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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Motion om fler fritidsgårdar och ungdomscaféer

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt
svar på motionen.

Anders Carstorp
stadsdelsdirektör

Birgitta Dahlin
avdelningschef

Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för barn och ungdom i samarbete med enheten
för fält och fritid.
Bakgrund
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige, Tomas Rudin och
Emma Lindkvist, har lämnat en motion om fler fritidsgårdar och ungdomscaféer.
De skriver att ungdomar har stora behov av att träffas på sin fritid och att många
som arbetar med ungdomar vittnar om behovet av mötesplatser i goda miljöer. De
skriver vidare att det som ett resultat av besparingar i kommunens budget blivit
allt färre fritidsgårdar.

Box 49039, 100 28 Stockholm. S:t Eriksgatan 47a
Telefon 508 08 000. Fax 508 08 060
kungsholmen@kungsholmen.stockholm.se

www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 006-072-08
SID 2 (3)

Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag till beslut
Nedan kommenterar stadsdelsförvaltningen de förslag motionärerna lagt:
•

att kommunen öppnar lokala träffpunkter för ungdomar i stadens alla kvartersstadsdelar

Stadsdelsförvaltningen anser att det är av stor vikt att bedriva ungdomsverksamhet
i såväl främjande som förebyggande syfte. Likaså att involvera ungdomar i den
verksamhet som skall bedrivas av stadsdelen. Träffpunkter i sig är inte alltid det
som efterfrågas utan det kan också vara andra aktiviteter som evenemang, utställningar eller turneringar i olika sammanhang. Ungdomars intressen varierar och
förändras över tiden och det är därför viktigt att de verksamheter som är riktade
till dem också är flexibla. Det kan därför vara olyckligt att låsa för mycket resurser
i ett antal träffpunkter.
Det är värdefullt att ha en träffpunkt som utgångsläge men det är än viktigare att
aktivera ungdomarna och få med dem i skapandet av verksamheter och evenemang. På så vis har syftet fördubblats – om målgruppen medverkar i framställandet kan man vara säker på att det är något ungdomar vill ha samtidigt som det också ger lärdomar och erfarenheter på vägen.
•

att kommunen söker samarbete med lokala caféer i syfte att öppna fler närliggande träffpunkter för ungdomar

Det finns fördelar med ett förlägga en träffpunkt även utanför de traditionella skollokaler men som beskrevs ovan är det än viktigare att ungdomarna själva aktivt
skapar verksamheter och evenemang.
Det handlar på Kungsholmen om att t.ex stötta ungdomars egna initiativ och stimulera till rörelse och idrott genom bland annat skateevenemang, snowboardtävling, skidaktiviteter och musikarrangemang. Vidare planeras olika gemensamma
aktiviteter tillsammans med Kungsholmens bibliotek.
För Kungsholmens ungdomar kommer det att finnas ett program med olika initiativ och aktiviteter där man kan anmäla sitt intresse för att ”prova på”. Det ger också möjlighet för extern fritid och kulturarrangörer att presentera sina aktiviteter
och verksamheter. För att främja spontan idrott erbjuds tillgång till idrottshall en
kväll i veckan där vi även kommer att anordna turneringar och evenemang.
Fritidsgården är också medarrangörer vid de större tillställningar som enheten anordnar på Kungsholmen för åldergrupp 12-18 år.
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Tillsammans med det främjande arbetet som beskrivits ovan är även det förebyggande arbetet prioriterat. På Kungsholmen innebär det att den ungdomsverksamhet
som bedrivs också ska bidra till att öka tryggheten i uppväxten för barn och ungdomar. Syftet är att minska möjligheten att begå brott, riskerna att utsättas för brott
och att inleda kriminella karriärer samt att lindra brottens skadeverkningar för såväl unga brottsoffer som förövare.
•

att kommunen söker samarbete med Fryshuset om att öppna fler liknande
verksamheter över staden

Förvaltningen har inget emot att det öppnas ytterligare en verksamhet på t.ex. den
norra sidan av staden som kan komplettera Fryshusets verksamhet. Det är samtidigt viktigt att poängtera att man inte låser resurser i för många fasta träffpunkter
utan att det finnas möjlighet till projekt som ungdomarna kan initiera, driva och
slutföra. Det kan då bli projekt och evenemang där tyngdpunkten i första hand
ligger på att bygga upp ungdomars färdigheter och talanger och som därigenom
ger dem ökad kompetens och självkänsla.
Bilaga
Motion (2008:5) om fler fritidsgårdar och ungdomscaféer
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