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Yttrande över motion om att öppna de stängda fritidsgårdarna
Sara Albornoz (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion om att öppna de
stängda fritidsgårdarna.
Barn- och utbildningsförvaltningen instämmer i att det bör finnas platser med vuxna
förebilder, där ungdomarna kan känna sig hemma och där alkohol och droger inte
förekommer.
Frågan är dock om fritidsgårdar är det enda eller det bästa alternativet till
föreningsverksamhet eller andra fritidssysselsättningar. För att ta reda på det bör vi
fråga ungdomarna om vad de vill ha.
Kommunen bör därför genomföra en fritidsvaneundersökning och i denna ta reda på
vad ungdomarna saknar idag och vilken typ av fritidsverksamhet de önskar.
De fritidsgårdar och träffpunkter vi har idag är delvis dåligt besökta. Ungdomarna rör
sig över kommunen och följer gärna en viss fritidsledares tjänstgöring. Om X arbetar på
Nyboda en kväll så samlas ungdomarna där och om X en annan kväll tjänstgör på någon
träffpunkt, så åker ungdomarna dit. Det verkar alltså inte vara viktigt att fritidgården
ligger i närområdet, snarare att det är bra personal som arbetar där.
Om man tittar på den totala öppettiden på samtliga fritidsgårdar och träffpunkter, så har
öppethållandet ökat jämfört med för ca tjugo år sedan. På Nyboda har man nu till
exempel öppet sex dagar i veckan och sommaren 2006 år var det sommaröppet.
Arbetet med att starta ett café för äldre ungdomar fortskrider och i budget för 2007 har
medel avsatts till detta.
Fritidsgårdschefen håller också på att undersöka möjligheter att starta en
”cyberfritidsgård” efter modell från Helsingfors. Kontakt med Helsingfors har etablerats
och ett studiebesök planeras. I detta studiebesök är det tänkt att några äldre ungdomar
ska delta.
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