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Redovisning utredning om fritidsgård för äldre ungdomar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 att bifalla den första att-satsen i
motionen, ”att utredabehovet av en fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern” och ger kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden ett gemensamt uppdrag att utreda behovet av en
fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern.
I ”Allas barngruppen” samverkar fyra kommunala förvaltningar och
civilsamhället om frågor som rör barn- och ungdomars välbefinnande och
för att motverka ungas utanförskap. Frågan om ungdomsgård för äldre har
behandlats i denna grupp. Under inflytandedagar den 30 mars och 6 april
2017 fick elever i högstadiet och gymnasiet möjligheten att tycka till om
mötesplats för unga.
Representanter från ”Allas barn” träffade den 18 oktober 2017 ett utökat
ungdomsråd med elevråd från bland annat Sunnerbogymnasiet och ställde
frågan om behovet av en fritidsgård för äldre ungdomar. Eleverna från
gymnasiet ansåg inte att behovet eller önskan finns om en ungdomsgård
med personal utan snarare olika former av spontana mötesplatser som inte
är verksamhetsstyrda med anställd personal. Mötesplatserna kan innehålla
exempelvis café, biljard, pingis, film och bokcirklar. Med syfte att lyssna in
fler gymnasieungdomar stod kultur- och fritidschefen och folkhälso- och
friskvårdssamordnaren några timmar vid en monter i anslutning till
Sunnerbogymnasiets café och restaurang och fick input från ett 35-tal
elever. Vi noterade att flertalet som var intresserade av frågan var elever
från praktiska program och nysvenskar. Det som framkom var åter olika
former av aktivitets- och mötesplatser. Fyra personer önskade fritidsgård
för äldre ungdomar.
Under 2017 har ideella initiativ tagits för att öppna mötesplaster för äldre
ungdomar. Kulturföreningen Teater 16 erhöll för 2017-2019 3 000 000 kr
av Allmänna arvsfonden för att skapa en mötesplats för kulturintresserade
ungdomar från 16 år och uppåt. Initiativtagare är Jonas Jansson vars idé är
att fånga upp ungdomars önskemål om en mötesplats med eget skapande
och kreativa aktiviteter. Det första året har varit en succé för Teater 16 i den
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meningen att samtliga mål har uppfyllts; fler kreativa kvällar, fler kreativa
former av aktiviteter, fler utövare, fler arrangörer och fler besökare.
Studieförbundet ABF kommer i början av 2018 att starta upp en
verksamhet för äldre ungdomar på Bergagatan. Syftet är att vara en spontan
mötesplats för ungdomar 16 år och äldre där de kan vara med och forma
innehållet efter intresse.
Fritidsgården har åter, och sedan hösten 2017, öppnat upp verksamheten för
ungdomar som går i årskurs ett på gymnasiet. Under de senaste åren har
verksamheten vänt sig enbart till högstadieungdomar med undantag för att
introducera årskurs 6 någon dag i veckan.
Motionen om att utreda behovet av en fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern har behandlats i ”Allas barn”. Vi kan konstatera att behovet av
mötesplatser skiljer sig för en ungdom i högstadieåldern och för en ungdom
som går i gymnasiet. Vi anser det intressant att följa den fortsatta
utvecklingen för Teater 16 och ABF:s mötesplatser för äldre ungdomar.
Frågan är om civilsamhället ensamt och eller med stöd av kommunen
kommer att kunna tillgodose äldre ungdomars olika behov av mötesplatser.
Den frågan kan inte besvaras nu utan vi har att följa utvecklingen ett tag
till. Vi konstaterar också att en kommunal fritidsgård för ungdomar i
gymnasieåldern är i stort sett inte efterfrågad av ungdomarna själva och
därmed inget som Ljungby kommun bör satsa på.
Gemensamt förslag till beslut: Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 6, 2018-01-31.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-05.
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