
Kommunens ungdomsverksamhet är viktig. Fritidsgårdarna är betydelsefulla mötesplatser för
ungdomar i 13-16-årsåldern. Särskilt för dem som inte i övrigt har en aktiv fritid där olika
intressen vid sidan av skolgången fyller tid och sinne.

Själva begreppet “gård” stämde dock bättre förr. Lokalerna är idag ofta inte ändamålsenliga.
Antalet “gårdar” är idag 11 stycken, både små och stora. Samtidigt är behoven av
fritidsverksamhet för unga skiftande över kommunen.

Ungdomsverksamheten är redan stadd i förändring. Sedan ett antal år driver Kultur- och
fritidsnämnden verksamheten Ung Puls. Det är en riktad verksamhet mot ungdomar och unga
vuxna som nu finns etablerad i stadsdelarna Berga, Ryd och Skäggetorp. Verksamheten bygger
på ett aktivt deltagande i en aktivitet, exempelvis dans, matlagning, dj-kurs o.s.v., och lokalerna är
inte tänkta att vara en plats för att bara “hänga på”. Ung Puls-verksamheten försöker utveckla
ungdomarmas egna idéer och få dem omsatta i praktisk handling. Unga flickor har också varit en
prioriterad målgrupp där ett stärkt självförtroende och uppmuntran till ledarskap stått i centrum.

Samtidigt som Ung Puls-verksamheten är viktig är den också otillräcklig. Alla attraheras inte av
den utan efterfrågar ett ställe att vara på för att under lättsammare former umgås med vänner. Vi
behöver en ny ungdomsverksamhet som uppmärksammar alla de ungas önskemål om aktiviteter
men som inte har samma inriktning som Ung Puls utan med “lägre trösklar” men som ändå
känns trygg och aktiverande.

Utöver ungdomsverksamheten på gårdarna och UngPuls finns också några mindre verksamheter
som behöver utredas. Det handlar om Shanazi hjältar och hjältinnor som arbetar mot
hedersförtryck, om Liquid som är för unga hbtq-personer, och om Diva som är för unga tjejer i
högstadieåldern.

Vi behöver göra ett rejält omtag av verksamheten. Ta reda på vad vi vill med den och inte minst
vad ungdomar idag vill. Hur ska vi nå dem så att alla unga har möjligheten att få en stimulerande
fritid även om hemmet inte har förmågan att ge dem det? Var ska den vara och för vilka åldrar?
Frågorna är många och därför är det viktigt att utreda verksamheten innan vi tar beslut om större
förändringar.

Därför yrkar jag:

∙ Att Linköpings kommunfullmäktige uppdrar åt Kultur- och fritidsnämnden att utreda
kommunens framtida ungdomsverksamhet med målet att ett program ska antas. ∙ Att
utredningens utgångspunkt ska vara en förnyelse av verksamheten såväl till innehåll  som
form så att den når och tilltalar fler unga än idag.
∙ Att utredningen ska ta fram förslag till samarbetsformer med civilsamhället.
∙ Att Kultur- och fritidsnämnden parallellt med utredningen prövar ny verksamhet så att

erfarenheterna kan vävas in i utredningens slutsatser.
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