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Attention Haninge-Tyresö varnar för att större fritidsgårdar och längre resor exkluderar
ungdomarna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Attention är en rikstäckande intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, anhöriga och yrkesverksamma.
Attention Haninge-Tyresö är ansluten till Riksförbundet Attention. Vi arbetar tillsammans för att
underlätta vardagen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och öka
förståelsen i samhället för dessa funktionsnedsättningar. Dessutom vill vi hjälpa till med att
sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör
ämnet. Attention har länge samarbetat med Haninge kommun, bland annat om utbildningar och
träffar för anhöriga, utbildningar för anställda och studiecirklar för föräldrar.
Haninge kommun har nu lagt fram förslag som innebär en avveckling av träffpunkterna, vilka är
en typ av fritidsgårdar med mindre omfattande verksamhet, för att styra om resurser till de fyra
fullstora fritidsgårdarna som ligger belägna i kommunens centrala delar.
Det uppges att orsaken till förslaget är att antalet besökare på fritidsgårdsverksamheterna
minskar för ungdomar 13-19 år. Attention tror istället att fler mindre fritidsgårdsverksamheter
med regelbundna tider och inkluderande arbetssätt kommer locka fler ungdomar. Även
ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
I undersökningen Ung Livsstil 2016 framkommer att “unga med funktionsnedsättningar vill
besöka fritidsgård mer än vad de gör”. För stora fritidsgårdar och för lång resväg vet vi är stora
trösklar för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Attention har även samarbetat
med Socialförvaltningen om en fritidsgårdsliknande verksamhet, Mötesplats 25, just för att vår
medlemsgrupp inte mår bra i de stora fritidsgårdarna.
Det står i beslutsunderlaget om vikten av att “verksamheten planeras, genomförs och
utvärderas tillsammans med eller av ungdomar” samt “Att verksamheten ska vara aktivt
inkluderande…”. Det ligger i linje med artikel 7 i Barnkonventionen men Attentions medlemmar
har inte blivit inbjudna till diskussion i denna utredning. Vi välkomnar därför en sådan diskussion
innan underlaget tas upp till beslut.

När vi tittar i underlaget till beslutet framgår också en annan sak:
”Det första och huvudsakliga uppdraget har varit att presentera kultur- och fritidsförvaltningens
förslag till idrotts- och fritidsnämnden om en besparing på 2 350 tkr för
fritidsgårdsverksamhetens budget år 2020” . Det är tydligt i tidplanen för avveckling av
träffpunkterna att man inte hinner invänta den fördjupade utredningen (utvecklingsarbetet mot
2021) utan först av allt måste nedskärningarna genomföras 2019/2020. Sedan ska utredningen
genomföras. Vad gör ungdomar mellan 13-19 år under tiden utredningen pågår? Och om
utredningen kommer fram till att det var fel beslut att stänga träffpunkterna?
Fritidsverksamheten är viktig i det förebyggande sociala arbetet i kommunen. Attention bjöd
2016 in kända nationalekonomen Ingvar Nilsson till Haninge för en öppen presentation i
kommunhuset. Föreläsningen baserades på en kalkyl Ingvar tagit fram på uppdrag av stiftelsen
Akta Huvudet för att visa beslutsfattare att det lönar sig för samhället att förebygga brott väldigt
tidigt. Om träffpunkterna har begränsade resurser och det saknas ekonomiskt utrymme för
verksamhetsutveckling är följaktligen istället rätt åtgärd att skjuta till mer medel.
Haninge kommun är en av Sveriges första Barnrättskommuner. Kultur- och fritidsförvaltningen
har gjort en barnkonsekvensanalys “som kommer finnas tillgänglig längre fram”. Den har dock
Attention inte lyckats få tillgång till.
På kommunens hemsida kan vi läsa:
“Kommunen arbetar därför för att alla fritidshem, förskolor och skolor ska ha en
tillgänglighetssäkrad lärmiljö. Kommunen har tagit fram en handlingsplan…” . Attention
Haninge-Tyresö bjuder gärna in Haninge kommuns politiker och tjänstemän till dialog kring hur
våra medlemmar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan inkluderas i kommunens
begrepp tillgänglighet.
Attention Haninge-Tyresö rekommenderar därför kommunen att ta omtag och inleda dialog med
föreningarna inom funktionsnedsättning i kommunen för att arbeta fram ett nytt förslag.
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