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§ 15
Svar på medborgarförslag angående fler och längre
öppettider på ungdomsmottagningen
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på medborgarförslaget.
Ärendet

Vid sammanträdet den 25 augusti 2016 uppdrog
stadsdelsnämnden åt stadsdelsförvaltningen att bereda
medborgarförslaget om fler och längre öppettider på
ungdomsmottagningen. Förslagsställarna skriver att tiderna inte
är optimala. Ett förslag skulle vara att ha kvällsöppet istället för
morgonöppet, så att besök på mottagningen kunde bokas till
efter skoltid.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från18 oktober 2016.
Dnr 725-2016-1.2.4
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP)
och Birgitta Sevefjord (V) lämnade ett särskilt uttalande .
Djuna Jangmyr (Fi) ställde med sitt ersättaryttrande sig bakom
uttalandet.
Vi tycker att det är viktigt att när ungdomar uttrycker åsikter om
sin situation, att politiken också förmår lyssna. Samtidigt som
att vi tycker att det är bra att kuratorstiderna utökas så ser vi
samtidigt att de tiderna som förvaltningen redogör för inte
motsvarar det behov som medborgarförslaget ger uttryck för.
Många unga använder drop in för att det är enklare, vi tycker
också att det är också en viktig synpunkt att det är bra med drop
in efter skoltid för alla. Även till barnmorskor. Som det ser ut nu
så är det bara killar som kan tillgodogöra sig öppettider på
kvällstid, en dag i veckan. Vi förstår förvaltningens svar efter
den verklighet som råder nu men skulle vilja göra ett medskick
om att vi vid tillfälle vill se över möjligheterna till att ytterligare
utöka resurserna hos berörda huvudmän.

Södermalm stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
24 november 2016
Blad 21

§ 16
Svar på medborgarförslag om ett café av unga för
unga
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på medborgarförslaget.
Ärendet

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.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från
Dnr 724-2016-1.2.4.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP)
och Birgitta Sevefjord (V) lämnade ett särskilt uttalande.
Djuna Jangmyr (Fi) ställde med sitt ersättaryttrande sig bakom
uttalandet.
Vi delar förvaltningens bedömning om att det är svårt att i
dagsläget starta ett café. Samtidigt, förslagsställarna lyfter
vikten av ungdomars deltagande och arbete. Det tycker vi är
klokt. Det är viktigt att rusta unga inför framtiden. Med ett
deltagandeperspektiv stärks också verksamheterna.
Förutom de verksamheter som förvaltningen lyfter i sitt svar ser
vi även de ungdomsgårdar som drivs i egen regi som
verksamheter där de ungas inflytande och arbete skulle kunna
utvecklas. Det nyinrättade ungdomsrådet kan förhoppningsvis
spela en positiv roll i det här fallet.

