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Skapa	  en	  mötesplats	  för	  unga	  i	  Riksten	  	  

 
Riksten växer så det knakar och har utvecklats till en attraktiv plats med närhet till natur och 
friluftsliv. De goda boendekvalitéerna lockar allt från barnfamiljer till studenter. I takt med att 
Riksten växer är det viktigt att den kommunala servicen går hand i hand med utvecklingen. Nyligen 
startades det upp en helt ny skola i Riksten vilket är positivt, men den planerade utbyggnaden ställer 
också ökade krav på annan kommunal service.  
 
Tullingeparitet anser att det behövs en fritidsgård eller annan mötesplats i Riksten där ungdomar 
kan umgås, spela spel, prata, aktivera sig, lyssna på musik eller bara träffas över en kopp kaffe utan 
de krav på prestation som förekommer inom t ex idrottsvärlden. Mot bakgrund av att det bor allt fler 
barnfamiljer i Riksten är mötesplatser för unga en viktig del av den kommunala servicen. På sikt är 
det en klok investering och ett naturligt inslag i en miljö med många unga.  
 
Den styrande majoriteten menar att deras ettårsplan 2014 möjliggör för samtliga stadsdelar att 
utvecklas genom nya mötesplatser. Tyvärr saknas det mötesplatser för unga i Riksten, vilket är en 
stor brist med tanke på att många familjer med barn och ungdomar flyttar in till Riksten. Dessutom 
är kommunikationerna till centrala Tullinge begränsade för den som inte har tillgång till bil.  
 
I brist på gemensamma platser att träffas och umgås på finns det risk att ungdomar ”hänger" ute, 
utan någonstans att ta vägen. Ungdomars alkohol- och drogkonsumtion varierar över tiden, men för 
bara några år sedan hade Tullinge de högsta siffrorna i kommunen vad gäller alkohol och narkotika 
bland pojkar. Vi menar att bra mötesplatser kan ha brottspreventiva effekter och därmed minska 
risken för att ungdomar hamnar i destruktiva miljöer. Utgångspunkten är att varje satsad krona på 
förebyggande arbete ger desto mer tillbaka.  
 
I första hand bör kommunen undersöka var det är möjligt att skapa en mötesplats för unga i Riksten 
genom att ta tillvara befintliga lokaler. Naturligtvis ska ungdomarna själva få vara med och 
bestämma om vilka aktiviteter som ska bedrivas där. Botkyrka bör därför bjuda in brett för att ta 
reda på ungdomars önskemål och idéer. Dialogen kan lämpligen ske via platser där många unga 
samlas som t ex befintliga fritidsgårdar, skolor och social medier.  
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en fritidsgård i 
 Riksten. 
 
att  berörda förvaltningar får i uppdrag att inleda en dialog med Tullinges ungdomar som
 specifikt handlar om en mötesplats för unga i Riksten.  
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