0 Österåker
Tjänsteutlåtande
Kommunkansliet

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-02-16
Dnr
KS 2015/0184

Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock,
pop, dans och performance
Sammanfattning
Anders Larsson (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04, § 3:24 föreslagit att
Österåkers kommun utreder möjligheten att skapa en scen för rock, pop, dans och performance.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
Motion nr 15/2015 anses besvarad då befindiga scener i kommunens ägo bör användas i första hand
för rock, pop, dans och performance.

Bakgrund
Kultur- och fritids förvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "Motionen uppmärksammar att en
mängd barn och ungdomar i Österåkers kommun sysslar med musikutövning och att musikskolan är
en viktig faktor till detta. Att få uppträda inför andra är en viktig del av utvecklingen som musiker.
Det är också viktigt, precis som motionen påstår, att uppmuntra till eget arrangörskap och "Do it
yourselfKultur- och fritidsförvaltningen skriver vidare "I Österåkers kommun har
fritidsgårdsverksamheten målgruppen 13-18 år. Fritidsgården Bergagården har en egen scen i en
lokal som tar upp till 300 personer. Den har en fullt utrustad scen med ljud- och ljusteknik.
Ungdomar kan själva arrangera konserter och spelningar där i den mån det fungerar med gårdens
övriga verksamhet. Fritidsgårdens personal har en musikansvarig som fungerar som ungdomarnas
bollplank kring det de vill realisera på scenen. Även äldre ungdomar är välkomna att arrangera
spelningar och liknande, så länge evenemangen är öppet för fritidsgårdens målgrupp.

Förvaltningens slutsatser
Kommunstyrelsens kontor, kansliet, har inget att erinra.

Tidigare beredning och beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2016-02-04, § 1:5.

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-02-04,§ 1:5.
2. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-12-28.
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Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-04

KFN15 § 1:5

Dnr KFN 2015/0053-100

Svar på motion nr 15/2015 från Anders Petterson (S) - Scen för
rock, pop, dans och performance
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen förslå
Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad då befintliga scener i kommunens ägo bör användas i första hand
för denna verksamhet.

Sammanfattning
Anders Petterson (S) väckte 2015-05-04 en motion i Kommunfullmäktige om att Österåkers
kommun ska utreda möjligheterna att skapa en scen för rock, pop, rap, dans, show och
performance. EN scen av den här karaktären skulle med föra många fördelar: underlätta för
unga musiker och band att möta en publik, stimulera entreprenörskap och "Do it yourselP'
samt ge ett större utbud för ungdomar på hemmaplan.

Beslutsunderlag
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-12-28.

Förslag till beslut
Mathias Lindow (L) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att:
Motionen anses besvarad då befintliga scener i kommunens ägo bör användas i första hand
för denna verksamhet.
Anders Pettersson (S) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (I.)
yrkanden eller enligt Anders Petterssons (S) yrkande och finner att Kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (L) yrkande.

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Mathias Lindows (L) yrkande röstar ja,
den det ej vill röstar nej.
Omröstning utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster och 4-nej röster.

Expedieras
- Akten
- Kommunstyrelsen
- Ekonom

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Samrnanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-04
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Tjänsteutlåtande
Kultur- och fritidsförvaltningen

Österåker
Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2015-12-28
Dnr
KFN15 2015/0053 fySj

Svar på motion nr 15/2015 från Anders Petterson(S) - Scen för rock,
pop, dans och performance
Sammanfattning
Anders Petterson (S) väckte 2015-05-04 en motion i Kommunfullmäktige om att Österåkers
kommun ska utreda möjligheterna att skapa en scen för rock, pop, rap, dans, show och
performance. En scen av den här karaktären skulle medföra många fördelar: underlätta för unga
musiker och band att möta en publik, stimulera entreprenörskap och "Do it yourself' samt ge ett
större utbud för ungdomar på hemmaplan.

Beslutsförslag
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad då befintliga scener i kommunens ägo bör användas i första hand för
denna verksamhet.

Bakgrund
Motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04 (KF§3:24). Remitterad till Kommunstyrelsen för
beredning.

Förvaltningens slutsatser
Motionen uppmärksammar att en mängd barn och ungdomar i Österåkers kommun sysslar med
musikutövning och att musikskolan är en viktig faktor till detta. Att få uppträda inför andra är en
viktig del av utvecklingen som musiker. Det är också viktigt, precis som motionen påstår, att
uppmuntra till eget arrangörskap och "Do it yourself'.
De scener som lyfts fram som goda exempel, Arena Satelliten i Sollentuna och Nova i Vallentuna, är
delar av kommunernas ungdomsverksamhet. Arena Satellitens ungdomsverksamhet har målgruppen
16-25 år. Fritidsledare coachar ungdomar som vill dra igång projekt. Det finns replokaler och
studios, grupper med konst, foto, dans m.m. Det finns en stor scen, fullt utrustad med ljus och ljud,
som hyrs ut för föreställningar och konserter. Nova i Vallentuna är ett allaktivitetshus för unga 13-20
år. Även här finns replokaler, studio, danssal, samt möjligheten att genomföra egna idéer med hjälp
av fritidsledare.
I Österåkers kommun har fritidsgårdsverksamheten målgruppen 13-18 år. Fritidsgården Bergagården
har en egen scen i en lokal som tar upp till 300 personer. Den har en fullt utrustad scen med ljudoch ljusteknik. Ungdomar kan själva arrangera konserter och spelningar där i den mån det fungerar
med gårdens övriga verksamhet. Fritidsgårdens personal har en musikansvarig som fungerar som
ungdomarnas bollplank kring det de vill realisera på scenen. Även äldre ungdomar är välkomna att
arrangera spelningar och liknande, så länge evenemangen är öppet för fritidsgårdens målgrupp.
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Förvaltningen vill därför peka på Bergagårdens scen som en möjlig plats att möta en publik. Där
finns också den infrastruktur som Nova och Arena Satelliten har i form av kompetent personal med
uppdrag att arbeta för och med målgruppen.
För de arrangemang som inte ryms på Bergagårdens scen finns Berga teater som med sitt centrala
läge och stora kapacitet är ett utmärkt ställe att arrangera konserter, dans och performance på.
För hjälp att realisera arrangemang utanför fritidsgården finns Kultur- och fritidsförvaltningens
personal, i form av ungdomslots och kultursekreterare som både kan ge praktiska råd och tips och
visa på vilka arrangörsstöd som finns att söka för att realisera projekt på scen.

Bilagor
1. Motion nr 15/2015, Scen för rock pop, dans och performance, 2015-04-29

Eva Wiström
Förvaltningschef

Birgit Lindholm
Kultursekretarare
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