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Yttrandet

Diamanten fyller en mycket viktig funktion i Gårdsten gällande att erbjuda elever på
mellanstadiet en meningsfull fritid. Vi vet att när det råder brist på sysselsättning efter
skoltid ökar risken att elever i mellanstadiet fångas upp av sammanhang som på sikt är
destruktiva och nedbrytande, i värsta fall med koppling till droger och kriminalitet.
Grundskolenämnden tog därför beslut, den 11 januari 2022, om att revidera
ersättningsmodellen för friliggande öppen fritidsverksamhet. Diamanten får genom
beslutet en höjd ersättning om ytterligare drygt 500 000 kronor jämfört med 2021. Detta i
syfte att säkerställa att Diamanten i Gårdsten, som drivs som entreprenad med
grundskolenämnden som huvudman, kan fortsätta bedriva verksamhet.
Diamanten är idag den enda öppna fritidsverksamheten i Göteborg som inte är knuten till
en skolenhet. Detta då den är belägen i Gårdsten där grundskolan inte är placerad. Fram
till att den nya skolan står klar 2025 bör Diamantens finansiering säkerställas - vilket
beslutet i Grundskolenämnden ämnar verkliggöra. Efter 2025 kan konceptet Skolan som
arena fungera som komplement att erbjuda en meningsfull fritid för mellanstadieeleverna
i Gårdsten.
Skolan som arena innebär att skolans lokaler används utanför skoltid för att erbjuda
meningsfulla, kostnadsfria aktiviteter för barn, familjer och boende i närområdet. Möte
över generationer möjliggör att skolan ingår som aktiv part i ett områdes trygghetsarbete.
Att erbjuda en meningsfull fritid i skolans lokaler innebär en trygghet för eleverna och
även att man når fler elever. Det är därför viktigt att den nya skolan planeras ha lokaler
för fritidsverksamhet.
Utifrån detta anser vi att Diamantens verksamhet är tryggad och ytterligare utredningen
därför inte är nödvändig.
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Yttrandet
Diamanten är en friliggande, öppen fritidsverksamhet i Gårdsten som har funnits sedan
2002. Den riktar sig till barn i åldrarna 10-13 år och syftar till att främja en meningsfull
fritid. Diamanten drivs på entreprenad och finansieringen kommer från
Grundskolenämnden. Verksamheten är den enda öppna fritidsverksamhet idag som är
friliggande, det vill säga inte knuten till en skolenhet. Den har ansetts behöva utgöra ett
undantag från beslutet om att avveckla öppna fritidsverksamheter, eftersom den är
belägen i Gårdsten där grundskolan inte är placerad.
I Gårdsten ska en ny grundskola stå klar 2025. Här finns stora möjligheter att arbeta med
Skola som arena men fram till dess bör finansieringen av Diamanten säkerställas. Detta
har gjorts genom att den schabloniserade ersättningen till friliggande fritidsverksamheter
höjdes vid Grundskolenämndens sammanträde den 11 januari. Grundskolenämnden tar
under innevarande år den extra kostnad som krävs för att Diamanten ska kunna fortsätta
sin verksamhet. Alliansen kommer dessutom fram till dess att den nya grundskolan i
Gårdsten står klar säkerställa att Diamanten kan fortsätta sin väl fungerande verksamhet.
Yrkandet bör därför avslås.
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Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Grundskolenämnden, Förvaltnings AB Framtiden och socialnämnden Nordost får i
uppdrag att utreda lämplig organisatorisk hemvist som möjliggör långsiktig
finansiering av Diamanten, i dialog med fritidsklubben Diamanten ekonomiska
förening och andra relevanta aktörer.

