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Svar medborgarförslag nr 7 - 2018 - Gratis läxhjälp på Åkersberga 
bibliotek 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Anse medborgarförslag nr 7/2018 - Gratis läxhjälp på Åkersberga bibliotek besvarad i och 
med att läxhjälp redan bedrivs av Svenska kyrkan i samråd med Åkersberga bibliotek. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit till Österåkers kommun 2018-03-06 föreslås att 
Österåkers kommun anordnar gratis läxhjälp två dagar i veckan på Åkersberga bibliotek i 
Åkersberga centrum. Medborgarförslaget är remitterat till Kul tur- och fritidsnämnden som på 
delegation av kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2019-02-07. 

Förslag tiil beslut 
Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till Kultur- och fritids förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att anse medborgarförslag nr 7/2018 - Gratis läxhjälp på Åkersberga bibliotek 
besvarad i och med att läxhjälp redan bedrivs av Svenska kyrkan i samråd med Åkersb erga 
bibliotek. 

Propositionso rd n i ng 
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrand (KD) 
yrkande och tinner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunstyrelsen 
- Budget och kva 1Jtétsenheten 
- Förslagsställaren 
- Biblioteks- och kulturchef 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Gratis läxhjälp på biblioteken ^ ̂ 
Ny termin, nya tag! Men ibland kan det vara knivigt med läxorna. Lugnl På biblioteket hittar du hjälpen. Vi har läxhjälp 
för alla åldrar på flera bibliotek runt om i staden. 

På flera av 
biblioteken run 
om i 

Stockhojm kan du få gratis läxhjälp. Biblioteken har lite olika inriktningar på sin läxhjälp men vi ser till att något av biblioteken ha 
just den läxhjälp du behöver. Oavsett om du går i grundskolan, på gymnasiet, en vuxenutbildning eller SFI. 

De olika biblioteken har läxhjälp på olika dagar för att alla som vill ska ha möjlighet att komma. Vi har samlat läxhjälpen här på 
sidan så att du enkelt kan klicka dig vidare. 

Läxhjälpen anordnas i samarbete med en rad frivilligorganisationer, bland andra Röda Korset och Kista Galaxy FC. 

Här hittar du tid och plats för läxhjälp på biblioteken 
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