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(2 bilagor)

FÖRSLAG TILL BESLUT
Förvaltningen föreslår att Socialtjänstnämnden besluta åberopa detta tjänsteutlåtande som
svar på dels skrivelse av Christoffer Ödmann (mp) och Christer Öhgren (mp) dels skrivelse av
Eva Samuelsson (kd).

Dag Helin

Eddie Friberg

SAMMANFATTNING
Projekt Supporter har arbetat med ungdomar i riskzon. Projektet startade i Farsta 1994 och var inriktat på att begränsa det destruktiva beteendet med våld
och droger som finns hos vissa supporters till de stora idrottsklubbarna i Stockholm. Farsta Stadsdelsnämnd beslutade 2001 att de inte längre ska stå för hela
kostnaden eftersom arbetet bedrevs över hela staden. Farsta stadsdelsnämnd
ansökte om pengar från idrotts-, integrations- och socialtjänstnämnderna för att
kunna fortsätta projektet. Inför 2003 beslutade dessa facknämnder att ej bevilja
pengar för detta projekt. Projektet lades då ner.
Förvaltningen har på remiss erhållit dels skrivelse av Christopher Ödmann (mp)
och Christer Öhgren (mp) dels skrivelse av Eva Samuelsson (kd) där de skriver
att projektet bör tas upp på nytt. I skrivelserna föreslår de att Kommunstyrelsen
bör säkra en långsiktig lösning av verksamheten.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat rubricerade skrivelser till socialtjänstnämnden
för yttrande senast 2004-02-15. Skrivelsen har också remitterats till Skärholmens SdN, Skarpnäcks SdN, Kungsholmens SdN, Farsta SdN, Idrottsnämnden,
Integrationsnämnden och Socialtjänstnämnden.
ÄRENDETS BEREDNING
Detta tjänsteutlåtande har beretts inom socialtjänstförvaltningens kansliavdelning.
Skrivelse av Christopher Ödmann (mp) och Christer Öhgren (mp) i
sammanfattning
I skrivelsen sägs att nedläggningen av Projekt Supporter fattades innan en utvärdering av projektet fanns att tillgå. Projektets syfte var att motverka att yngre ungdomar dras med i kriminalitet i samband med idrottsevenemang som t. ex
fotbollsmatcher. Projektet har arbetat med att ge ungdomarna en fast struktur,
en fast punkt och har arbetat för att synliggöra dem på ett positivt sätt. Arbetssättet har till stor del varit fältförlagt. Projektet har varit mycket uppskattat av
bland annat Stockholms fotbollsklubbar, supporterpolisen och Riksidrottsförbundet.
Projektet har av Brottsförebyggande rådet uppmärksammats som Sveriges bästa
lokala förebyggande arbete.
I skrivelsen står vidare att ett ”problem” för projektets fortlevnad har varit att
det har samfinansierats av flera nämnder, det vill säga ett byråkratiskt hinder.
Miljöpartiet anser att det är lämpligt, med utvärderingen som grund, att Kommunstyrelsen tar ställning till de positiva effekterna av Projekt Supporter kan säkerställas.
Med hänvisning till ovanstående föreslås i skrivelsen att:
• Utvärderingen av Projekt Supporter underställs Kommunstyrelsen
• Kommunstyrelsen fastlägger hur Projekt Supporter kan leva vidare och utvecklas inom ramen för stadens verksamhet med ungdomar i riskzon
Skrivelse av Eva Samuelsson (kd) i sammanfattning
I skrivelsen sägs att i våras beslutade den politiska majoriteten att dra in finansieringen till Projekt Supporter. Konsekvensen av detta blev nedläggning av ett
uppskattat och framgångsrikt arbete. Redan när beslutet fattades var det känt
att projektet varit en succé. Utmärkelsen till Sveriges bästa lokal brottsförebyggande arbete bekräftar detta.
Framgången understryks också av den utvärdering som presenterades i september, som säger att ”Projekt Supporter har på ett genialt sätt hittat former för att
utveckla samverkan och använda sig av nätverk.”
I denna skrivelse anser Kristdemokraterna att projektet är angeläget och bör få
en nystart. Supporterarbetet ska då inte belastas av onödig kommunal byråkrati,
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gränsdragningsproblem och ständiga bidragsansökningar. För att uppnå detta
bör arbetet bedrivas i en permanent verksamhetsform med säkrad finansiering.
Med hänvisning till ovanstående föreslås i skrivelsen att:
• Kommunstyrelsen tar initiativ till att Projekt Supporters verksamhet får en
nystart
• Kommunstyrelsen på lämpligt sätt verkar för en permanent verksamhetsform
