
Ärende nr 9 
Ko I tu i-nämnden 

UNR» 
„ 

KULTURFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Krehla Runa 	 2016-04-26 	KTN-2015-0547 

Kulturnämnden 

Ansökan om utökat verksamhetsbidrag 2016 till KFUM Gottsunda 
fritidsgård 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att bevilja KFUM Uppsala 610 tkr i utökat verksamhetsbidrag 2016 

Sammanfattning 
Under hösten 2015 hittade allt fler ensamkommande ungdomar till fritidsgårdama, både de 
kommunala och externt drivna. De nya besökarna har tillfört mycket till verksamheten och 
fritidsgårdarna fyller ett viktigt syfte i att skapa ungdomarna sammanhang och en positiv 
fritid. Men det innebär en ökad arbetsbelastning, och om inte personalbemanningen räcker till 
kan mötesplatsen bli otrygg, vilket skulle vara negativt för både de gamla och nya besökarna 
samt personal. Café genomfarten och KFUM signalerade tidigt att det skulle bli svårt att 
upprätthålla bra verksamhet med befintlig personal. Verksamheten har därför förstärkts under 
våren. Under påsken uppstod det oroligheter i Gottsundaområdet, samtidigt som fritidsgården 
var stängd för helgdagar. Det hängde inte nödvändigtvis ihop, men att ha förebyggande öppen 
verksamhet på helgdagar kan ha en lugnande effekt. KFUM har ansökt om utökat 
verksamhetsbidrag om 470 tkr för ökad bemanning på fritidsgården och 140 tkr för att ha 
öppet alla återstående helgdagar 2016, totalt 610 tkr 

Ärendet 
Under 2015 ökade antalet asylsökande i Uppsala kommun och många ens amkommande 
ungdomar har kommit till kommunen. Under hösten ökade besöksantalet markant på de 
centrala fritidsgårdarna Grand och Café Genomfarten, men även i Gottsunda, Sävja och i 
Stenhagen. Personalen på fritidsgårdarna har beskrivit att deras arbete känns meningsfullt och 
att målgruppen uppskattar mötesplatsen. 

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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För att behålla en trygg miljö på fritidsgården har utförama KFUM Uppsala med fritidsgården 
i Gottsunda, Kyrkornas råd med Café genomfarten och Fritid Uppsala förstärkt med tillfällig 
extrapersonal. Café genomfarten har skickat in en ansökan om extra verksamhetsbidrag för att 
kunna klara förstärkningen, likaså har KFUM gjort. 

Kommunstyrelsen antog 2016-02-10 "Handlingsplan för mottagande av nyanlända och 
asylsökande". I beslutet finns riktade att-satser direkt till kulturnämnden; 

• att uppdra till kulturnämnden att återkomma med en plan för en snabb start av ett 
kulturcentrumlallaktivitetshus i Gränby, samt 

• att uppdra till kulturnämnden att ta fram en plan för hur kulturcentrumen i Stävja, 
Stenhagen och Gottsunda liksom fritidsgården Grand i city kan bidra i arbetet för att i 
samverkan med frivilligsektorn erbjuda ensamkommande barn och nyanlända en 
meningsfull fritid. 

Förutom Grand fyller Café Genomfarten en viktig roll i centrala staden, men även 
fritidsgårdarna i Sävja, Stenhagen och Gottsunda (KFUM) har ett stort tryck med många nya 
besökare. 

För att klara av att erbjuda ensamkommande barn en meningsfull och trygg fritid på 
fritidsgårdarna så som intentionen i handlingsplanen anger, behövs det en resursförstärkning. 
Kulturförvaltningen uppvaktade därför kommunledningen och beskrev situationen och 
påkallade att verksamheterna behövde extra resurser 2016. Den nya samordningsenheten fick 
uppdraget att skriva fram ett ärende till kommunstyrelsen om en resursförstärkning på totalt 
2 600 tkr till kulturnämnden för fritidsverksamhet, varav 1000 tkr avsåg externt drivna 
fritidsgårdar, 1 400 tkr avsåg kommunalt drivna fritidsgårdar samt 200 tkr extra till Fritid 
Uppsala för sommarlovsaktiviteter. Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-06, KSN-2016-
0562, att bevilja kulturnämnden 2 600 tkr från kommunstyrelens engångsmedel för 
flyktingmottagade för resursförstärkning till fritiden. 

