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Svar på medborgarförslag om café av unga för
unga
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
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Sammanfattning
Vid sammanträdet den 25 augusti 2016 uppdrog stadsdelsnämnden
åt stadsdelsförvaltningen att bereda medborgarförslaget om ett café
av unga för unga. Förslagsställaren vill öppna ett café utan
vinstsyfte som drivs av ungdomar. Förslagsställarna menar att
caféet skulle medföra jobbtillfällen för ungdomar men även fungera
som en mötesplats där ungdomar kan träffas och ta hjälp av
varandra med skolarbetet med mera.
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Stadsdelsförvaltningen håller med om att det är viktigt med trygga
mötesplatser för ungdomar. Det finns idag ett flertal olika
träffpunkter på Södermalm som även fungerar som mötesplatser för
ungdomar. Inför sommaren 2016 fick stadsdelsnämnden statsbidrag
för sommarlovsaktiviteter för ungdomar och under sommaren
anordnade förvaltningen ett sommarcafé. Inför 2017 kan det bli
aktuellt med en liknande form av verksamhet, det beror bland annat
på om nämnden får extra medel för sommarlovsaktiviteter.
Förvaltningen har inrättat ett ungdomsråd och rådets styrelse arbetar
nu med hur barn och ungas inflytande ska få utrymme inom de
kommunala verksamheterna.
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Bakgrund
Vid sammanträdet den 25 augusti 2016 uppdrog stadsdelsnämnden
åt stadsdelsförvaltningen att bereda medborgarförslaget om ett café
av unga för unga. Medborgarförslaget bifogas ärendet.
Ärendet
I medborgarförslaget beskriver förslagsställarna att det inte finns
något café på Södermalm som matchar ungdomars budget.
Förslagsställarna vill därför öppna ett café utan vinstsyfte som drivs
av ungdomar. Förslagsställarna menar att caféet skulle medföra
jobbtillfällen för ungdomar men även fungera som en mötesplats
där ungdomar kan träffas och ta hjälp av varandra med skolarbetet
med mera.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab i samråd med sociala
avdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 8
november, i pensionärsrådet den 7 november och i rådet för
funktionshindersfrågor den 8 november 2016.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen håller med om att det är viktigt med trygga
mötesplatser för ungdomar. Det finns idag ett flertal olika
träffpunkter på Södermalm som även fungerar som mötesplatser för
ungdomar. Exempelvis finns tre hemgårdar; Timmermansgården,
Södergården och Mäster Olofsgården där det bland annat finns café
med självkostnadspriser. Inom ramen för Fryshusets verksamhet
finns Fryschillet som är en mötesplats för ungdomar i högstadiet
och gymnasiet.
Inför sommaren 2016 fick stadsdelsnämnden statsbidrag för
sommarlovsaktiviteter för ungdomar. Under sommaren 2016
anordnade förvaltningen ett sommarcafé. Till caféet anställdes
sommarjobbare som även fick vara med och utforma verksamheten.
Inför 2017 kan det bli aktuellt med en liknande form av verksamhet,
det beror bland annat på om nämnden får extra medel för
sommarlovsaktiviteter.
Förvaltningen har inrättat ett ungdomsråd. Syftet med
ungdomsrådet är att ungdomar ska kunna påverka politiska beslut
och ordna evenemang som ligger i ungdomars intresse. Styrelsen,
som konstituerades efter sommaren 2016, arbetar nu med hur barn
och ungas inflytande ska få utrymme inom de kommunala
verksamheterna.
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Med hänvisning till ovanstående föreslår stadsdelsförvaltningen att
stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.
Bilagor
Medborgarförslag om ett café av unga för unga.
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