Motion till Värnamo Kommunfullmäktige
Skapa en unga människors mötesplats.
Det är viktigt att erbjuda unga människor en mötesplats där
de kan utvecklas till sin fulla potential. I ett samhällsklimat
där ungdomar allt mer drabbas av psykisk ohälsa, där våld
breder ut sig, där fördomar växer och där allt fler känner sig
utanför det som är normativt är det viktigt att skapa platser
där man förebygger och vänder framtida negativa trender.

(S) Vision:
Värnamo, en
framtidskommun
för alla
Övergripande mål:
Jobb och framtidstro;
”Verksamheten i Värnamo Kommun
ska främja fler och bättre jobb”

Härmed yrkar vi att Kommunfullmäktige ger
Kommunstyrelsen i uppdrag att:
1. ta fram förslag på möjliga lokaler som kan bli ett
Ungdomshus.
2. tillsätta en referensgrupp beståendes av ungdomar
för att tillsammans komma fram till verksamhetens
innehåll och lokalens utseende.
3. att ta fram ett kostnadsförslag för ett Ungdomshus.

Ansvar för kommande
generationer; ”Verksamheten i
Värnamo Kommun ska på ett
meningsfullt och långsiktigt hållbart
sätt främja trygg och skapande miljö”.

Pålitlig samhällsservice;
”Verksamheten i Värnamo Kommun
ska på ett ansvarsfullt och hållbart sätt
möta medborgarna”

Tänk er ett Ungdomshus där ungdomars delaktighet och vilja styr verksamheten. Ett hus som erbjuder ungdomar
möjlighet till egna utställningar, konserter, dansuppvisningar, poesi, teaterframträdande, kurser, integration och
att på egen hand driva projekt. Detta och mycket mer är möjligt och man skapar rätt förutsättningar.
Produktivitet uppnås när människors förmåga, kapacitet och passion tas tillvara på.
Vi behöver en plats för ungdomar med en helhetssyn på människan där ungdomarnas behov står i centrum. En
attraktiv, hållbar och trygg kommun som har och vill se en tillväxt måste investera i dagens ungdomar för att
uppnå den önskade effekten. Detta kan göras genom att skapa ett Ungdomshus där ungdomarna själva är med
och utformar verksamheten, husets innehåll samt deltar i och leder olika aktiviteter efter eget intresse.
Ungdoms café, replokaler, teater och musikstudio är några av de exempel som ett Ungdomshus ska kunna
innehålla.
Ungdomarna ska ha möjlighet till att mötas, utveckla sin kreativitet, utbyta idéer, lösa problem tillsammans,
utvecklas som människor och bidra till kommunens utveckling. I ett samhällsklimat där ungdomar allt mer
drabbas av psykisk ohälsa, där våld breder ut sig, där fördomar växer och där allt fler känner sig utanför det som
är normativt är det viktigt att skapa platser där man förebygger och vänder framtida negativa trender. Linjen
mellan att vara problemskapare och problemlösa är hårfin.
Socialdemokraterna i Värnamo kommun är av uppfattningen att människan oftast äger förmågan att lösa sina
egna problem men att man tillsammans måste hitta sätt att kanalisera möjligheterna att göra så. Genom att man
skapar förutsättningar för ungdomar att inte bara delta utan också äga aktiviteter skapar man också deltagande i
samhället, kännedom om hur vårt offentliga system fungerar och aktiva medborgare.
Ett ungdomshus där idéer föds, ett hus fullt av möjligheter som tar ungdomars drömmar och passion tar på
allvar är avgörande för att kunna sätta behov och intresse hos de vi är till för i centrum – något som också är
Värnamo kommuns värdegrunder.
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