KFUM ansöker om 600 tkr i extra verksamhetsstöd för resursförstärkning 2016, varav 470 tkr 
går till att utöka personalstyrkan med 2 personer/dag och 140 tkr till att hålla öppet resten av 
årets helgdagar. På fritidsgården i Gottsunda har de inte bara utmaningen med många 
ensamkommande ungdomar utan också med att få till en gruppkänsla mellan de olika 
grupperingar som besöker dem sedan tidigare. Fritidsgården har sedan hösten 2015 dubblerat 
besöksantalet och språkförbistringar uppstår lätt mellan gamla och nya besökare och besökare 
från olika grupperingar. Förvaltningen anser det dänned motiverat att KFUM utökar 
bemanningen med 2 personal/kväll. Sedan påskhelgens oroligheter i Gottsunda känns det 
även rimligt att fritidsgården får resurser att ha öppet helgdagar under 2016. 



Ekonomisk konsekvensanalys 
Kulturnämnden har beviljats 2 600 tkr från kommunstyrelens engångsmedel för 
flyktingmottagande för resursförstärkning till fritiden. Det sökta bidraget ryms inom den 
budgeten. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Bilaga: 	KFUM Uppsalas ansökan om utökat verksamhetsbidrag 2016 
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen resursförstärkning 
Beslut kommunstyrelsen resursförstärkning 
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Ansökan om extra medel för ökade personalomkostnader på 
KFUM Gottsunda fritidsgård. 

477 000 kronor för personalförstärkning - se bilaga 1 
145 000 kronor för öppethållande röda dagar - se bilaga 2 

> KFUM GOTTSUNDA FRITIDSGÅRD 

ni UP Mig 
LTU RNA MN b EN 

Ink. 	2016 -04- 2 8 

Diarien501 	-.(7516 
Akibil. 

KFUM Uppsala ansöker om bidrag till extra personalresurser på KFUM Gottsunda fritidsgård — 
förstärkning med två fritidsledare per kväll. Vi har sedan i oktober arbetat med 2 extra ledare per kväll 
för att vara en säker mötesplats och för att ge våra ordinarie medlemmar samt alla nyanlända på 
fritidsgården en meningsfull, utvecklande och aktiv fritid. 
KFUM har stor erfarenhet av att klara av turbulenta perioder genom att trygga verksamheten noggrant 
samt förstärka ledartätheten. 

"Vi är så ,glada att de nyanlända ungdomarna funnit oss". 
Det är så många nyanlända, ensamkommande ungdomar som hittat till vår gård. Vi har nu fyra olika 
grupperingar på gården, (ordinarie medlemmar, nyanlända från Afghanistan, Syrien och en grupp från 
Afrikanska länder) som vi arbetar intensivt med att få ihop till en grupp med Vi-känsla. VI gläds över 
deras närvaro som berikar oss och vi lär av varandra hela tiden. Det innebär att vi varje kväll har dubbla 
antalet besökare, varav hälften inte kan kommunicera språkligt med resterande grupp. Det säger sig 
självt att läget kan bli väldigt spänt och att grupperna ibland hamnar i konflikt med varandra. 

Initialt har vi arbetat med de icke språkliga möjligheterna. Genom lekar, dans och idrott strävar vi efter 
att snabbt integrera de olika grupperna med varandra. Att t.ex. mixa fotbollslaget är en bra möjlighet 
till relationsbyggande. Efterhand har fysiska och skapande aktiviteter kompletteras med renodlad 
svenskundervisning. Det finns ett stort intresse att lära sig svenska språket och här har vi haft glädje 
av våra fritidsledare som flera är lärare till yrket. 

KFUM har genom åren arbetat upp ett gediget nätverk med de boende, andra aktörer men framförallt 
med områdets ungdomar. Gårdens och fritidsklubbens besökare idag är småsyskon eller tom. barn till 
tidigare besökare. Gottsunda är ett socialt utsatt område, men här finns fantastiska möjligheter att 
skapa förändring och framtidshopp. Våra ungdomar är framtiden och hur den blir är avhängigt av hur 
vi verkar i nuet, vilket ansvar vi vuxna tar. 

