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AU § I 1:1 I Dnr. KS 2015/0283 

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

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motion nr 23/2015, med hänvisning till Alliansen i Österåkers budgetförslag 2016 och 
plan 2017-18, innebärande en särskild satsning avseende modern digital teknik och lämplig 
lokal för stimulerande fritidsverksamhet för barn och ungdomar. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Som ett komplement till fritidsgårdarna vill vi skapa en ny mötesplats som riktar sig till 
ungdomar mellan 16 — 22 är, ett Ungdomens hus. Där ska ungdomar kunna ordna 
klubbkvällar och modevisningar, spela datorspel mot varandra (LAN-party) utöva teater och 
spela musik, kolla på en film m.m. Arrangemangen ska i huvudsak skapas och drivas av 
ungdomarna själva. I Samverkansbudgeten 2016 med plan 2017-2018 avsätter vi pengar redan 
2016 för start av ovanstående verksamhet, som ligger helt i linje med det som motionären 
föreslår varför vi valt att bifalla motionen. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-09-14, § 5:17, "Anskaffande av speldatorer för 
ungdomsverksamhet" av Peter Wihlners (SD) föreslås att kommunen ska införskaffa 
speldatorer, utrustning för att koppla dessa i nätverk samt tillhandahålla lämplig lokal för 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-11-02. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-10-29. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att bifalla motion nr 
23/2015, med hänvisning till Alliansen i Österåkers budgetförslag 2016 och plan 2017-18, 
innebärande en särskild satsning avseende modern digital teknik och lämplig lokal föl-
stimulerande fritidsverksamhet för barn och ungdomar. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. AU § 11:11 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (AI) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 3 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 
2015 - 2018), KSAU 2015-1 1-09, § I 1:1 I 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. - Michaela H. X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

M Johan Boström X X 

S Anas Abdullah X X 

Ersättare 

C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 

ÖP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -

^ tit? 


