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KF §5:16 Dnr. KS 2017/0098 

Svar på motion nr 4/2017 från Kristina Embäck (S) och A nders 
Pettersson (S) - Ungdomens hus 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 Åkersberga. 

2. Uppdraget, som genomförs inom Kultur- och fritidsnämndens budget, 
ska redovisas för Kultur-och fritidsnämnden senast i december 2018. 

Särskilt yttrande 
Utöver förslaget anser Miljöpartiet följande: 
Vägledande för uppdraget är att "Ungdomens Hus" avser ett initiativ som: 
- Höjer ambitionsnivån för både utövande och konsumtionen av kultur i Österåker. 
- Riktas mot äldre ungdomar, ålder runt 17-22 år, särskilt grupper som riskerar att sluta sitt 

utövande i övre tonåren och/eller behöver särskilt stöd för att komma igång. 
- Syftar till mer kulturut övande i gemenskap med andra, aktiviteter som ersätter och/eller 

kompletterar hem-utövande. 
- Ar centralt belägen, men med syfte att nå ut till ungdomar i al la delar av kommunen. 
- Har en bred definition av begreppet "kultur" och låter ungdomarna styra mycke t av utbudet, 

men där personal har övergripande ansvar. 
Kristin Hagegård (MP) för Miljöpartiet 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige, 2017-03-13, § 2:17, föreslår motionärerna att Kultur-
och fritidsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna till lokal och personal samt 
ekonomi för ett Ungdomens hus i centrala Åkersberga. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2018-05-28, § 7:21. 
- Michaela Fletchers (M) ordförand eförslag daterat 2018-05-11. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-07. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-05-03, § 3:5. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-12. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (L) yrkar bifall til l Kommunstyrelsens förslag. 
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Bo Edlén (V) biträder Mathias Lindows (L) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag och frågar om 
detta även kan bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras - Kultur- och fritidsnämnden, Kommunkansliet 

Justera-jdes signaturer Utdragsbestyrkande 