• Kommunstyrelsen utreder hur finansieringen kan säkras på ett sätt som ej
innebär onödig kommunal byråkrati, gränsdragningsproblem och ständiga bidragsansökningar
PROJEKTBESKRIVNING
Bakgrund
Projekt Supporter startade i Farsta 1994 och då riktade sig projektet till ungdomar i riskzon. Projektledaren arbetade med ungdomar som ägnade sig åt klotter,
skadegörelse, misshandel, missbruk, stölder m.m. Med tiden utkristalliserades
idrotten som ett gemensamt intresse hos dessa ungdomar. De var inte aktiva idrottsutövare utan de identifierade sig som supportrar till de stora klubbarna i
Stockholm – AIK, Djurgården och Hammarby. Framför allt bestod intresset av att
tillhöra de så kallade klackarna, där läktarvåld, vandalisering och ett i övrigt destruktivt levnadssätt ingick i bilden.
Projektets idé är att hitta ungdomar på glid i klubbarnas supporterled och genom
samarbete med myndigheter och organisationer utforma modeller för det lokala
arbetet och i vissa fall lotsa ungdomar till vård och behandling när det finns behov av detta. De myndigheter och organisationer som projektet samarbetar med
är supporterpolisgruppen, stadsdels-, idrotts- och integrationsförvaltningarna,
Riksidrottsförbundet, idrottsklubbarna och Svenska Fotbollsförbundet.
Projektet har utvecklats till alla stadsdelsförvaltningar och det finns nu en kontaktperson för Projekt Supporter på var och en av dessa. Kontaktpersonerna
träffas regelbundet och gör gemensamma aktioner vid olika idrottsevenemang.
Administrationen av detta arbete har under ett antal år finansierats av Farsta
stadsdelsnämnd. De ungdomar som projektet arbetar med kommer från hela
staden och Farsta stadsdelsnämnd har med anledning av detta beslutat att
nämnden inte längre kan vara ensam finansiär till projektet.
FÖRVALTNINGENS BEDÖMNING OCH FÖRSLAG
Farsta SDN ansvarade under 2001 för administration av projektet och Arenabolaget, idrotts-, integrations- och socialtjänstnämnderna bekostade projektledaren. För 2002 aviserade Arenabolagen att de inte längre kommer att delta i projektets finansiering. Därför ansökte Farsta SdN för 2002 om 150 tkr istället för
som året innan om 120 tkr från de tre facknämnderna. Ansökan beviljades.
För 2003 ansökte Farsta SdN om 175 tkr från vardera idrotts-, integrations-, och
socialtjänstnämnderna. Farsta SdN skulle svara för administrationen av projektetäven för 2003.
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I tjänsteutlåtande skrev socialtjänstförvaltningen följande.
”Idag tar storklubbarna – AIK, DIF och HIF – ett stort ansvar för ordningen på
arenorna i samband med matcher. Klubbarna har egna matchvärdar, som har
god uppsikt över supportrarna och ingriper när tendens till våld uppstår. Enligt
förvaltningens mening ska ett projekt pågå i 1 – 2 år, för att därefter utvärderas.
Ställning får sedan tas till om de vunna erfarenheterna ska integreras i den ordinarie verksamheten eller om projektet ska avvecklas. Detta projekt har pågått i
sju år! Mot bakgrund av detta anser förvaltningen att projektet bör avslutas inför
2003.” Socialtjänstnämndens organisations- och föreningsutskott beslöt mot
denna bakgrund avslå ansökan.
Förvaltningen har inga som helst invändningar mot verksamheten. Den gjorda
utvärderingen visar att arbetsmetoden varit framgångsrik. Dock anser förvaltningen att uppgifter av detta slag bör ingå i den reguljära verksamheten vid
stadsdelsnämnderna. Vid så kallade högriskmatcher, dvs främst Stockholmsderbyn, bör staden kunna kraftsamla genom insatser av förvaltningens uppsökarenheter, stadsdelsnämndernas fältverksamhet och frivilligorganisationer. Detta arbetssätt tillämpas med framgång vid skolavslutningar, Hallowen, Luciafirande
mm.
I de båda skrivelserna föreslås att kommunstyrelsen tar ansvar för att Projekt
Supporter säkras och då främst finansieringen av ledningen och administrationen
av projektet. Förvaltningen har inget att erinra mot detta.
Ett alternativ som bör övervägas är dock att stadsdelsnämnderna och berörda
facknämnder åläggs att gemensamt stå för kostnaden. Uppskattningsvis kan det
röra sig om en kostnad på 30 – 40 tkr per månad.

