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Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Krehla Runa 	 2016-04-26 	KTN-2015-0550 

Kulturnämnden 

Ansökan om utökat verksamhetsbidrag 2016 till Café Genomfarten 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att bevilja Café Genomfarten 396 tkr i utökat verksamhetsbidrag 2016 

Sammanfattning 
Under hösten 2015 hittade allt fler ensamkommande ungdomar till fritidsgårdarna, 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 signalerade i december 2015 att det skulle bli svårt att 
upprätthålla bra verksamhet med befintlig personal. Verksamheten har därför förstärkt under 
våren, och önskar nu 396 tkr i extra verksamhetsbidrag för 2016. 

Ärendet 
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. Personalen på fritidsgårdarna har beskrivit att deras arbete känns väldigt 
meningsfullt och att målgruppen uppskattar mötesplatsen. 

För att behålla en trygg miljö på fritidsgården har utförarna KFUM 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; 

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

E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



• 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 frivilligsektorn erbjuda ens amkommande barn och nyanlända en 
meningsfull fritid. 

Förutom Grand fyller Café Genomfarten en viktig roll i centrala staden. Båda ligger i 
närheten av Röda korsets Träffpunkt på Trädgårdsgatan där många ens amkommande som 
ännu inte har fått skolplacering befinner sig dagtid för språkträning. När Röda korset stänger 
k1.15 går många ungdomar vidare till Café genomfarten. 

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. 

Café genomfarten ansöker om 396 tkr i extra verksamhetsstöd för resursförstärkning 2016. 
Det fmansierar en ökad bemanning med en personal/kväll under 2016 vilken förvaltningen 
finner rimligt. 

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

Kulturförvaltningen 

Sten Bemhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Bilaga: 	Café genomfartens ansökan om utökat verksamhetsbidrag 2016 
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen resursförstärkning 
Beslut kommunstyrelsen resursförstärkning 
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Ansökan: Verksamhetsbidrag barn och unga 

Sökande organisation 
Café Genomfarten 
Drottninggatan 13 
75310 Uppsala 

Org.nr. 8176018508 
Bankgiro 5137-0344 

Kontaktperson 
Martin Björlingson 
genomfarten@gmail.com  
018-130860, 070-3311437 

Beskrivning av verksamheten 
Café Genomfarten är en drogfri ungdomsgård som riktar sig till ungdomar i åldern 13-19 år. Vårt 
signum är generösa öppettider, billigt fika och schyssta vuxna. Vår personal består av goda vuxna 
förebilder som har tid att umgås med och samtala med ungdomarna. Huvudman är Uppsala Kristna 
Råd. All vår verksamhet är gratis för besökarna. Verksamheten är att betrakta som icke-
kommersiell. Vi har inget köptvång i caf&t och priserna där är satta för att enbart täcka 
inköpskostnader för varor och visst förbrukningsmaterial. 

På Café Genomfarten har vi traditionellt sett stoltserat med att ha haft en jämn könsspridning bland 
våra besökare. Under 2015 kom kom dock en övervägande andel av besökarna att utgöras av killar. 
De är därtill av invandrarbakgrund, en grupp som tidigare varit underrepresenterad bland våra 
besökare. Under hösten fick vi en stor ökning av besökare ur gruppen ensamkommande 
flyktingungdomar, närmare bestämt killar från Afghanistan. Det gläder oss att vår drogfria öppna 
mötesplats lockar just denna grupp och vi känner att det vi kan erbjuda här är meningsfullt och gör 
skillnad för dem i deras tillvaro. 

Det som alltid lockat enstaka invandrargrupper till oss är möjligheten att spela gratis biljard i vårt 
till det ändamålet avsedda rum. Det är också biljardrummet som initialt kom att locka det stora 
flertalet av de nyanlända. 

Då vi såg ett så snabbt ökat besökarantal och hårt tryck på biljarden, med en del konflikter till följd, 
blev vi tvungna att hålla hårt på regler kring bokning och antal besökare (6st) som samtidigt får 
vistas i biljardrummet. Detta kom att ta upp en stor del av personalens arbetsuppgifter under 
öppettiden, i synnerhet under eftermiddagstid då trycket är som störst. 

I samband med vår öppning klockan 15 kan det stå upp mot 20 personer i kö för att få komma in 
och boka sin speltid som är 30 min i taget. Innan vi har hunnit ha öppet så länge är för det mesta 
större delen av dagens tider uppbokade. 