Bakgrund 

1993 fick KFUM Uppsala en förfrågan från Uppsala kommun att ta över ansvaret för Gottsunda 
fritidsgård. Den kommunalt drivna gården var då belägen i Gottsunda centrum och i skolans matsal. 

När KFUM tog över den kommunala gården var den öppen tre kvällar i veckan (måndag-onsdag). På 
grund av den turbulens som fanns vid den tiden tog föreningen kontakt med Socialtjänsten för 
samarbete som sedan ledde till ett samverkansprojekt under 5 år. Socialtjänsten bidrog med 3 
öppetdagar till, vilket innebar att gården fick ett öppethållande på 6 kvällar/vecka. Handledning av 
personalen erbjöds för en bättre arbetsmiljö och för att säkra och få kontinuitet i personalgruppen. 

1998 flyttade gården från centrum för att i större, egna lokaler erbjuda en utvecklande mötesplats. 
2004 kompletterades det kommunala utdraget med en fritidsklubb, för 35 inskrivna barn, i befintliga 
lokaler. Detta innebar att vi kunde följa barnen från 10 års ålder och till 18 år. 
2014 utökades det uppdraget till 70 inskrivna barn och samband med det flyttade vi verksamheten till 
större, bättre och anpassade lokaler på Bandstolsvägen 1. 



Bibehålla kvalitén 

Dubbla antalet besökare, där hälften inte kan kommunicera med ledare eller andra ungdomar på 
fritidsgården riskerar att tära på kvaliteten, vilket inte får hända. Det går åt resurser för att bibehålla 
den metodik och pedagogik som vi genom decennierna vet fungerar. Vi har förstärkt gårdens 
ledartäthet för att kunna fortsätta vara en trygg arena. Vi måste fortsatta finnas där för de "gamla" 
besökarna som en del är i social riskzon och som är en utmanande grupp i sig, samt fylla en funktion 
som engagerade vuxna, introducera språk och kultur för de nya besökarna som står helt utan 
sammanhang. KFUM vill utföra ett arbete som bereder en möjlighet för båda grupperna att utvecklas 
som individer, att följa sina drömmar och finna en plats i samhället. Framtiden behöver resurser idag. 
Våra ungdomar är värda den satsningen. 

Slutord 

Vi lever ten orolig värld med svåra konflikter och stora flyktingströmmar. Då känns det som att vi/KFUM 
som förening får en ännu viktigare roll. Vi kan verkligen göra skillnad genom att ge barn och ungdomar en 
trygg mötesplats, en meningsfull fritid och en framtidstro. 

Uppsala den 26 april 2016 

Annelle Jansson 

Verksamhetschef KFUM Uppsala 
annelie.jansson@kfumuppasla.se  
070-26605 22 

KFUM är världens största och äldsta ungdomsrörelse och kallas internationellt för YWCA och YMCA. 
Tillsammans involverar vi 70 miljoner människor i mer än 130 länder och i Sverige har vi över 60 000 
medlemmar. 



Bilaga 1 

KFUM Gottsunda fritidsgård 

Resursförstärkning "Nyanlända flyktingungdomar" 
Två extraledare per kväll under 46 verksamhetsveckor. 

Extra kostnad per vecka 

Vardagar 
2 fritidsledare x 120 kr/tim. (inkl. OB) x 4 kvällar x Stim/kväll 
x soc. avgifter + sem. ers 12% 

Helg 
2 fritidsledare x 155 kr/tim (inkl. OB) x 2 kvällar x 5 tim/kväll 
x son avgifter + sem. ers 

7 065,00 

4560,00 

Summa kostnad per vecka: 

Öppethållande 46 verksamhetsveckor per år 

11 625,00 

46 veckor x 11 625 kr 534 750,00 

Minus förstärkning 15 aftnar/ röda dagar 34 200,00 

Summa: 477 300,00 



Bilaga 2 

KFUM Gottsunda fritidsgård 
Kostnadsberäkning öppethållande aftnar/röda dagar 

Ersättning gäller för aftnar/röda dagar under 2016 

Sista april och första maj (30/4, 1/5), Kristi himmelsfärd (14/5) pingsthelgen (23-25/6), 
nationaldagen (6/6), midsommarhelgen (24-25/6), allhelgonahelgen (5-6/11), julhelgen (24- 
26/12), nyårshelgen stängt (31/12). 

