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2019-01-25
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr 2018/180
Förslag till politiker - ungdomsgård i Skälby
Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens
skrivelse till förslagsställaren som nämndens eget svar.
Ärendet i korthet

Förslagsställaren Magdalena Hagelind föreslår att det öppnas en ungdomsgård i
Skälby. Motivet är att ungdomar inte har någonstans att ta vägen på kvällar och
helger när de vill umgås med varandra.
Förvaltningen har med en etablering av en fritidsgård i Skälby i sin långsiktiga
planering. Prioriteringen i närtid är dock etablering av fritidsgård i centrala
Jakobsberg respektive Barkarbystaden.
Handlingar
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Förvaltningens skrivelse 2019-01-25.
Förslag till politiker 2018-12-17.

Bakgrund

Sedan Björkeby fritidsgård avvecklades i oktober år 2015. Har Skälby inte haft
någon öppen lokal som tjänat som träffpunkt för ungdomar i högstadieålder.
Björkeby avvecklades dels på grund av att nämnden gjorde nödvändiga
kostnadsminskningar för att klara sin budget, dels på grund av att besöksantalet på
fritidsgården var lågt på kvällstid samt dels för att svara upp mot barn- och
ungdomsförvaltningens akuta behov av lokaler för förberedelseklasser.
Överväganden

Kommunens befolkningsprognos visar på att det inom 4-6 år kommer vara en stor
grupp ungdomar i högstadieålder boende i Skälby. Inflyttningen i Skälby visar på att
en stor majoritet av familjerna som flyttar in har en likartad åldersstruktur.
Bostäderna är av sådan storlek att det kan antas att familjerna kommer bo kvar och
rota sig i Skälby. Detta kommer sannolikt ge upphov till att det samtidigt inom några
år blir en stor andel ungdomar i högstadieålder.
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Förvaltningen är medveten om detta och det finns med i den långsiktiga planeringen
att i framtida budgetförslag föreslås att utreda fritidsgård/träffpunkt för ungdomar i
Skälby.
För närvarande finns inte ett sådant uppdrag, utan den politiska prioriteringen är att
hitta en lokal centralt i Jakobsberg samt i Barkarbystaden. Centrala Jakobsberg har
inte haft någon fritidsgård sedan Nibblegården avvecklades och behovet bedöms som
stort att etablera en sådan. I Barkarbystaden har en stor inflyttning pågått under flera
år och antal ungdomar i högstadieålder har succesivt ökat.
Barnkonsekvensanalys

För de ungdomar i Skälby som nu befinner sig i högstadieåldrarna är det negativt att
det inte finns några öppna lokaler för den åldersgruppen att träffas i.
Ekonomiska konsekvenser

För närvarande finns inte ekonomiska medel att starta en fritidsgård i Skälby.
Slutsatser

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutar att till förslagsställaren överlämna
förvaltningens skrivelse som nämndens eget svar.
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