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Utvecklad verksamhet för ungdomar i 
högstadieåldern 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna utvecklad verksamhet för 
ungdomar i högstadieåldern, i enlighet med tjänsteutlåtandet daterat den 15 
november december 2021.  

Sammanfattning 

Ung fritid erbjuder idag ett brett utbud av mötesplatser för barn och unga mellan 
10 och 21 år. En meningsfull fritid, för alla åldrar, är hälsofrämjande och en viktig 
pusselbit i att skapa en trygg och attraktiv fritid. Ett led i att uppnå detta är att 
ungdomar har tillgång till fritids- och ungdomsgårdar av hög kvalitet, med ett 
brett utbud av programverksamhet i flera delar av kommunen. Verksamheten 
bedömer att det finns potential att nå ännu fler ungdomar än i dagsläget. 

Förslaget är att öppna upp för verksamhet även kvällstid i Myrans fritidshems 
lokaler, riktad mot ungdomar i högstadieåldern. Förslaget finansieras inom 
beslutad budgetram för Ung fritid och möjliggörs genom omprioritering av 
befintliga personalresurser. För lokalen, som i dagsläget står tom kvällstid, har 
verksamheten redan kostnader vilket innebär att förslaget skulle leda till ett mer 
resurseffektivt lokalutnyttjande.  

Ärendet 

Bakgrund 

Ung fritid erbjuder idag ett brett utbud av mötesplatser för barn och unga mellan 
10 och 21 år. Enheten bedriver i dagsläget öppna mötesplatser för unga, 
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fritidshem med inskriven verksamhet samt mötesplats för unga mellan 12 och 21 
år med funktionsnedsättning. 

Arbetet med att stärka barns rättigheter i kommunen är centralt kopplat till 
barnkonventionen. Forskning visar att de barn och unga som har en aktiv fritid 
skattar sin hälsa som bättre. En meningsfull fritid, för alla åldrar, är därmed 
hälsofrämjande. Det är även en viktig pusselbit i att skapa en trygg och attraktiv 
fritid. 

Ett led i att uppnå en meningsfull fritid är att ungdomar har tillgång till fritids- 
och ungdomsgårdar av hög kvalitet, med ett brett utbud av programverksamhet i 
flera delar av kommunen. Verksamheten bedömer att det finns potential att nå 
ännu fler ungdomar än i dagsläget samt att nyttja befintliga personalresurser på 
ett mer optimalt sätt. En enkätundersökning som genomfördes 2018 visade att 
runt hälften av eleverna i Skolhagensskolan, som ligger i Täby kyrkby, önskade en 
mötesplats i området.  

Verksamhetens förslag 

Bedömningen är att det finns behov av utvecklad verksamhet för ungdomar i 
högstadieåldern. Enheten har detta som ett fokusområde.  

Förslaget är att öppna upp för verksamhet kvällstid i Myran fritidshems lokaler, 
riktad mot ungdomar i högstadieåldern. Myrans fritidshem bedriver idag 
inskriven verksamhet för barn i årskurs 4-6, klockan 13.00 till 17.30 på vardagar.  

Att ha verksamhet i Myrans lokaler kvällstid skulle innebära att enhetens 
högstadieverksamhet fick ytterligare en utgångspunkt och därmed kunde täcka 
ett större geografiskt område, med potential att nå nya ungdomar i framförallt 
Täby kyrkby, Vallatorp, Erikslund och Skarpäng.  

Verksamheten vid Myran har de senaste åren vuxit när det gäller antalet 
inskrivna barn, bland annat tack vare en utbyggnad av lokalerna under 2020-
2021. Utvecklingen har föranlett behov av att anställa ytterligare personal. Då 
personalen anställs för att också arbeta kvällstid, innebär detta utökade 
möjligheter att bedriva verksamhet i lokalerna efter tillsynen. Personalen som, 
enligt förslaget, kommer att arbeta där kvällstid arbetar idag med andra delar av 
enhetens befintliga högstadieverksamhet. Förslaget skulle därmed genomföras 
genom en omprioritering av enhetens befintliga personalresurser. 

Enheten har redan kostnader för lokalen, som idag står tom kvällstid, varför 
förslaget skulle leda till ett mer resurseffektivt nyttjande av lokalen.  
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Ekonomiska överväganden 

Den nya mötesplatsen ska, enligt förslaget, finansieras inom beslutad budgetram 
för Ung fritid. 

 

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 

Nicklas Ardenstedt 
RE-chef Ung fritid 

Expedieras 

RE-chef Ung fritid, Nicklas Ardenstedt 

Utredare, Erik Lindgren
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