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Nr 79. Fråga av Maria Gardfjell 
(MP) om Ungdomens Hus 
KSN-2013-0517 
 
Kommunfullmäktige 
 
Fråga 
 
Ungdomens hus har sedan mer än 25 år varit ett 
kultur- och fritidscentrum för ungdomar i Upp-
sala. Under åren har föreningen hållit ett otal 
konserter med såväl lokala som internationellt 
storsäljande artister. Föreningen har bidragit till 
att fostra skickliga musiker, politiker och ledare. 
Föreningen har också stått som förebild för ung-
domsverksamheter i andra kommuner. 
 
Det viktigaste som föreningen har uppnått 
handlar om dess löpande verksamhet. Att före-
ningen Ungdomens hus alltid har arbetat med, 
och fortsätter att arbeta med, verksamhet baserad 
i ungdomarnas gemensamma vilja att skapa me-
ningsfull fritid för sig själva och andra. Under 
åren har det på Svartbäcksgatan 32 funnits rep-
lokaler, inspelningsstudio, krokikurser, fotolabb, 
biljardrum, strategispel, rollspel, datorspelsverk-
samhet, skate-ramp, filmvisning, meditations-
kurser, ljudteknikerutbildning, café, konsertverk-
samhet och mycket annat. 
 
Det handlar om ungdomar som driver verksamhet 
för ungdomar. Ungdomar som har förmågan att 
se lösningar, som ofta blir tunga att få igenom i 
en renodlat kommunal verksamhet. Ungdomar 
som har skapat och bevarar en god intern-
demokrati. Ungdomar som finns till hands för 
varandra. Ungdomar som lär sig mycket för livet, 
både i fråga om mätbara värden, och om hur en 
medmänniska bemöter andra oavsett bakgrund 
och fysiska attribut. 
 
Viljan till egenmakt och förmågan att enas om 
lösningar räcker långt, men inte hur långt som 
helst. Föreningen Ungdomens hus har alltid varit 
beroende av kommunala medel. Nu har före-
ningen fått besked om att det kommer bli mindre 
resurser från kommunen i år. Det rimmar illa 
med behovet av ungdomsverksamhet i centrala 
staden. Miljöpartiet anser att det behovet ska fort-
sätta täckas med de summor föreningen tidigare 
har beviljats. 
 

 
Min fråga till barn- och ungdomsnämndens 
ordförande är: 
 
Finns det konkreta planer på att kommunen ska ta 
över verksamheten för Ungdomens hus? 
 
Uppsala 19 mars 2013 
 
Maria Gardfjell (MP) 
kommunalråd 
 
 


