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Verksamhetschef Kultur och fritid Michael Svensson
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Kultur-och fritidsnämnden

Svar på motion om mötesplatser i Nödinge för rätt målgrupper
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en motion som efterfrågar en mötesplats för ungdomar
mellan 13-16 år. I motionen står att vuxna mellan 18 och 20 år träffas på fritidsgårdarna vilket
skrämmer iväg yngre ungdomar. Motionären efterfrågar speciella mötesplatser och tider i
fritidsgårdarna för ungdomar mellan 13-16 år.
Fastigheten i Ale kulturrum erbjuder idag inga möjligheter att separera verksamheten utifrån ett
åldersperspektiv. Dock bör problemet motionären pekar på beaktas i det fortsatta arbetet med att
utveckla Ale kulturrum i enlighet med det uppdrag som ligger i kultur- och fritidsnämndens
nämndplan 2016. Inom ramen för samarbetet skola-socialtjänst-polis-fritid (SSPF) samverkar den
öppna ungdomsverksamheten med polis, socialtjänst och skola för att motverka utanförskap.
Förvaltningens beslutsförslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Bakgrund
Idag erbjuder den öppna ungdomsverksamheten verksamhet vid våra fritidsgårdar i Bohus,
Nödinge och Älvängen. Alla gårdar ligger inne i en högstadieskola och erbjuder verksamhet för
åldrarna 13-20 år. I Bohus och Älvängen är besöksåldern på de flesta besökarna 13-14 år, i
Nödinge har vi besökare i alla åldrar i hela målgruppen. Vi har i Nödinge under förra läsåret provat
olika lösningar med öppettider för olika åldersgrupper men då lokalen ligger i direkt anslutning till
den allmänna miljön i Ale Kulturrum så har inget av de alternativ vi provat fungerat bra. De äldre
ungdomarna finns alltid i huset ändå och vi kan inte hindra dem från att befinna sig där. Vi har då
funnit det bättre att låta alla vara välkomna så vi har bättre uppsikt över och kan erbjuda trygghet
för framför allt de yngre. Att ha en separat ungdomsgård där verksamhet för olika åldrar kan
erbjudas är något enheten för öppen ungdomsverksamet också önskar och hoppas kan genomföras
i framtiden.
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