0Österåker
Tjänsteutlåtande
Kommunkansliet
Fredrik Zethraeus
Datum 2018-05-07
Dnr
KS 2017/0098

Till Kommunstyrelsen

Svar på mo tion nr 4/2017 från Kristina Embäck (S) och Anders
Pettersson (V) - Ungdomens hus
Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2017-03-13, § 2:17 förslår motionärerna att Kultur- och
fritidsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna till lokal och persona samt ekonomi för ett
Ungdomens hus i centrala Äkersberga.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
1. Bifalla motion nr 4/2017 innebärande att Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att undersöka
möjligheterna till lokal och personal samt ekonomi för ett ungdomens hus i centrala Äkersberga.
2. Uppdraget, som genomförs inom Kultur- och fritidsnämndens budget, ska redovisas för Kultur och fritidsnämnden senast i december 2018.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt tjänsteutlåtande " En verksamhet för 17-22 åringar
behöver vara flexibel, engagerande och att erbjuda ungdomar en väg in i vuxenlivet så som
möjligheter att studera, skriva CV och söka jobb. Ungdomens Hus är ett brett begrepp som spänner
över många typer av verksamheter. Förvaltningen avser inom ramen för uppdraget bland annat
undersöka vilka övriga utvecklingsprojekt där mötesplats för äldre ungdomar och unga vuxna skulle
kunna ingå såsom Campus Österåker och KFNs uppdrag kring trygga mötesplatser."

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

Tidigare beredning och beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2018-05-03, § 3:5.

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-05-03, § 3:5.
2. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-12.
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Tjänsteutlåtande

Jan-Olof Friman
Kommundirektör

Expedieras
- Kultur- och fritidsnämnden
- Kommunkansliet
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Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-03

KFN § 3 :5

Dnr KFN 2017/0021

Svar på m otion nr 4/2017 - Ungdomens hus
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
1. Bifalla motio n nr 4/2017 med uppdrag att undersöka möjligheterna till lokal och personal
samt ekonomi för ett Ungdomens Hus i Centrala Åkersberga.
2. Uppdraget att undersöka möjligheterna återrapporteras i Kultur- och fritidsnämnden i
december.
3. Uppdraget genomförs inom ramen för Kultur- och fritidsnämndens budget.

Sammanfattning
Till Kommunfullmäktige har inkommit en motion 4/2017 - Ungdomens hus som remitterats
till Kommunstyrelsen för beredning, KS 2017/0046, vidareremitterats till Kultur- och
fritidsnämnden för behandling på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde. Beslut fattas
slutligen av Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-12.

Förslag till beslut
Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Kultur- o ch fritidsförvaltningens beslutsförslag
innebärande följande:
1. Bifalla motio n nr 4/2017 med uppdrag att undersöka möjligheterna till lokal och personal
samt ekonomi för ett Ungdomens Hus i Centrala Åkersberga.
2. Uppdraget att undersöka möjligheterna återrapporteras i Kultur- och f ritidsnämnden i
december.
3. Uppdraget genomförs inom ramen för Kultur- och fritidsnämndens budget.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (L)
yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
- Kom munstyrelsen
- Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

P Österåker
Tjänsteutlåtande
Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2018-04-12
Dnr
KFN15 2017/0021 (A7

Svar på mo tion nr 4/2017 - Ungdomens hus
Sammanfattning
Till Kommunfullmäktige har inkommit en motion 4/2017 - Ungdomens hus som remiterats till
Kommunstyrelsen för beredning, KS 2017/0046, vidareremiterats till Kultur- och fritidsnämnden
för behandling på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde. Beslut fattas slutligen av
Kommunfullmäktige.

Beslutsförslag
Kultur- och fritidsnämnden föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
1. Bifalla motionen KS 2017/0098-03 Internremiss Motion nr 4/2017 med uppdrag att
undersöka möjligheterna till lokal och personal samt ekonomi för ett Ungdomens Hus i
centrala Åkersberga.
2. Uppdraget att undersöka möjligheterna återrapporteras i Kultur och fritidsnämnden i
december.
3. Uppdraget genomförs inom ramen för Kultur- och fritidsnämndens budget.

Bakgrund
Motionen som är väckt till kommunfullmäktige går ut på att utveckla fritidsgårdsverksamheten
genom att skapa en mötesplats för ungdomar mellan 17-22 år. Vidare skrivs i motionen att
mötesplatsen bör vara central och drivas med hjälp av professionell personal. Utifrån detta vill
motionsställaren att Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till
lokal och personal samt ekonomi för ett Ungdomens Hus i Åkersberga.

Förvaltningens slutsatser
En verksamhet för 17 — 22 åringar behöver vara flexibel, engagerande och att erbjuda ungdomar en
väg in i vuxenlivet så som möjligheter att studera, skriva CV och söka jobb. Ungdomens Hus är ett
brett begrepp som spänner över många typer av verksamheter. Förvaltningen avser inom ramen för
uppdraget bland annat undersöka vilka övriga utvecklingsprojekt där mötesplats för äldre ungdomar
och unga vuxna skulle kunna ingå såsom Campus Österåker och KFNs uppdrag kring trygga
mötesplatser.

Bilagor

VJ
Eva Wiström
Förvaltningschef

Sakkunnig idrott- och fritid
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Motion till kommunfullmäktige

_U

Ungdomens Hus
Vi vill utveckla fritidsgårdsverksamheten genom att skapa en mötesplats för ungdomar mellan
17-22 år. Där ska de kunna anordna aktiviteter och arrangemang i egen regi, tillsammans med någon
ur vår professionella personal. Det ska även finnas tillgång till ett café där man kan sitta och prata
och bara vara tillsammans utan att behöva känna krav på att vara aktiv.
Lokalen ska ligga centralt i så att man lätt kan ta sig dit med allmänna kommunikationer. Denna form
av samlingsplats skulle vara ett bra komplement till våra fritidsgårdar då många idag tycker att det är
för stora ålders skillnader på gårdarna 13-20 de har inte så mycket gemensamt som vi tror.
Bra fritidsaktiviteter bidrar till att rusta våra ungdomar för livet och därför är det viktigt att
kommunen tillhandahåller mötesplatser med meningsfulla aktiviteter, en sådan verksamhet har även
brottsförebyggande funktioner. Bra verksamhet som låter ungdomarna få planera och ansvara för sin
fritid. Vi vill därför ge Kultur och Fritidsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till lokal och
personal samt ekonomi för ett Ungdomens Hus i centrala Åkersberga.

För Socialdemokraterna

Kristina Embäck

Änders Pettersson

