
Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet 

Datum 2016-02-16 
Dnr KS 2015/0184 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, 
pop, dans och performance 

Sammanfattning 
Anders Pettersson (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 befintiiga scener i kommunens ägo bör användas i första hand 
för rock, pop, dans och performance. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsförvaltningen 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 
yourself'. Kultur- och fritids förvaltningen 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. Aven 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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