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Ny fritidsgård i Hjulsta med tjejprofil

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inrätta
en fritidsgård med tjejprofil i Hjulsta grundskola enligt nedan.

Christina Heglert
Tf stadsdelsdirektör

Toni Mellblom
Avdelningschef
Individ och familjeomsorg

Ärendet
Stadsdelsnämnden har uppmärksammat att det finns ett starkt
engagemang från boende i området om att inrätta en fritidsgård i
Hjulsta. Det har även kommit in flera medborgarförslag om detta.
Behov av fritidsgård i Hjulsta med tjejprofil
Förvaltningen ansvarar i dag för sju öppna fritidsverksamheter.
Det finns tre parklekar, en i Spånga och två i Tensta. Det finns fyra
mötesplatser för ungdomar, två i Spånga, en Bromsten och en i
Tensta men ingen i Hjulsta. I dag är majoriteten av de unga som
besöker öppna fritidsverksamheter killar. I Stockholms stad budget
för 2015 står det att stadsdelsförvaltningarna ska arbeta för att
målgruppen flickor ska bli mer inkluderade i de öppna
fritidsverksamheterna. Det mervärde som fler flickor i
verksamheten ger är att det blir ett mer lugnare socialt klimat och
interaktionen mellan pojkar och flickor blir möjlig.
Därför föreslår förvaltningen att den nya fritidsgården ska ha en
särskilt tjejprofil. Målet är att fritidsgården ska vara den flicktätaste
i stadsdelen, minst 60 % av ungdomarna som besöker fritidsgården
ska vara flickor.
stockholm.se
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Hur arbetar förvaltningen med att nå tjejerna
För att få en bättre blandning av flickor och pojkar så är det viktigt
att verksamheten har särskilda aktiviteter som lockar målgruppen
flickor. Exempel på aktiviteter som lockar flickor är dans,
musikproduktion och teater. De senaste två åren har
ungdomsgården BlåHuset jobbat på det här sättet med resultatet att
antalet besökare har höjts från 2013 till 2015 med 30 %. Andelen
tjejer har ökat med 25 %
Den nya fritidsgården i Hjulsta bör därför ha aktiviteter inom kultur,
konst och idrott. Det är också viktigt att verksamheten utformas i
nära dialog med målgruppen. Gäller både verksamhetens inriktning
och lokalernas utformning. Öppenhet, delaktighet och jämställdhet
är viktiga värdeord i arbetet.
Goda exempel
Det finns ingen evidens att det skulle vara mindre utvecklande att
ha verksamhet i en skolmiljö än en annan miljö, så länge
verksamheten är av god kvalitet med kompetent personal och
ledning. Det finns flera sådana goda exempel. Träffpunkt Grottan i
Spånga har bedrivit öppen fritidsverksamhet för ungdomar i flera år
i Spånga grundskolans lokaler och Malmö stad har också satsat på
detta där Rörsjöns fritidsgård är ett bra exempel hur öppen
fritidsverksamhet kan fungera väl i skolmiljö.
I vår stadsdel blir det också ekonomiskt gynnsamt på grund av låg
etableringskostnad. Tryggheten i närområdet och i skolan skulle
också öka genom mer pedagogisk vuxen närvaro på kvällstid.
Genom att placera fritidsgården i Hjulsta grundskolans lokaler
skulle verksamheten nå fler flickor eftersom skolan är en
trygghetsfaktor för föräldrarna/vårdnadshavarna.
Tillgängligheten till verksamheten är stor eftersom lokalerna ligger
centralt i området.
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Placering av fritidsgård
Med ovanstående i åtanke så är förvaltningens förslag att en
fritidsgård inrättas in anslutning till Hjulsta skolan.
Stadsdelsförvaltningen har varit i kontakt med
utbildningsförvaltningen som har ställt sig positiv till att etablera en
ungdomsverksamhet i Hjulsta grundskola. De faktorer som bör
beaktas vid en samlokalisering är att verksamheten har en egen
ingång, så det är tydligt för målgruppen var de ska gå in och att
fritidsgårdens del i skolans lokaler är avgränsad så det inte kan
uppkomma störningar mellan verksamheterna.
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Verksamheten bör vara öppen när skolans verksamhet är avslutad
för dagen.
Ekonomi
Förvaltningens bedömning är att fritidsgården i Hjulsta bör vara
öppen 5 kvällar i veckan med helg öppet. Personal och drift kostnad
för verksamheten blir 1,7 milj.kr per år. För etableringsåret blir
kostnaden högre uppskattningsvis 2,0 - 2,4 milj.kr beroende på hur
mycket lokalerna behöver verksamhetsanpassas.
Tidplan
Under våren 2015 behöver förvaltningens lokalstrateger göra en
fördjupad undersökning av Hjulsta grundskolans lokaler för
verksamhetsanpassning. Utifrån den kan en genomförandeplan tas
fram med verksamhetsinnehåll och budget.
En verksamhetsplanering och rekrytering kan ske under hösten
2015 för att sedan öppna verksamheten december 2015. Detta är
förutsatt verksamheten kommer bedrivas i egen regi.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på avdelning individ och familjeomsorg i
samarbete med strategiska staben.
Förvaltningens förslag
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ger
förvaltningen i uppdrag att inrätta en fritidsgård med tjejprofil i
Hjulsta grundskola.
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