
 

Ersättaryttrande 
Idrotts- och fritidsnämnden 2019-10-23 

§106 Utredning: Utveckla fritidsgårdarnas verksamhet 
Vänsterpartiet är väldigt negativa till förslaget om att lägga ner fritidsgårdar, även mindre 
fritidsgårdar (som i förslaget kallas “träffpunkter”). Först ut kommer Dalarö och Lyckeby 
drabbas. Näst på tur (år 2021) är Tungelsta och Vendelsö. 
 
Anledningen till den här nedskärningen är för att spara pengar, närmare bestämt 2,35 miljoner 
kronor. 
 
Kommunledningen visste i juni att sådana här nedskärningarna blir effekten av deras budget. Vi 
i Vänsterpartiet lade istället en budget som kompenserar nämnderna fullt ut så att de kan 
fortsätta med sin verksamhet utan nedskärningar. I likhet med många andra kommuner (även 
borgerligt styrda) föreslog vi en högre skattesats för att slippa skära ner på verksamheten. 
Tyvärr gick inte vår budget igenom. 
 
Vänsterpartiet värnar fritidsgårdarna och kulturhus för unga. Det är viktigt att vi satsar på barn 
och unga. Det är viktigt för att kunna erbjuda bra kultur- och fritidsaktiviteter och möjlighet till 
utveckling för barn och unga och ge dem en meningsfull fritid. Men det är också viktigt i ett 
förebyggande arbete för att motverka social isolering, psykisk och fysisk ohälsa och kriminalitet. 
 
Lokalbefolkningen och föreningslivet på Dalarö har protesterat mot nedskärningarna. De 
skickade brev till nämndens ledamöter med synpunkter. Även Attention skickade in ett brev med 
kritik där de begärde omtag i frågan. Tyvärr blev de inte bemötta på nämndmötet trots att 
många föräldrar och barn var på plats.  
 
Beslutet att lägga ner fritidsgårdar (vare sig de är fullskaliga eller mindre ”träffpunkter”) är också 
helt galet ur ett jämlikhetsperspektiv och ur ett integrationsperspektivet, något som framgår av 
själva utredningen: 
 

”Fritidsgårdsverksamhet har visat sig vara särskilt viktig för unga som inte tar del av 
annat fritidsutbud. Fritidsvaneundersökningen Ung livsstil visar att 50 procent av 
högstadieungdomarna och 61 procent av gymnasieungdomarna i Haninge inte deltar i 



föreningarnas eller i kulturskolans verksamheter. Över tid är det allt färre unga som är 
föreningsanslutna. Föreningslivet och föreningsidrotten når i störst utsträckning unga 
från högre socioekonomiska grupper, unga som bor med båda sina föräldrar och som, 
liksom sina föräldrar, är födda i Sverige. Även efter kontroll för social bakgrund är utrikes 
födda och unga med utländsk bakgrund underrepresenterade i föreningslivet. 
 
Studier visar att fritidsgårdarnas besökare ofta är från familjer med små ekonomiska 
resurser och att unga som besöker fritidsgårdar i stor utsträckning har utländsk 
bakgrund. Områden där en stor andel föräldrar är arbetslösa eller har försörjningsstöd 
samt där ungdomar har sämre skolresultat har en större andel fritidsgårdsbesökare än 
områden med en motsatt karaktär. Dessa unga tar oftast inte del av annat fritidsutbud i 
lika stor utsträckning som de med andra förutsättningar. Ungdomarna i dessa områden 
prioriterar idrottsaktiveter lägre och vistelse på fritidsgårdar högre än ungdomarna i 
socioekonomiskt starka områden.” 

 
Vi ser samma agerande i Jordbro där kommunledningen beslutat om att riva Jordbro kultur- och 
föreningshus trots att det inte finns något nytt föreningshus på plats (eller ens påbörjat) och inga 
lösningar för ersättningslokaler. Men trots att kultur- och fritidsmöjligheterna i Jordbro är väldigt 
osäkra så står det i utredningen om allt som görs i Jordbro, antagligen för att lugna barn och 
föräldrar om att det finns aktiviteter i Jordbro som de kan dela på. I förbifarten skriver man 
“Jordbro kultur- och föreningshus är dock under en nära förestående rivning.” 
 
Att genomföra sådana här verksamhetsförändringar utan att inkludera barn och unga som 
nyttjar verksamheten rimmar väldigt illa med att Haninge ska vara en barnrättskommun. Dialog 
för man innan man fattar beslut, inte efter.  
 
Att skära ner på verksamhet för barn och unga, speciellt de som kommer från familjer med 
knappa resurser, är verkligen illa. Utredningen stärker oss bara i vår övertygelse att det är 
väldigt dålig politik att spara in pengar på fritidsgårdar. Vi hade önskat att kommunledningen 
kunde se hur viktig den här verksamheten är för barn och unga. 
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