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Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande som svar på
remissen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom enheten för Barn- och Ungdom.
Bakgrund
Utredningen är ett uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen
i SPO del 2, insatser för fördjupad demokrati. Revisionskontorets rapport
2003:11 har utgjort underlag för utredningen. I rapporten påpekas att
ansvars- och rollfördelningen mellan idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna är oklar och måste klarläggas. Det påpekas också att
stadsdelsförvaltningarna inte samverkar och att det saknas politisk
styrning och direktiv i frågan.
Utredningen är begränsad till barn och ungdomar med
funktionsnedsättning i åldersgruppen 7-25 år.
Förutom idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna har även övriga
fackförvaltningar i staden inbegripits i utredningen.
Utredningsförslaget
Utredningen visar att det behövs insatser för både ökad integrering och
fler riktade verksamheter för målgruppen inom och mellan berörda
förvaltningar. Det behövs en samlad och lättillgänglig information över
vilka fritidsverksamheter som finns att tillgå. Efterfrågade specialverksamheter bör kunna tillgodoses genom samverkan mellan
stadsdelsområden. För bedömningar vid ansökan om insatser som
påverkar fritiden behövs en gemensam policy.
Med samordning och nätverk mellan stadens olika förvaltningar kan
förutsättningar skapas för
- att kunna tillgodose målgruppens behov av lösningar bättre och
snabbare
- bättre nyttjande av specialinriktade fritidverksamheter
- bättre överblick och information om utbudet
- mer likvärdig bedömning vid ansökan om individuella insatser som
påverkar fritiden
- mer likvärdig ärendehantering vid fördelning av förenings- och
verksamhetsstöd
Uppföljning av dessa insatser inom området bör följas upp av
stadsledningskontoret.
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Alla stadens verksamheter har redan idag att verka för inriktningsmålen i
stadens handikappspolitiska program, oavsett verksamhetsområde. Det
saknas dock en överblick och helhetssyn för att komma tillrätta med de
brister som framkommit i revisionsrapporten. I första hand är det
stadsdels-, idrotts-, social- och kulturförvaltningarna som berörs av
föreslagen samordning.
Politiskt direktiv till stadsdelsförvaltningarna
Stadsdelsförvaltningarna ges ett tydligt politiskt direktiv
-

att utse ansvarig kontaktperson i fritidsfrågor för barn och
ungdomar med funktionshinder
att i det egna geografiska området inventera målgruppens behov av
och möjlighet att delta i olika fritidverksamheter
att utveckla och driva de särskilt riktade fritidsverksamheter som
saknas för de unga invånarna och göra det i samverkan med andra
stadsdelar om det krävs för att få tillräckligt deltagarunderlag

Samordnarfunktion
En funktion inrättas på idrottsförvaltningen som samordnare av stadens
insatser kring fritidsfrågor för barn och ungdomar med funktionshinder. I
samordnarens uppdrag ska ingå:
-

-

-

-

att vara sammankallade i ett nätverk med kontaktpersonerna från
stadsdelsförvaltningar och berörda tjänstemän i idrotts-, kultur- och
socialtjänstförvaltningen
att samordna arbetet med att kartlägga målgruppens behov av och
möjlighet att delta i olika fritidsverksamheter
att samordna arbetet med att kartlägga befintliga fritidsverksamheter för målgruppen, både de som anordnas/drivs av
staden och de som anordnas/drivs av andra aktörer eller huvudmän
att förbättra informationen om fritidsutbudet till stadens berörda
tjänstemän likväl som till målgruppen
att företräda staden i övergripande fritidsfrågor för målgruppen i
samverkan med andra instanser såsom handikapporganisationerna,
Stockholms Handikappförbund, representanter för studieförbunden
och kultur- och föreningslivet, landstingets habilitering m fl
att bevaka vad som sker i omvärlden och i forskning vad gäller
fritid för målgruppen
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Särskilt uppdrag till stadsledningskontoret
Stadsledningskontoret får i uppdrag
-

-

att följa upp stadsdelsförvaltningarnas och berörda
fackförvaltningars hantering av resurser som påverkar
fritidsutbudet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
att följa upp hur fritiden för målgruppen påverkas av
stadsdelsförvaltningarnas bedömningar vid individuella
ansökningar om insatser så att en likvärdig behandling uppnås

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser, som utredningen visar, att det är viktigt och angeläget
att ge barn och ungdomar tillgång till en meningsfull fritid, vilket kan vara
avgörande för individens hälsa och delaktighet i samhället. Både ur ett
individuellt och ett samhällsekonomiskt perspektiv finns starka skäl för en
prioritering av det fortsatta arbetet inom och mellan stadens olika
förvaltningar.
Utredningen visar också på fortsatt utredningsbehov där föreslagna
kommunövergripande insatser kräver en översyn av finansieringsfrågan.
I det arbetet bör jämlikhetsaspekten beaktas, så att barn och ungdomar
med funktionsnedsättning kan välja fritidverksamhet utifrån intresse och
behov på samma sätt som andra. Här bör ses över möjligheten att
sammanföra liknande resurser och funktioner som nu hanteras av olika
förvaltningar. Vidare behövs en analys och detaljstudie av hur kostnader,
kompetens och resurser är fördelade på respektive förvaltning.
Förvaltningens bedömning är att det är nödvändigt att finansieringsfrågan
utreds vidare för att utredningens förslag till uppdrag och åtgärder ska
kunna verka fullt ut.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar förvaltningens yttrande
som svar på remissen.
Bilaga
Utredning om samordnings- och utvecklingsansvar för ungdomar med
funktionsnedsättning – ”Spindeln i fritidsnätet - en central uppgift”.
____________

