 508 03 000
eva-britt.leander@stockholm.se
www.stockholm.se/spanga-tensta

Det var utbildningsförvaltningen som tidigare genom Hjulsta
grundskola på uppdrag av stadsdelsförvaltningen drev en
”träffpunktsverksamhet” för ungdomar några vardagkvällar i
veckan. Orsaken till att verksamheten lades ner var för att stadens
rektorer fått ett tydligt kunskapsuppdrag varpå sådan
träffpunktsverksamhet inte längre ryms inom skolans uppdrag.
Stadsdelens fältassistenter besöker Hjulstaskolan kontinuerligt
under dagtid för att skapa kontakter och bygga relationer med
elever och personal. En av de fältförlagda socialsekreterarna har
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speciellt Hjulsta grundskolan i fokus. Tillsammans med skolans
personal planerar de aktiviteter på skolan, under fritid och lov
och för olika elevgrupper. De har också möjlighet att introducera
ungdomar till verksamheter i Tensta eller på andra ställen i
området. Under lov och helger arrangerar fält och fritidsenheten
även olika aktiviteter i samarbete med skolor och föreningar eller
för särskilt utvalda ungdomsgrupper.
Föreningarna Verdandi och Tensta basket har ett gott samarbete
med Hjulsta grundskola och har många medlemmar därifrån i
sina verksamheter.
Erikslunds parklek ligger på ca 5 min gångväg från Hjulsta och
verksamheten vänder sig främst till barn upp till 13 år.
På entreprenad driver Stockholms Stadsmission
ungdomsgårdsverksamhet i Blå huset i Tensta. Lokalerna är
anpassade att rymma både caféverksamhet för samvaro samt flera
olika aktiviteter parallellt. Ambitionen är att med välutbildad
personal erbjuda öppna aktiviteter i egen regi eller i samarbete
med seriösa föreningar. Utbudet ska anpassas för att attrahera
områdets unga och även planeras tillsammans med besökare.
I huset bedriver också Kulturförvaltningen verksamhet genom
Kulturskolan. Dessutom samarbetar man med flera olika
kulturföreningar och aktörer för att bredda utbudet och
verksamheten. Tensta boxningsklubb har också sedan flera år
träning alla dagar i veckan för både nybörjare och tävlingsboxare
i huset. Sammantaget finns ett rikt utbud av aktiviteter i huset för
ungdomar mellan 13 och 20 år som de själva kan vara med och
påverka och planera. Blå huset ligger endast 10 minuters
promenadväg från Hjulsta.
Tensta sim- och idrottshall samt biblioteket i Tensta erbjuder
också verksamhet för unga samt läxläsning.

Ärendets beredning
Förslaget har beretts på avdelningen för individ och familj.

Förvaltningens förslag
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Stadsdelsförvaltnings bedömning är att de verksamheter som
finns i närområdet till Hjulsta tillgodoser barn och ungas behov
till en meningsfull fritid. Uppsökande och kontaktskapande
fältverksamhet ger goda möjligheter för fler unga att introduceras
till dessa och andra verksamheter i sällskap med någon vuxen.

