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Sammanfattning av ärendet
Unga i åldern 13-16 år ökar kraftigt i kommunen. I dag saknas en organiserad
mötesplats för gruppen på vardagar mellan kl. 15.00–18.15, vilket motsvarar
tiden mellan skolors slut och fritidsgårdens öppnande. Ett behov av en
organiserad mötesplats i Ekerö centrum under dessa timmar har identifierats
av unga själva samt vuxna aktörer (Fältare, Ungdomsmottagning och Polis).
Mälarökyrkan föreslås få ett tillfälligt uppdrag av Ekerö kommun att bedriva
ungdomscafé mellan 14.00–18.00 på vardagar under perioden november 2016maj 2017. Uppdraget föreslås finansieras av kultur- och fritidsnämnden.
Inledning
Kultur och fritidsnämnden ansvarar för mötesplatser för unga. I detta ansvar
ingår att uppdra åt utförare att bedriva verksamhet för unga. I dag sker det
genom Ekerö kulturs fritidsgårdsverksamhet och Studiefrämjandets drift av
Aktivitetsbyrån. I Nämndens ansvar ingår även att uppdatera sig kring behovet
av nya mötesplatser för unga eller behov av utökad verksamhet på befintliga
mötesplatser. Utöver nämnda mötesplatser driver Mälarökyrkan och
Ekebyhovskyrkan ungdomscafé var tredje fredag- och lördagkvällar.
I nämndens verksamhetsplan 2017-2018 lyfts behovet av utökade öppettider
för ungdomsgårdar samt behovet att på längre sikt öka anslaget till
fritidsgårdar då deras målgrupp ökar kraftigt.
Fler unga i åldern 13-16 år
Ungdomar i åldern 13-16 år har under perioden 2013-2016 ökat med ca 300
individer i Ekerö kommun, enligt kommunens befolkningsprognos. De
kommande två åren beräknas gruppen öka med ytterligare ca 150 individer
(nyanlända inte inräknade). Det innebär ett ökat tryck på befintliga
mötesplatser samt att fler ungdomar rör sig ute i centrummiljö.
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Fritidsgårdens öppettider och identifierade behov bland unga
Fritidsgårdarna håller öppet 18.15 -21.15 på vardagar samtidigt som skolorna
slutar mellan 15.00-16.00. Det innebär att många ungdomar stannar i Ekerö
centrum i väntan på att fritidsgården öppnar eller på bussar hem. På det viset
blir centrum en informell mötesplats med många unga. Flera uppehåller sig
även i Biblioteket.
I fokusgruppsintervjuer, som genomfördes våren 2016 med ungdomar,
uttrycktes ett behov av en mötesplats under tiden mellan skolors slut och
öppnande av fritidsgården. Intervjuerna genomfördes på uppdrag av
Nämndkontoret Kultur och fritid.
Fältare, Polis och Ungdomsmottagningen ger samma behovsbild av en ordnad
mötesplats där unga kan göra läxor, fika och träffas i väntan på fritidsgårdens
öppnande eller bussavgångar. Detta blir särskilt viktigt under den kallare och
mörkare årstiden.
Ungdomscafé i Mälarökyrkan- ett förslag på lösning.
Mälarökyrkan har sin lokal i Ekerö centrum och blir därmed en naturlig
mötesplats för ungdomar. En möjlighet att tillfälligtvis lösa behovet av en
mötesplats i centrum är att uppdra åt Mälarökyrkan att bedriva
eftermiddagsverksamhet för unga mellan 16.00–18.00 tre dagar i veckan.
Vår bedömning är att, med så kort varsel som det är att i dagsläget lösa
ungdomsläget i centrum, detta är den enda lösning som står till buds.
Mälarökyrkan kan erbjuda; Musik- ge möjlighet för ungdomarna att prova på
låtskrivning, sång under vissa tider, läxläsning: Om ungdomarna behöver hjälp
med läxor, biljard, pingis, x-box (under vissa tider), samtal och fika till
självkostnadspris. Uppdraget till Mälarökyrkan ska styras av samma
kvalitetsaspekter när det gäller ungdomars inflytande och delaktighet som till
Aktivitetsbyrån och fritidsgårdarna.
Uppdraget ska pågå under en försöksperiod mellan november 2016 fram tom
maj 2017 och utvärderas under tiden, samtidigt som permanenta lösningar
utreds. I uppdraget till Mälarökyrkan ska även ingå samverkan med Ekerö
kultur och Aktivitetsbyrån samt övriga aktörer som arbetar med och för
ungdomar.
Ekonomi
I samband med undertecknande av överenskommelse överförs till
Mälarökyrkan totalt 320 tkr inkluderande kostnader för personal, lokal och
viss utrustning. Medel tas från anslag för fritidsaktiviteter som därmed
kommer visa underskott med motsvarande summa. Totalt beräknas nämnden
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lämna ett överskott vid årets slut om 2200 tkr som därmed kommer minska
med motsvarande summa.
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