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KS §9:17 Dnr. KS 2015/0283 

Svar på motion nr 23/2015 från Peter Wihlner (SD) - Anskaffande 
av speldatorer för ungdomsverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Motion nr 23/2015 anses besvarad dels med hänv isning till det av Kultur- och 
fritidsnämnden 2017-05-04, § 3:6, antagna PM i vilket det redogörs för syfte och mål med 
stimulerande verksamhet för ungdomar baserat pä modern, digital teknik och dels med 
hänvisning till införskaffande av en s.k. Expo-mobil. 

2. Finansiering av en s.k. Expo-mobil sker inom Kommunstyrelsens budgetram. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommu nfullmäktige 2015-09-14, § 5:17, av Peter Wihlner (SD) föreslås 
att Kommunfullmäktige beslutar om att införskaffa 20 st. speldatorer med till hörande 
utrustning för att kunna koppla ihop dess a i nätverk och v isa matcher, m.m. på 
storbildsskärm/duk samt att Kommunfullmäktige beslutar om att upplåta lämpliga lokal för 
ovan nämnda aktivi tet. Antingen egen lämplig lokal eller hyra lämplig lokal som passar för 
ändamålet. Dessa lokaler skall naturligtvis handikappanpassas. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:7. 
- Michaela Fletchers ( M) ordförandeförslag daterat 2017-09-04 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlätande daterat 2017-06-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M ) yrkar bifall til l arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Motion nr 23/2015 anses besvarad del s med hänvisning till det av Kultur- och 
fritidsnämnden 2017-05-04, § 3:6, antagna PM i vilket det redogörs för syfte och mål m ed 
stimulerande verksamhet för ungdomar basera t pä modem, digital teknik och dels med 
hänvisning till införskaffande av en s .k. Expo-mobil. 
2. Finansiering av en s.k. Expo-mobil sker inom Kommuns tyrelsens budgetram. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslut ar enligt Michaela Fletchers (M) yrkan de och 
finner att sä är fall et. 

Expedieras 
- 1 ekonomienheten 
- Budge t- och kvalitetsenheten 
- Controller KS 
- Kommunkan sliet 
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