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Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens remissvar enligt
tjänsteutlåtandet daterat den 15 januari 2020 och överlämnar det till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Socialdemokraterna anger i sin motion att de föreslår att kultur- och
fritidsnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med att öppna en fritidsgård i
Masmo/Vårby Haga.
De menar att fritidsgårdar är viktiga verksamheter som bidrar till meningsfull
fritid, att ungdomar kan få stöd av vuxna i verksamheten och att fritidsgårdar är
betydelsefulla, inte minst i kommunens socialt utsatta områden.

Beskrivning av ärendet
I ovan nämnda motion menar Socialdemokraterna att bristen på en lokal i området
Masmo samt brist på ungdomsverksamhet leder till att ungdomar söker upp andra
platser för att träffas, som i centrum. Det föreslås att kultur- och
fritidsförvaltningen ska påbörja arbetet med att öppna en fritidsgård i
Masmo/Vårby Haga.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att ungdomsverksamheter är viktiga, då ungdomar, framför
allt de som inte är föreningsanslutna, behöver tillgång till en meningsfull fritid
som är aktivitetsbaserad. Idrott, kultur och social gemenskap skapar en främjande
verksamhet där ungdomar kan ingå i informellt lärande – vilket stärker och rustar
dem både i det dagliga livet, men har även positiva effekter på skolframgång.
Det saknas lokaler i området där människor kan träffas och genomföra olika
aktiviteter tillsammans. Förvaltningen har kontakt med Huge kring vilka lokaler
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de upplåter kostnadsfritt till föreningar i området, och om vi skulle kunna
samverka med någon av dem. När det byggs nytt och områden utvecklas måste
förvaltningen delta och påtala behov av lokaler för medborgarna.
Förvaltningen har försökt nå de förslagsställare som i ett tidigare Huddingeförslag
(se diarienummer nedan) uttryckt att de ville ha en fritidsgård i Masmo i syfte att
få till stånd en dialog om vilka aktiviteter som skulle kunna förläggas till Masmo,
men även för att lyssna in andra idéer. Tyvärr har ungdomarna inte återkommit
kring inbjudan och vid direktkontakt menade de att de var för upptagna med
studier osv. för att avsätta tid för detta.
Istället för att öppna ny fritidsgård är förvaltningens intention att samordna den
verksamhet som redan finns.
I ett Huddingeförslag, dnr KFN-2018-329.67, som föreslog att starta en
ungdomsgård i Masmo, besvarade förvaltningen sammanfattningsvis:








Olika aktiviteter som idrott, tjejverksamhet, film, yoga, skapande,
festivaler finns i närheten av Masmo, på Vårby Ungdom men även på
Glömsta fritidsgård.
Förvaltningen stödjer på olika sätt den kulturförening som bedriver
verksamhet i Huges lokal i Masmo. Föreningen driver kulturverksamhet,
viss gruppverksamhet för barn och unga samt driver kiosken på stranden
under sommarperioden.
Förvaltningen kommer att starta ny verksamhet för gymnasieungdomar i
Vårby med fokus på vuxenblivande, utifrån modell Slussen i Skogås.
Öppen kulturskola erbjuder teater och musikundervisning i Vårby och i
Glömsta.
Ur ett barnperspektiv menar förvaltningen att det är viktigt att fler
aktiviteter för barn och unga förläggs i Masmo.
För i den mån förvaltningen får ta del av statliga medel för att förstärka
den befintliga verksamheten skulle aktiviteter för barn och unga i högre
uträckning kunna förläggas till Masmo/Vårby Haga.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Kultur och fritidsförvaltningen fördelar resurser i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen så att ungdomar i hela
Huddinge ska ha tillgång till mötesplatser, studiemöjligheter och ett
mångfacetterat utbud av aktiviteter att välja på.
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