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§ 15
Frågor från nämndens ledamöter och ersättare
A. Ungdomens hus öppet hela sommaren

Dnr 1.1.241-2014
Majvi Andersson m.fl. (S) anmälde ett förslag till beslut enligt
följande.


att Ungdomens hus har öppet som vanligt hela juli



att verksamhet för barn och unga inrättas vid Långsjöbadet

Förvaltningen planerar att stänga Ungdomens hus hela juli på samma
sätt som det varit under föregående år då verksamheten i tillämpliga
delar flyttat till Långsjöbadet. Vi menar att det är obetänksamt att
stänga Ungdomens hus och lika obetänksamt om ingen verksamhet
skulle finnas vid Långsjöbadet. Båda verksamheterna behövs.
Det samlas mycket ungdomar och barn i olika åldrar vid badet och det
är viktigt att vi finns där och ordnar med aktiviteter och vuxennärvaro.
Men att samtidigt stänga Ungdomens Hus är en sparsamhet som
riskerar att generera kraftigare utgifter längre fram. Vi minns
sommaren 2013 som en mycket orolig och stökig tid i Älvsjö Centrum
och på Prästgårdsgärdet och i augusti sa polisen att Älvsjö blivit en av
de stökigaste platserna i södra Stockholm. För att i görligaste mån
förebygga att problemen uppstår även i år borde Ungdomens Hus
hålla öppet som vanligt och fånga upp de ungdomar som inte tar sig
till badet, eller som behöver ha ett ställe att vara på om vädret inte
tillåter uteaktiviteter.
2013 hörde vi hur polisen efterlyste initiativ och åtgärder från Älvsjös
sociala myndigheter. Enligt polisens uppfattning var många problem
av den arten att de inte kunde åtgärdas med polisiära ingripanden.
Socialtjänstens ansvar är stort när det uppstår problem med stökiga
ungdomar och i det ansvaret ingår att försöka förhindra att problemen
uppstår. Det går inte att lita på att ideella krafter ska vara dem som ser
till att det är lugn och ro i vår stadsdel. Ideella krafter måste ses som
ett komplement till nämndens satsningar. Därför är det viktigt att
nämnden under sommaren, då unga människor rör sig mer utomhus,
ökar sina insatser och aktiviteter i syfte att förhindra att oro och
stökighet uppstår.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
12 JUNI 2014
BLAD 22

Stadsdelsnämndens behandling av ärendet
Majvi Andersson (S) yrkade bifall till framlagt förslag till beslut.
Torbjörn Erbe (M) yrkade avslag med hänvisning till de åtgärder och
aktiviteter som planeras i stadsdelen.
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att
nämnden beslutat avslå förslaget.
Omröstning begärdes. Ja-röst avlämnas för bifall till förslaget och nejröst för avslag på detsamma. Vid omröstningen avlämnades ja-röster
av Viktor Morawski (MP), Majvi Andersson (S), Gun Högbacke (S),
Emelie Roxby Schüsseleder (V) och Thord Ingesson (S). Nej-röster
avlämnades av Torbjörn Erbe (M), Anita Lundin (M), Inga-Lill
Persson (FP), Evy Kjellberg (C), Anita Gülich (M) och Jan Bressler
(FP). Ordföranden förklarade att nämnden med 5 ja-röster och 6 nejröster beslutat avslå förslaget.
Stadsdelsnämndens beslut
 Stadsdelsnämnden avslår förslaget.
Reservation från (S) och (MP).
A. Ungdomsverksamhet i stadsdelen

Dnr 1.1.240-2014
Emelie Roxby Schüsseleder (V) anmälde ett förslag till beslut enligt
följande.
Alla ungdomar har inte möjlighet att resa bort i semestertider. För
vissa av dem kan det vara än mer viktigt att det finns vuxna förebilder
som stöttar då skola och andra viktiga vuxna inte finns att tillgå. Förra
sommaren uppmärksammades behovet av vuxenkontakt då flera gäng
”hängde runt” i området. I andra grannliggande stadsdelar så finns det
flera olika typer av verksamheter som riktar sig till just denna
målgrupp såsom omfattande fritidsverksamhet för barn och unga,
öppna fritidsgårdar, parklekar, fältassistenter i tjänst och badbussar
flera gånger i veckan. Vi undrar därför hur det är tänkt för våra
ungdomar i Älvsjö även på kvällar och helger då det inte finns någon
verksamhet som riktar sig till dem? Eller vuxna som de kan vända sig
till.
Vi ser att det finns ett stort behov för dessa ungdomar och föreslår
därför;


att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka vilka möjligheter
som finns att rikta verksamhet och/eller vuxna som stöttar denna
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grupp ungdomar när övrig verksamhet är stängd på kvällar och
helger.
Stadsdelsnämndens behandling av ärendet
Emelie Roxby Schüsseleder (V) yrkade bifall till framlagt förslag till
beslut. Torbjörn Erbe (M) yrkade avslag med hänvisning till de
åtgärder och aktiviteter som planeras i stadsdelen. Ordföranden ställde
förslagen mot varandra och förklarade att nämnden beslutat avslå
förslaget.
Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden avslår förslaget.
C.

