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Till
Spånga- Tensta stadsdelsnämnd

Svar på medborgarförslag gällande barn och
ungdom under skollov i Spånga

Förvaltningens förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Ditte Westin
Avdelningschef

Sammanfattning
Förvaltningen har mottagit ett medborgarförslag som anser att de
flesta aktiviteter som är till för barn och ungdomar i Spånga/Tensta
under loven arrangeras i Tensta.
Förvaltningens bedömning är att ungdomarna i Spånga och Solhem
har samma möjligheter som övriga ungdomar i stadsdelsområdet att
få sina behov tillgodosedda vad gäller en meningsfull fritid under
loven.
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Ärendet
Förvaltningen har mottagit ett medborgarförslag om att de flesta
aktiviteter som är till för barn och ungdomar i Spånga/Tensta, under
loven, arrangeras i Tensta.
Enligt förslagsställaren är det inte alla som känner sig hemma i
Tensta eller tycker att det känns tillräckligt nära sitt bostadsområde.
De har barn i olika åldrar med olika förutsättningar och saknar
möjlighet att ta sig långt bort från hemmet för att få ta del av roliga
aktiviteter under lovet.
Förslagsställaren vill att fler aktiviteterna arrangeras i
Spånga/Solhem. Samt att dagsutflykter som till exempel till bad,
och museibesök utgår från Spånga/Solhem.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen analys och kvalitet i samråd
med avdelningen för stadsdelsutveckling.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att det är viktigt att barn och ungdomar har en
meningsfull fritid. I år kommer förvaltningen att ordna aktiviteter
även i Spånga och Bromsten inom idrott och kultur.
Dessa aktiviteter är följande:
 Parkteater i Parkleken Soltunet i Spånga.
 Fritidsaktiviteter på Bromstens Fritidsgård i samarbete med
områdets ungdomar.
 Öppna friidrottsaktiviteter på Spånga IP i samarbete med
lokala föreningar.
 Järva Filmfestival på Järvafältet.
 Spånga handboll och förvaltningen anordnar idrottskollo i
Spånga.
 Förvaltningen arrangerar även idrottsaktiviteter på
Bromstens IP.
Dessutom arrangerar staden flera aktiviteter på Spånga IP som
ligger mellan Solhem och Tensta. Vidare kommer förvaltningen
från och med nästa år driva fritidsgårdarna i Spånga. Detta ger ökad
flexibilitet både vad det gäller öppettider som aktiviteter.
Samtidigt bedömer förvaltningen att de aktiviteter som erbjuds i
stadsdelsområdet ligger på rimligt avstånd, för alla i stadsdelen.
Därmed bedömer förvaltningen att ungdomarna i Spånga och
Solhem har samma möjligheter som övriga ungdomar i
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stadsdelsområdet att få sina behov tillgodosedda vad gäller en
meningsfull fritid under loven.
Bilaga
1. Medborgarförslag gällande barn och ungdom under skollov i
Spånga.
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