
 

Till Kulturnämndens ordförande Sven Palmqvist 

I januari öppnades en ny mötesplats för unga i Harplinge. Den startas på 

ungdomars initiativ, och lokalsamhället ställer upp med vuxenstöd. I en 

artikel i HP (17/1) säger en av ungdomarna att det funnits en fritidsgård 

när deras föräldrar växte upp, men att det inte finns nu.  

Runt om i Halmstad är detta verkligheten. Det saknas mötesplatser där en 

med vuxenstöd kan få en fristad från de krav som som unga idag möter 

från skola, föräldrar och omvärld. Mötesplatser där en dels kan anordna 

aktiviteter efter egna intressen, men där en också bara kan hänga.  

Vänsterpartiet menar att de mötesplatser som finns i kommunal regi är 

för få och inte har tillräckliga öppettider. Ansvaret lämnas över till 

föreningar och eldsjälar runt om i Halmstad, som utan tillräckliga medel 

förväntas ta ansvar för våra unga. Det är inte en långsiktigt hållbar 

lösning. Skolan saknar dessutom resurser för att kunna erbjuda en 

fritidsverksamhet som passar äldre barn.  

Att unga i Harplinge går samman för att starta en mötesplats är 

fantastiskt. Samtidigt talar citatet i HP sitt tydliga språk. Det hade en 

gång funnits en fritidsgård, men den finns inte mer.  

Under höst och vinter har det förekommit ”stök” på Stadsbiblioteket. För 

att upprätthålla ordningen har vakter satts in. Det är givetvis inte okej att 

personal och besökare känner sig otrygga. Samtidigt är dagens bibliotek 

något annat än vad de var förr, de är öppna mötesplatser, fulla med 

aktiviteter. Som det ser ut idag fyller biblioteken ett tomrum, när det 

saknas andra prestationsfria platser för unga att hänga på. Vänsterpartiet 

menar att bristen på ickekommersiella mötesplatser för unga, där en kan 

vara utifrån sina egna förutsättningar och behov, får konsekvenser. Trots 

att ungdomshuset Nolltrefem ligger mitt i stan, är fortfarande också 

McDonald’s en ”fritidsgård” för många unga.  

De fritidsledare som tidigare jobbade uppsökande på fältet under kvällar 

och helger har Socialnämnden dessutom sparat in på och förändrat 

uppdraget för, sedan dessa 2009 överfördes helt från Kulturnämnden. 

Detta trots att det finns ett KF-beslut att Team ungdom skulle säkerställas 

personal- och resursmässigt (KF 2009-02-26) Neddragningarna och det 

förändrade uppdraget har, enligt Kulturförvaltningen, inte 

kommunicerats med dem. 

De gamla fritidsgårdarna fungerade inte för alla, men det gör inte dagens 

situation heller. Idépeng och inriktningen att hela tiden prestera, passar 

inte alla. Vänsterpartiet tar det vi hör från unga och personal på allvar. De 

unga, kanske just de som är i mest behov av det, prioriteras inte. I själva 
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verket sviker kommunen dem. Det gäller både i stad och på landsbygd. 

Det måste ske en förändring.  

Vi vill därför ställa följande frågor till Kulturnämndens ordförande Sven 

Palmqvist: 

 

 Tycker Kulturnämnden att man idag erbjuder likvärdiga 

möjligheter för unga Halmstadbor till en aktiv fritid? 

 Vad gör Kulturnämnden för att unga Halmstadbor ska få 

möjlighet till en likvärdig fritid, oavsett ålder, socioekonomisk 

bakgrund eller bostadsort/bostadsområde? 

 Hur kommer Kulturnämnden långsiktigt arbeta för att 

Stadsbiblioteket ska kunna vara en öppen mötesplats för alla 

Halmstadbor? 

 Hur kommunicerar Kulturnämnden med Socialnämnden kring det 

viktiga uppdraget att det genom fältarbete finnas närvarande 

fritidsledare i det offentliga rummet under kvällar och helger? 
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