Finskt förvaltningsområde

Dnr 1.1.239-2014
Emelie Roxby Schüsseleder (V) anmälde ett förslag till beslut enligt
följande.
Stockholm stad är sedan 2010 ett av de finska förvaltningsområdena
enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
(2009 724). Den finska minoriteten har därmed särskilda rättigheter
och barns utveckling av kulturell identitet och användning av
minoritetsspråk ska särskilt främjas till exempel genom att få
barnomsorg helt eller delvis på finska. Denna särställning handlar
även om att barnen har rätt att få modersmålsstöd även när gruppen är
mindre än fem, och även om de inte aktivt talar finska hemma. Dessa
rättigheter handlar om individuella rättigheter som staten och
kommuner har skyldighet att uppfylla. Det handlar inte om att man
tycker att det ena är viktigt eller ej, utan det handlar om att individen
har rätt få det stödet som efterfrågas.
Stockholm har en lång bit kvar för att uppfylla lagens intentioner, det
finns en lång kö till finskspråkig förskola och behovet av platser har
inte heller kartlagts förrän helt nyligen. Det har visat sig att
kommunen inte har en fungerande och känd struktur för att ta emot
förfrågningar om förskoleplatser. De enskilda föräldrarna har varit
tvungna att söka upp andra föräldrar för att organisera sig för att
påvisa behovet av finskspråkiga förskoleplatser. Inte förrän nu i vår
har det varit möjligt att anmäla intresse för finskspråkig verksamhet
via e-tjänsten ”söka förskola”. Ansvaret för den kommunala förskolan
ligger på stadsdelsnämndsnivå där kunskapen om de nationella
minoriteterna samt förvaltningsområdet för finska ibland är bristfällig.
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När det gäller finska förskolor eller grupper krävs ett
språkutvecklande arbete med kvalitet. Det räcker inte med enstaka
finsktalande pedagoger. Barn skapar kunskap relationellt, det vill säga
de lär sig av varandra och i samarbete med varandra. Det förekommer
även att barnen inte har ett aktivt finskt språk hemifrån och då är det
extra viktigt att vara i ett finsktalande, tvåspråkigt sammanhang för att
utveckla ett rikt språk.
Vänsterpartiet vill med denna skrivelse verka för att staden tar nya
steg för säkerställa att de sverigefinska barnen får sina rättigheter
tillgodosedda. Det kan finnas behov av ett samarbete mellan
stadsdelsnämnderna för att lyckas. Vi vill därför uppdra åt
förvaltningen att undersöka möjligheterna att samarbeta i skapandet
av en finsk förskola eller förskolegrupp med våra grannstadsdelar för
att möta det behov av platser som finns. Förvaltningen ges därför i
uppdrag;


att kartlägga efterfrågan på och behovet av förskoleverksamhet
på finska i stadsdelsområdet



att undersöka möjligheten att samverka med angränsande
förvaltningsområden som t ex Hägersten-Liljeholmen för att
tillgodose behovet av platser på finsk förskola



att kartlägga den språkliga kompetensen hos våra anställda inom
förskolan

Stadsdelsnämndens behandling av Ärendet
Emelie Roxby Schüsseleder (V) yrkade bifall till framlagt förslag till
beslut. Torbjörn Erbe (M) yrkade att ärendet överlämnas till
förvaltningen för beredning.
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att
nämnden beslutat bifalla Torbjörn Erbes yrkande.
Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.
D.

Övriga frågor

Sommarverksamhet för ungdomar
Torbjörn Erbe (M) undrade vad förvaltningen har för planer och
beredskap för ungdomar i stadsdelen som behöver sysselsättning
under sommaren.
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Göran Sjödin berättade om de aktiviteter som finns. Juni månad ut
anordnas särskilda aktiviteter som vänder sig till barn och ungdomar.
Dessa startar upp i augusti igen med särskild tonvikt på veckan före
skolstart. Tidigare aktiviteter vid Långsjöbadet i juli månad har inte
mött så stort intresse och finns därför inte inplanerade för året.
Parkleken är öppen hela sommaren och fältassistenter är i tjänst.
Miljöstationer
Anita Lundin undrade hur arbetet går för att hitta en bättre placering
av miljöstationen vid Fru Marias torg. Förvaltningen återkommer.
Tack till ordföranden
Anita Lundin (M) tackade ordföranden för ett väl utfört uppdrag.
En glad sommar tillönskades alla.
____________________
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