Yrkandet

Fritidsklubben Diamanten i Gårdsten har sedan 2002 bedrivit öppen fritidsverksamhet för
åldrarna 10-12 år (år 4-6). Mellanstadieåldern är en kritisk tid både för att främja barns
meningsfulla fritid och för att nå barn i riskzon utifrån ett förebyggande perspektiv.
En av Göteborgs stads få fritidsverksamheter som riktar sig specifikt till
mellanstadieåldern, Minimix i Hammarkullen, blev nyligen prisade nationellt för sitt
arbete. Samtidigt riskerar nu Diamantens liknande verksamhet i Gårdsten att läggas ner
på grund av bristande finansiering. Efter omorganisationen från stadsdelsnämnder till
facknämnder har förutsättningarna för Diamanten att få tillräcklig finansiering försämrats,
och föreningen som driver Diamanten planerade därför att avveckla verksamheten under
2022. Grundskolenämnden fattade 2022-01-11 beslut om att revidera ersättningsbeloppen
till öppen fritidsverksamhet för 2022 för att undvika en nedläggning.
Gårdsten är ett område där det skett en positiv utveckling efter många års ihärdigt arbete i
lokalsamhället. För att fortsätta denna utveckling måste Göteborgs stad säkerställa
tillgången till fritidsverksamheter för barn och unga. I ett område med låg medianinkomst
som Gårdsten kan en öppen och huvudsakligen kostnadsfri verksamhet för barn och unga
vara helt avgörande för många barns fritid, hälsa och välmående. Aktiviteter som är
tillgängliga för alla barn och unga ökar tryggheten i ett område, och lägger grunden för ett
mer jämlikt Göteborg.
Gårdstensbostäder beställde tidigare under 2021 en utredning av fritidsklubben
Diamanten som genomfördes av Coompanion Göteborgsregionen som belyser vikten av
verksamheten och förutsättningarna för att det fortsatt ska finnas en fritidsklubb i
Gårdsten. Gårdstensbostäder beslutade dessutom 2021-10-21 att sponsra 85 tkr till
Fritidsklubben Diamanten för 2021, med motiveringen att det gagnar bolagets
hyresgäster, ökar kvarboendet och utvecklar lokalsamhället i Gårdsten. Utredningen
konstaterar också att om inte finansieringen för 2022 löses inom kort kommer
fritidsklubben Diamanten att avveckla verksamheten.
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Att avveckla en öppen fritidsverksamhet för mellanstadieåldern skulle ha en mycket
negativ effekt för de enskilda barnen och för hela lokalsamhället i Gårdsten. Det behövs
en långsiktig modell för organisation och finansiering för att undvika att risken för
nedläggning återkommer årligen. En öppen fritidsverksamhet kan ha sin hemvist inom
fritidsverksamheten i socialnämnden, i detta fall Nordost, i likhet med hur Minimix drivs
i Hammarkullen. Socialnämnden Nordost står dock återigen inför stora nedskärningar
2022, det borgerliga styrets budget räcker dessvärre inte till befintlig verksamhet, än
mindre till att ta över driften av en ny fritidsverksamhet.
Förvaltnings AB Framtiden har i uppdrag att utveckla stadens utsatta områden, att bryta
segregation, öka jämlikheten och tryggheten i Göteborg. Gårdstensbostäder har redan
gjort bedömningen att Diamanten är en viktig aktör både för hyresgästerna i området och
för utvecklingen av lokalsamhället. Enligt den utredning som Gårdstensbostäder beställt
och som Coompanion slutförde hösten 2021 skulle en modell för delfinansiering av
Diamanten kunna ske genom antingen årliga bidrag eller genom att upprätta ett IOP.
Ett tredje alternativ är att behålla Diamantens nuvarande organisatoriska hemvist som
öppen fritidsverksamhet inom Grundskolenämnden. Göteborgs stad bör utreda dessa
alternativ genom att berörda nämnder och bolag har en dialog om organisation som
gynnar verksamheten och lokalområdet, tillsammans med föreningen Diamanten.
Vi rödgrönrosa föreslår därför att Grundskolenämnden, Förvaltnings AB Framtiden och
socialnämnden Nordost utreder en lämplig organisatorisk hemvist för Diamanten som
möjliggör långsiktig finansiering av Diamanten.
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