15 dagar x 6 fritidsledare x 180 kr/tim. (inkl. OB) x Stim/kväll 
x soc. avgifter + sem. ers 

120 000,00 

Verksamhetskostnad 25 000,00 

Summa: 145 000,00 



upRellue KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Fridborg Anders 	 2016-03-06 	KSN-2016-0562 
Krehla Runa 

Kommunstyrelsen 

Tillfällig resursförstärkning till kulturnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att bevilja kulturnämnden 2 600 tkr från kommunstyrelens engångsmedel för 
flyktingmottagade för resursförstärkning till fritiden 

Ärendet 
Under hösten har allt fler ensamkommande ungdomar hittat till fritidsgårdarna, både de 
kommunala och de externt drivna. De nya besökarna har tillfört mycket till verksamheten och 
fritidsgårdarna fyller ett viktigt syfte i att skapa ungdomarna sammanhang och en positiv 
fritid. Liksom inom andra verksamheter inom kommunen innebär det dock en ökad 
arbetsbelastning, och om inte personalbemanningen räcker till kan mötesplatsen bli otrygg, 
vilket skulle vara negativt för både de gamla och nya besökarna liksom för personalen. 

Kommunstyrelsen antog 2016-02-10 "Handlingsplan för mottagande av nyanlända och 
asylsökande". I beslutet fanns också ett par riktade uppdrag i form av att-satser direkt till 
kulturnämnden. Under område 5 i handlingsplanen, Fritid och socialt sammanhang, finns 
ytterligare uppdrag riktade till kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen ser att 
verksamheterna behöver en tillfällig resursförstärkning under 2016 för att klara det ökade 
antalet besökare och de nya uppdragen. 

Föredragning 
Under 2015 ökade antalet asylsökande i Uppsala kommun och många ensamkommande 
ungdomar har kommit till kommunen. Under hösten ökade besöksantalet markant på de 
centrala fritidsgårdarna Grand och Café Genomfarten, men även i Gottsunda, Sävja och i 
Stenhagen. Flera andra fritidsgårdar har enstaka nya besökare ur målgruppen. Personalen på 
fritidsgårdarna har beskrivit att deras arbete känns väldigt meningsfullt och att målgruppen 
uppskattar mötesplatsen. 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 
753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se  

www.uppsala.se  
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För att behålla en trygg miljö på fritidsgården har utförama KFUM med fritidsgården i 
Gottsunda, Uppsala Kristna råd med Café Genomfarten och kulturförvaltningens egenregi 
genom Fritid Uppsala fyllt på med tillfållig extrapersonal. Café Genomfarten har skickat in en 
ansökan om extra verksamhetsbidrag till kulturförvaltningen för att kunna klara 
förstärkningen, vilket också KFUM har gjort. 

Kommunstyrelsen antog nyligen "Handlingsplan för mottagande av nyanlända och 
asylsökande". I beslutet finns riktade att-satser direkt till kulturnämnden: 

• att uppdra till kulturnämnden att återkomma med en plan för en snabb start av ett 
kulturcentrum/allaktivitetshus i Gränby, samt 

• att uppdra till kulturnämnden att ta fram en plan för hur kulturcentrumen i Stävja, 
Stenhagen och Gottsunda liksom fritidsgården Grand i city kan bidra i arbetet för att i 
samverkan med frivilligsektom erbjuda ensamkommande barn och nyanlända en 
meningsfull fritid. 

