Interpellation KF 2020-10-12
Till idrotts- och fritidsnämndens ordförande Nicole Forslund (L) om fritidsgårdspersonalens
säkerhet
Brottsligheten och otryggheten ökar i Haninge kommun. Gängbrottsligheten blir allt mer närvarande
i människors vardag. I Haninge finns det tre kriminella gäng i Brandbergen och ett i Jordbro enligt
Polismyndigheten. Vi vet också att de kriminella gängen rekryterar allt yngre människor till sig. Flera
hårda åtgärder krävs för att stoppa gängbrottsligheten här och nu, men vi behöver även fokusera på
förebyggande åtgärder. Att våra ungdomar känner att de har en meningsfull fritid, att skolan ger dem
chansen att lyckas så de inte väljer kriminaliteten.
Det är olyckligt att kommunledning har svikit dessa ungdomar. De har tagit bort nolltaxan, stängt
fritidsgårdar i områden som Tungelsta och Vendelsö där de behövs som allra mest. Nedläggningen av
Jordbro kultur- och föreningshus ledde till att de två mest populära föreningarna för ungdomar i
området, Jordbro United och Viking Taekwondo, hotades av nedläggning. Utan strategiska planer och
konsekvensanalyser har ungdomarna och föreningarna lämnats i sticket och kommunen har i
efterhand fått försöka lösa problemen som den politiska ledningen skapat.
Hjärtat i fritidsgårdarnas verksamhet är personalen. Jag har återkommande besökt fritidsgårdarna i
kommunen och hört flera fruktansvärda vittnesmål om personalens arbetsmiljö. Hot och trakasserier
har blivit vardag. Vanligtvis innan eller efter stängning sker obehagliga konfrontationer mellan
personal och ungdomar. Det är inte sällan att ungdomar som inte längre har tillåtelse att vistas på
platsen ansluter och hotar personalen. Flera medarbetare berättar att de oftast avstår från att göra
KIA- anmälningar efter incidenter, vilket är olyckligt. En medarbetare på fritidsgården i Jordbro
berättade att någon har sprejat en teckning föreställande en pistol på hennes husfasad. Sådana hot
och skadegörelser är oacceptabla. Vår plikt som arbetsgivare är att skydda personalen i deras
yrkesutövning. Som situationen ser ut idag på flera fritidsgårdar skulle det till och med behövas
ordningsvakter för att garantera personalen säkerhet.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Nicole Forslund (L):
1. Vilka åtgärder vidtar kommunledningen för att skydda personalen på fritidsgårdar från hot
och trakasserier?

2. Hur vill kommunledningen agera för att fler i personalen som upplever hot och trakasserier
på sin arbetsplats ska KIA-anmäla händelserna?

För Moderaterna

__________________
Michael Fridebäck (M)

