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Kultur- och fritidskontorets
möjligheter att bidra till en
positiv social utveckling
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Inledning
Kultur- och fritidskontoret fick den 26 maj 2016 i uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden att i
samverkan med andra förvaltningar utreda och presentera hur förvaltningen kan bidra till arbetet
med att skapa en positiv social utveckling i våra utsatta områden samt visa vilka resurser som
krävs för att genomföra detta.
Detta är ett arbete som har kantats av organisatoriska hinder inom Ung fritid, t ex stor
arbetsbelastning samt flertalet chefsbyten. Detta har gjort det väldigt svårt att upprätthålla ett
kvalitativt och kontinuerligt utredningsarbete. Kultur- och fritidskontorets bedömning är att det
nu är läge att skapa en ny grund för ett fortsatt arbete i frågan och kunna genomföra ett
utredningsarbete som sätter fokus på barn och unga.
Södertälje kommun befinner sig i en väldigt expansiv period. Enligt samhällsbyggnadskontorets
prognos kommer det att byggas ca 1000 bostäder per år de kommande tio åren. Den kommunala
servicen i form av skolor och infrastruktur har utvecklats i god takt i linje med
bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen men den organiserade fritiden har inte legat i fas
med utvecklingen.

Bostadsbyggnadsantaganden med beräknat
färdigställande (per år), 2017-2026
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Antalet medborgare mellan 13-18 år, 2017 - 2026
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Kultur- och fritidskontorets bedömning är att behovet av organiserad fritid för unga har ökat och
kommer att öka kraftigt även framöver. Det kommer att kräva utökade resurser och förändrade
förväntningar på vad den organiserade fritiden för unga är och hur en sådan verksamhet bedrivs.
Samtidigt föreslår regeringen att barnkonventionen ska implementeras som svensk lag från och
med den 1 januari 2020. Detta kommer att ställa nya krav på organisationen. Vilka effekter detta
kan ge är idag ännu oklart.

Fortsatt utredning
Kultur- och fritidskontorets bedömning är att kommunens utredarenhet bör involveras i arbetet
med att besvara fyra frågeställningar. Dessa frågeställningar är avgörande för det fortsatta
utredningsarbetet om hur förvaltningen och Ung fritid kan bidra till en positiv social utveckling
i våra särskilt prioriterade områden. Men även utreda vilka krav barnkonventionen kommer att
ställa på verksamheten om den implementeras som lag men även hur verksamheten kan jobba
med det.
•

Vilka geografiska områden i Södertälje kommun är i störst behov av organiserad fritid
för unga under perioden 2017 – 2026 (2030)?
o Kräver en större geografisk spridning även nya arbets- och driftformer? T ex
flexibla mötesplatser för unga

•

Vilka kompetenser behöver Ung fritid kompletteras med för att säkerställa att
verksamheten kan bidra ytterligare till en positiv social utveckling?
o Hur omfattande är den kompetenshöjande insatsen?
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•

Hur kan Ung fritids personalresurser förstärkas genom nyrekrytering för att svara upp
mot 13-18 åringars behov av organiserad fritid för unga?

•

Vilka effekter kommer införandet av barnkonventionen som lag (1 jan 2020) att ge för
den organiserade fritiden för unga? Och hur kan verksamheten förbereda sig?

Utredningen ska beakta barnperspektivet samt det kommunala folkhälsoprogrammet och se till
att barn och unga får delta i utredningsprocessen, med särskilt fokus på barn och unga som idag
ej deltar i någon form av fritidsgårdsverksamhet. Arbetet bör utgå utifrån befintlig forskning
och teori. I samband med det fortsatta utredningsarbetet kommer vi att samverka med andra
förvaltningar.

Dialog med unga
Under höstens arbete kommer möten och dialoger med unga att genomföras. Det är viktigt att
synpunkter och förslag från den berörda målgruppen ska vara en del av utredningsarbetet.
Dialogerna inkluderar en struktur för återkoppling till målgruppen.

Tidplan
Månad

Vad

Ansvarig

Augusti

Beslut om arbetssätt

Kultur- och fritidskontoret/
Ung fritid

September – November

Utredningsarbete

Utredarenheten Ksk i dialog
med Kultur- och
fritidskontoret/ Ung fritid

September – November

Samverkan med andra
förvaltningar

Kultur- och fritidskontoret/
Ung fritid

November

Stormöte med ungdomar om Kultur- och fritidskontoret/
framtidens organiserade fritid Ung fritid
för unga

Januari

Presentation av arbetet för
nämnd

Kultur- och fritidskontoret/
Ung fritid

Mars

Beslut i nämnd

Kultur- och fritidskontoret/
Ung fritid
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Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret ska genom sin breda verksamhet erbjuda kvalitativa, trygga och
kreativa mötesplatser för alla unga i kommunen. Detta görs bland annat genom Ung fritids
fritidsgårdar som idag har verksamhet runt om i kommunen, men samtidigt som kommunen
växer ökar även behoven på fritidsverksamhet. Efter en organisatoriskt turbulent tid anser
förvaltningen att det nu finns en stabilitet att ta arbetet vidare.
Vi vill säkerhetsställa ett kvalitativt beslutsunderlag under hösten genom att låta Södertälje
kommuns utredarenhet utreda kompetenshöjande insatser, nyrekrytering, behov och effekter av
barnkonventionens eventuella införande som lag. Under hösten vill vi genomföra dialogmöten
med unga samt samverka med andra förvaltningar för att få ett kvalitativt underlag i det fortsatta
utredningsarbetet. Arbetet beräknas vara klart under första kvartalet 2018.

