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Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Som ledamot i Styrelsen för Vård och Bildning 
och som fritidspolitiker träffar jag ofta fritids-
personal, ungdomar, skolpersonal och föräldrar i 
olika sammanhang. I samtal med dessa grupper 
har det ofta framhållits att det saknas samlings-
lokaler och träffpunkter för ungdomar. Ungdoms-
arbetslösheten är hög i Uppsala kommun, vilket 
förstås ställer krav på kommunen i fråga om 
arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar. Men det 
är också viktigt att ge ungdomar möjligheter att 
träffas på olika sätt och ingå i olika sociala sam-
manhang. Kommunala tjänstemän har sagt att det 
råder brist på samlingslokaler för ungdomar som 
är 17 år och äldre i olika stadsdelar i Uppsala och 
det verkar vara ett generellt problem i kom-
munen. 
 
Ungdomar i Stadsdelen Sävja har till exempel 
efterlyst "framför allt naturliga samlingsplatser 
och lokaler, inte minst för att öka integrationen i 
området" (citat från Upsala Nya Tidning den 13 
mars 2013). Bristen på träffpunkter för ungdomar 
diskuterades även i samband med att ledamöter 
och ersättare i Styrelsen för Vård och Bildning 
besökte Linneskolan. I samtal med ungdomarna 
på skolan var det någon som lyfte upp frågan om 
bristen på mötesplatser for ungdomar efter 
skoldagens slut. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
Barn- och ungdomsnämndens ordförande. 
 
Vilka planer har kommunen för att skapa 
samlingsplatser och träffpunkter för ungdomar? 
 
25 mars 2013 
 
Huseyin Alpergin  
Vänsterpartiet 
 
 
 

 
Svar: 
 
Frågan: Vilka planer har kommunen för att 
skapa samlingsplatser och träffpunkter för ung-
domar? 
 
Jag delar inte uppfattningen att det inte finns 
samlingsplatser för ungdomar. En lista över plat-
ser där unga kan samlas skulle bli oerhört om-
fattande.  Jag nämner några.  
Kommunen finansierar bland annat  tjugotre fri-
tidsgårdar och fjorton bibliotek. Ett mycket stort 
antal föreningar av olika slag uppbär kommunala 
subventioner för att erbjuda unga en meningsfull 
fritid. Till exempel subventionerar idrotts- och 
fritidsnämnden över 500 000 timmar i kommu-
nens och föreningars anläggningar för barn och 
ungdomsverksamhet. Både Stenhagen och Gott-
sunda har nya samlingsställen, Stenhagens kul-
turcentrum och Treklangen i Gottsunda. Ett kul-
turcentrum i Sävja är på gång. 
Bara barn- och ungdomsnämndens kostnader för 
fritidsverksamhet uppgår till över femtio miljoner 
kronor per år. Utöver fritidsgårdarna finansieras 
tre musikskolor och fyra idrottsskolor. Tjugofem 
föreningar driver projekt som finansieras av 
nämnden. Nämnden bidrar också till ett stort 
antal drogfria arrangemang. Till detta kommer 
insatser som göras av andra nämnder till exempel 
idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och 
utbildnings- och arbetsnämnden. 
Alliansen kommer att fortsätta att öka möjlig-
heterna för ungdomar att aktivera sig på sin fritid. 
Flera fritidsgårdar och andra fritidsmöjligheter 
kommer att tillkomma i den takten som be-
folkningen ökar och ekonomin tillåter. 
 
Uppsala den 23 april 2013 
 
Cecilia Forss 
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden 
 
 


