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Reservation

Sammanträde med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2010-12-02

Reservation till § 71, remissvar på motion
Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att avslå motionen om nya
ungdomslokaler i Tyresö Strand/Östra Tyresö.
Motionen tar sin utgångspunkt i en av de frågor som också kom att diskuteras i
samband med kyrkovalet 2009 i Tyresö – behovet av nya ungdomslokaler i Tyresö
Strand och Östra Tyresö.
Östra Tyresö är som bekant en växande del av kommunen, med nya bostäder och
nyinflyttade invånare. Andelen unga 12-18 år kommer, enligt kommunens egna
prognoser, att öka med ca 35 % under den kommande 10-årsperioden.
Idag finns inga lokaler för den åldersgruppen i Ö Tyresö förutom en träffpunkt
med begränsat öppethållande tre kvällar i veckan. I Trollbäcken utökades för
några år sedan öppettiderna för Kringlan till fem kvällar i veckan medan
ungdomarna i Strand får nöja sig med tre kvällar i veckan.
Utvecklingsförvaltningen hänvisar i sitt yttrande över motionen till att det i Ö
Tyresö och i kommunen som helhet finns en rad olika aktiviteter och mötesplatser
för ungdomar. De exempel som förs fram är Strandhallen, Tyresöhallen, Alby
friluftsgård, Tyresö Slottspark etc. Yttrandet utgår i sin beskrivning dessutom
utifrån perspektivet att de ungdomar som förvaltningen kommer i kontakt med är
gymnasieelever som kanske skulle föredra en mötesplats nära gymnasiet.
Under nämndmötet framförde majoriteten som ytterligare argument för ett
avslag att behovet av en ungdomslokal egentligen inte är så stort som det påstås,
exemplifierad med den försöksverksamhet som sker i Brevik skolas lokaler, och
där man bedömer att de flesta som söker sig dit är vuxna som använder lokalerna
till annan mötesverksamhet.
Tyvärr är inget av de framförda exemplen och argumenten något egentligt svar på
vår motion. I motionen för vi fram behovet av lokaler för alla ungdomar i Strand
och Ö Tyresö, underförstått i den ålderskategori som brukar söka sig till
fritidsgårdar. Den gruppen ungdomar kommer att växa de kommande åren och
det betyder att behovet inte kommer att minska.
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Vi snävar inte heller in diskussionen till de grupper ungdomar som är aktiva i olika
idrotter utan ser till den fritidsverksamhet som innebär att man spontant träffas
för att ta en fika, lyssna på musik, surfa på Internet, spela spel eller bara umgås
med kompisar och fritidsledare.
I kommunens egen hemsida för Ung i Tyresö beskrivs det så här: ” Här kan du som
är ung träffa kompisar och bra vuxna. (…) Du bestämmer själv vad du vill göra, och
kommer och går som du vill. Du får också möjlighet att vara med och planera hur
verksamheten ska se ut och vilka evenemang vi ska ordna.”
Med utgångspunkt från detta ser vi att vi inte fullt ut kan möta det behov av
ungdomslokaler som finns i Strand och Ö Tyresö. Därför föreslår vi att kommunen
tar initiativ till ett projekt som kan få fram en lösning på behovet. Vi föreslår också
att detta gärna kan ske i samverkan med andra intressenter och ser självklart att
ungdomarna själva kan ta ett stort ansvar för sin verksamhet, förutsatt att de kan
få en lokal att finnas i.
Vi ser också framför oss olika exempel som finns både i Sverige och utomlands. En
variant som kan studeras är s.k. Community Centers, som utöver mötesplats för
ungdomar kan fungera bredare som mötesplats för alla åldrar, utifrån behoven.
Det viktiga är att vi tar initiativ och inte slarvar med vårt ansvar för de ungdomar
som annars söker sig till mötesplatser där nattvandrarna får ersätta fritidsledarna.

För den socialdemokratiska gruppen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Kristjan Vaigur
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