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Motion till Borlänge kommunfullmäktige om att driva
fritidsgården Tjängan i kommunal regi
Onsdagen 27/9 2017 besökte Jan Björklund Borlänge och vi hade ett mycket bra och givande besök
hos polisen samt att vi besökte Tjärna ängar och diskuterade integrationsutmaningarna vi har i
Borlänge. För nog har vi utmaningar med trångboddhet, gängbildning och en arbetslöshet på 80 %
bland de boende. Utanförskapet är konstaterat.

Under vår rundvandring i området uttryckte områdespolisen en stark oro och besvikelse över att
kommunen inte driver fritidsgården Tjängan längre, nu kallad träffpunkt Paradiset och
föreningsdriven av bl a Unga Örnar. Områdespolisen tycker också att samarbetet med kommunen
fungerade bättre förut. Vi Liberaler delar polisens oro och menar att kommunen måste göra mer i
området och tidiga insatser riktat mot barn och unga är därför nödvändigt. I ett bostadsområde med
utmaningarna jag nämner ovan kan vi aldrig slå oss till ro.

Vi blev oroade och förvånade att höra polisens syn på kommunens arbete och trodde faktiskt att
kommunen var mer aktiv i den f d fritidsgården. Vi i Liberalerna lämnar därför in följande motion
till kommunfullmäktige om att ta tillbaka fritidsgården i kommunal regi och att öka dialogen och
samarbetet med polisen i området. Ideella insatser är så klart fortsatt välkomna på fritidsgården men
styrningen måste vara kommunal med utbildad personal. Vi i Liberalerna är tydligt för insatser från
ideella organisationer och de är ett värdefullt komplement i många sammanhang. Men de kan inte
alltid ses som ersättning för kommunen, särskilt inte i ett område med dessa integrationsutmaningar
som kräver kommunal styrning och ansvarstagande samt när det dessutom kommer starka
varningssignaler från polisen.

Med anledning av det ovan anförda yrkar Liberalerna i Borlänge:

Att kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att ta tillbaka fritidsgården Tjängan i

kommunal regi.

Att öka dialogen och samarbetet med polisen i området.
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