i Tyresö
Ersättaryttrande till Barn- och utbildningsnämnden 21 mars 2007
§ 18 Yttrande över motion om att öppna de stängda fritidsgårdarna
Sara Albornoz och Marita Bertilsson från socialdemokraterna, har lämnat in en motion
om att öppna de stängda fritidsgårdarna.
Miljöpartiet i Tyresö anser att det är mycket angeläget att satsa på fler mötesplatser för
ungdomar där det finns vuxna förebilder. Vi har den 6:e april 2006 också motionerat om
detta. I motionen utrycker vi vår vilja är att kommunen ska utreda vilka behov som finns
för att se vilken typ av verksamhet som ska bedrivas.
I tjänstemännens yttrande över (s) motion står bl a att fritidsgårdarna delvis är dåligt
besökta, vilket förklaras med att ungdomarna följer fritidsledarnas 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.”
Vi tycker inte att denna förklaring håller. Troligare förklaringar är att fritidsgårdarna
och ”träffpunkterna” inte erbjuder den stimulans som ungdomarna efterfrågar och att
många ungdomar inte vill resa till andra kommundelar, där det finns fritidsgårdar.
I tjänstemännens yttrande framgår att det för närvarande inte finns någon dialog med
ungdomar. Vi ser det som mycket angeläget att ungdomarna själva får uttrycka sin kritik
och sina önskemål. I svaret står också att det pågår ett arbete med att starta ett
ungdomscafé och dessutom eventuellt en ”cyberfritidsgård”.
Många ungdomar engageras av föreningsverksamheter, idrottsrörelsen och idéburna
intresseorganisationer såsom Team Smart och scouterna, men inte alla. Av den orsaken
bör kommunen också satsa mer på riktiga fritidsgårdar.
Vår uppfattning är att satsningar på ungdomar behövs nu! Att öppna fritidsgårdarna
behöver inte stå i motsatsförhållande till att starta ett ungdomscafé eller
”cyberfritidsgård”. Flera verksamheter leder troligtvis till att fler ungdomar deltar.
Att inte satsa på ungdomar (vår framtid) är destruktivt, kostnaderna uppstår ofta istället
på andra håll som exempelvis inom Socialförvaltningen. Vi har under året läst om
skadegörelse, hot, våld, kriminalitet, unga flickors alkoholvanor etc. Snart är det vår och
då gör ännu fler sin alkoholdebut.
- Om vi hade haft rösträtt hade vi stött (s) motion om att öppna fritidsgårdarna.
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