Uppdraget att starta upp arbetet med kulturcentrum/allaktivitetshus finns finansierat i 
kulturnämndens budget 2016, men kan komma att kräva utökade resurser längre fram. Arbetet 
är precis påbörjat — en medborgardialog kommer att ske den 16 mars — och hur verksamheten 
ska organiseras och vilken budget som kan komma att krävas vet kulturförvaltningen först 
senare. För att klara av att erbjuda ensamkommande barn en meningsfull och trygg fritid på 
fritidsgårdarna behövs det dock en akut resursförstärkning till kulturnämnden. 

Förutom Grand fyller Café Genomfarten en viktig roll i centrala staden. Båda ligger i 
närheten av Röda korsets Träffpunkt på Trädgårdsgatan där många ensamkommande som 
ännu inte har fått skolplacering befinner sig dagtid för språkträning. När Röda korset stänger 
kl. 15 på efteimiddagen går många ungdomar vidare till Grand och Café Genomfarten. Båda 
verksamheterna kan ha 90 -100 ensamkommande ungdomar under en eftermiddag/kväll. 
Även i Sävja, Stenhagen och Gottsunda har besökarantalet ökat avsevärt på fritidsgårdarna. 

Behov inom kulturförvaltningen fritid 

Externa fritidsgårdar t kr 
KFUM Gottsunda och Café Genomfarten 1000 
Totalt externa fritidsgårdar 1000 

Fritid Uppsala t kr 
fritidsgårdar 1 400 
resursförstärkning sommaren 200 
Totalt Fritid Uppsala 1 600 

TOTALT 2 600 
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Den positiva fritidsgårdsmiljön förutsätter en trygg verksamhet och för att kunna bibehålla en 
välkomnande stärkande miljö med den ökning av besökare som nu föreligger behöver 
fritidsgårdarna en tillfällig resursförstärkning för 2016. De externa verksamheterna har behov 
av 1 000 tkr i förstärkning, och Fritid Uppsala 1 400 tkr. 

Mycket av verksamheten på fritidsgårdarna är under terminerna och kulturförvaltningens 
avdelning Fritid Uppsala har lyft oro för sommaren och vad ungdomarna ska sysselsätta sig 
med då. För att täcka det utökade behovet av såväl aktiviteter som feriearbete så behöver 
Fritid Uppsala förstärka med resurser motsvarande två fritidsledare. De ska framförallt gå till 
utökat öppethållande på Grand i samarbete med Röda korset och andra organisationer samt 
förstärkning på övriga enheter. För ändamålet behövs 200 tkr i resursförstärkning. 

För att säkra den öppna verksamheten och möjliggöra en meningsfull och trygg fritid för de 
många ensamkommande ungdomarna som är besökare på fritidsgårdarna behöver alltså 
verksamheterna en tillfällig resursförstärkning på totalt 2 600 tkr år 2016. 

Ekonomiska konsekvenser 
När kommunstyrelsen beslutade om handlingsplanen konstaterades att de dittills identifierade 
extrakostnaderna för verkställande av handlingsplanen uppgick till 21 477 000 kronor, och att 
reservera kvarstående 97 323 000 kronor av engångsmedlen på kommunstyrelsen och uppdra 
till kommunledningskontoret att planera för fortsatta avsättningar av medlen. Där 
konstaterades också att vidare utredningar, analyser och bedömningar kommer att behövas för 
att identifiera vilka ytterligare extrakostnader 2016 års insatser kommer att innebära. 

Föreliggande ärende är det första underlaget där extrakostnader direkt kopplade till konkreta 
tilläggsuppdrag i samband med handlingsplanen identifierats och analyserats. Totalt föreslås 
alltså att 2 600 000 kronor av de återstående 97 323 000 kronorna fördelas till 
kulturförvaltningen enligt ovan, vilket lämnar 94 723 000 kronor kvar. 

