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Yttrande angående motion om att vara ung i Tyresö
Förslag till beslut
Fritidsenheten föreslår att utfallet och resultatet av Haninge kommuns
fritidsvaneundersökning används som grund för vidare beslut i frågan.
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Sammanfattning
Haninge och Tyresö kommun är två kommuner, som förutom det geografiska
läget, har en struktur på fritidsverksamheten som är likvärdig. En fritidsvaneundersökning i Tyresö skulle sannolikt ge ett likartat resultat som i Haninge.
Denna slutsats stöds av Ulf Blomdahl som är forskningsledare i Stockholms
stad med inriktning på idrott och kultur. Blomdahls forskning pekar på att
trender och preferenser i fritidsvaneundersökningar är lika i hela riket. Vad som
skiljer är frågor om besöksfrekvenser på fritidsgårdar (nivåer) där det kan det
skilja upp till 10 % mellan olika kommuner.
Beskrivning av ärendet
En fritidsvaneundersökning syftar till att belysa barns och ungdomars livsstil,
vanor och värderingar samt få underlag för beslut kring kultur och fritidsfrågor.
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Resultaten används för att göra jämförelser över tid hur de ungas livsstil
förändras genom åren samt att sätta barns och ungdomars kultur- och
fritidsvanor i relation till hela deras livsmiljö. Resultaten visar också vilka som
nås av kommunens satsningar inom området samt ger underlag till
förbättringar.
Haninge kommun har nyligen genomfört en omfattande fritidsvaneundersökning. Forskning pekar på att trender och preferenser i
fritidsvaneundersökningar är lika i hela riket. Mindre skillnader finns vad gäller
besöksfrekvens på fritidsgårdar, där kan det skilja upp till 10% mellan
kommunerna. Vår bedömning är att vi kan ha nytta av Haninges undersökning
och avvakta med att genomföra en egen.Det är en resurskrävande arbete att
genomföra undersökningen och därför är det av intresse att samarbeta kring
undersökningen
Just nu pågår ett arbete i Tyresö kommun som går ut på att kartlägga
ungdomars fritidsaktiviteter i särskolan med hjälp av en enkätundersökning.
Underökningen har utvecklats av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson Fil.Dr i
statistik och docent i socialt arbete vid Institutionen för social arbete vid
Stockholms Universitet.
Ett av skälen till denna undersökning är att fritidsenheten på Utvecklingsförvaltningen har som ett mål till 2010 att öka utbudet av fritidsverksamhet för
barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
Genom en enkätundersökning skulle fritidsenheten ha möjlighet att kartlägga
ungdomars preferenser idag. Dessutom skulle man kunna se om antalet
ungdomar som deltar i någon sorts fritidsaktivitet ökar över tiden. Genom
jämförelsetal kan Tyresö kommun även se sin verksamhet i relation till andra
kommuners arbete.