Kommunledningskontoret 

Joachim Danielsson 	 Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör 	 Chef kommunledningskontoret 

Sten Bernhardsson 
Förvaltningsdir. Kulturförvaltningen 





fAupekeiloi KOMMUNSTYRELSEN 

1(4) 

PROTOKOLLSUTDRAG 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

Övriga deltagare: 

Bergius, 13:00 — 16:30 

Maria Gardfjell (MP), ordf 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice 
ordf 
Erik Pelling (S) 
Caroline Andersson (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Rickard Malmström (MP) 
hona Szatmari Waldau (V) 
Therez Olsson (M) 
Rikard Sparby (M), (ej 53, jäv) 
Mohamad Hassan (L) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 

Plats och tid: 

Ledamöter: Ersättare: Gustaf Lantz (S), tjg 
Eva Christiernin (S), tjg 
Linda Eskilsson (MP) 
Daniel Rogozinski (V) 
Carolina Bringborn Anadol (M), tjg § 53 
Anna Manell (L) 
Anne Lennartsson (C), tjg 

Joachim Danielsson, stadsdirektör, Christoffer Nilsson, chef klk, 
Lena Grapp, stadsjurist, Yvonne Näslund, näringslivsdirektör, 
Teresa Palmquist, kommunikationsdirektör, Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör 
Ylva Opard, t.f ekonomidirektör, Susanne Eriksson, politisk stabschef, 
Per Törnvall, Politiska sekreterare S, Ml', V, L, C, KD, Pressekreterare, KS-direkt, 
sekreterare, Kristian Florell, enhetschef § 46, Kristina Mårtensson, projektledare § 48 

	

Ajournering: 	Sammanträdet ajourneras mellan klockan 13 — 13:15. 

	

Utses att justera: 
	Therez Olsson (M) 	 Paragrafer: 41 - 72 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 
Marlene Burwick, ordförande 	 justerare 

sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Kommunstyrelsen 
2016-04-06 

Datum för anslags nedtagande: 
Sista dag för överklagande: 

Underskrift: 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



2 upelalut KOMMUNSTYRELSEN 

2(4) 

PROTOKOLLSUTDRAG 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 
§ 53 

Tillfällig resursförstärkning kulturnämnden 
KSN-2016-0562 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja kulturnämnden 2,6 miljoner kronor från kommunstyrelsens engångsmedel för 
flyktingmottagade för resursförstärkning till fritiden. 

Reservationer 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget avslagsyrkande. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget förslag och lämnar yttrande enligt 
bilaga A § 53. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut att bevilja kulturnämnden 2,6 
miljoner kronor från kommunstyrelsens engångsmedel för fiyktingmottagade för resursförstärkning 
till fritiden. 

Jonas Segersam (KD) yrkar att ärendet återremitteras. 

Jäv 
Rikard Sparby (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen antog 10 februari 2016 "Handlingsplan för mottagande av nyanlända och 
asylsökande". I beslutet fanns också ett par riktade uppdrag i faun av att-satser direkt till 
kulturnämnden. Under område fem i handlingsplanen, Fritid och socialt sammanhang, finns 
ytterligare uppdrag riktade till kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen ser att verksamheterna 
behöver en tillfällig resursförstärkning under 2016 för att klara det ökade antalet besökare och de 
nya uppdragen. 

Under hösten har allt fler ens amkommande ungdomar hittat till fritidsgårdarna, både de kommunala 
och de externt drivna. De nya besökarna har tillfört mycket till verksamheten och fritidsgårdama 
fyller ett viktigt syfte i att skapa ungdomarna sammanhang och en positiv fritid. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ärendets avgörande denna dag mot Jonas Segersams (KD) 
yrkande att återremittera ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
denna dag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
Ingela Persson 
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PROTOKOLLSUTDRAG 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 
(fortsättning § 53) 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Simon Alms (SD) 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 6 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Kulturnämnden 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
Ingela Persson 
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PROTOKOLLSUTDRAG 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

Bilaga A § 53 

Ärende 13: Tillfällig resursförstärkning till kulturnämnden 
Reservation 

Kristdemokraterna reserverar sig mot den tillfälliga resursförstärkningen till Kulturnämnden som 
kommer gå till fritidsgårdar i kommunen. 
Vi menar att nyanlända ska ges möjligheter till en positiv fritid, men att den i huvudsak skapas i hemmet 
och i det civila samhället och inte på fritidsgårdarna. På kommunstyrelsen yrkade vi därför på en 
återremiss av förslaget så att resurserna i stället kunde tilldelas det civila samhället, språkundervisning 
och samtalsstöd 

Jonas Segersam (KD) Kommunalråd 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
Ingela Persson 
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