Under 2015 kom vi att registrera 713 unika individer i vårt biljardregister där en blir uppskriven för 
att få sitt biljardkort som en sedan visar upp vid tidsbokning. Ökningen var tydligast sedan efter 
sommaren. 100 inskrivna passerades 17/2 och då var många av de registrerade redan befintliga 
besökare som fick registrera sig i det nya systemet, 200 passerades 7/4 och även här fanns många 
"gamla" besökare, 300 passerades 23/6, 400 7/9, 500 22/10, 600 25/11 och 700 18/12. Hittills under 
2016 har 169 nya individer registrerat sig. 



Många kommer hit efter att Röda Korsets träffpunkt stänger på eftermiddagen och vi tror att det där 
som ordet om vår verksamhet ursprungligen kom att spridas i gruppen. Vi har dessutom fått höra att 
vi omnämns som tips på bra verksamhet för de ensamkommande i ett brev som cirkulerar bland 
gode män alt vårdnadshavare i Uppsala. Oldart vem som är avsändare av detta. En vårdnadshavare 
som var här och lämnade en besökare sa att hon "blivit tipsad av kommunen" om oss. 

En uppskattning är att ca 50-60 besökare dagligen hör till gruppen ensamkommande. Utöver dessa 
har vi alla andra besökare som också "vill ha sin del" av personalen. För tillfållet finns därför en 
känsla hos personalen av att en dras i av alla och att en känner sig otillräcklig. 

Den stora ökningen i besökarantal har ändå gått relativt smärtfritt. Vid några få tillfållen har det 
blivit konflikter i samband med att personer varit oense om vems tur det är att spela i 
biljardrummet. Vi vill att Café Genomfarten ska vara en trygg på plats att vara på, både för besökare 
och för personal. Vi vill också att personalen ska ha möjlighet att finnas tillgängliga för alla 
besökare. 

Med bakgrund av detta ansökte vii dec 2015 om ett utökat verksamhetsstöd för att kunna öka 
bemanningen under öftermiddagstid samt på helger då vi upplever att trycket är som störst. På 
helgerna kör vi konsekvent med alkoblås i dörren för att garantera nykterhet i lokalerna. Enbart 
detta tar upp en hel del av personalens tid i anspråk. Och det är heller inte helt ovanligt att 
besökarna utmanar drogfrihetskravet. 

Även då det enligt vad vi förstått inte finns något formellt beslut så har vi blivit garanterade det 
belopp vi sökte för dec 2015-maj 2016, nämligen 162 tkr. Vi har haft den ökade bemanningen sedan 
1 dec och det har haft stor positiv inverkan på personalens välmående och verksamhetens utövande. 
Den ansökan vi nu skickar in sträcker sig över hela 2016 då vi inte upplever några signaler på att 
behoven kommer förändras under innevarande år. 

Det ordinarie upphandlade verksamhetsstöd som vi får från kommunen täcker personalkostnaden 
för fem veckors sommaröppet, personalkostnaden för lördagsöppet samt att arrangera 
ungdomskultur. Bidraget ligger 2016 på 307 000kr. En ganska liten peng för Uppsala Kommun för 
det generösa fritidsutbud som Café Genomfarten erbjuder Uppsalas ungdomar. Verksamhetsbidraget 
från Uppsala Pastorat, som är de som i huvudsak bekostar verksamheten, ligger 2016 på 2 005 000 
kr. 

Mål 
Med ett utökat verksamhetsstöd vill vi kunna fortsätta erbjuda alla Uppsalas ungdomar i åldern 13-
19 år, oavsett kön eller var i staden de bor, en öppen och trevlig, drogfri atmosfär med fler 
närvarande och trygga vuxna i personalen. Om vi inte har möjligheten att öka bemanningen vid 
särskilda tider finns risken att vi inte kommer att kunna garantera samma trygga atmosfär. 

Genomförande 
Vi kommer att erbjuda drogfri, öppen fritidsverksamhet mån-tor id 15-22, fre kl 15-00 samt lör 17-
22. Vi räknar med att i snitt ha ca 75-100 besökare dagligen. För att detta ska gå att genomföra lika 
smärtfritt som i nuläget så kommer vi att fortsätta bemanna med ytterligare en person på 
eftermiddagstid mån-fre samt under helgpassen fre kväll och lördag. Vi har tidigare ansökt om att få 
pröva att genomföra denna ökade bemanning fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-05-31. I och med 
denna ansökan vill vi kunna behålla denna utökade bemanning under hela 2016. 



Budget 
Intäkter 
Okr 

Utgifter 

Lönekostnad timanställda (med 2105 års löneläge) 
4h/dag mån-fre + 6,5h fre kväll + 6,5h lör = 33h/vecka. 
Perioden omfattar 57 veckor vilket blir sammanlagt 1881h. 
Lönen vi betalar är 124 kr/h vilket ger en total kostnad på. 233 244 kr 

Semesterersättningen är 12,96% och ger en ytterligare kostnad på 30 228 kr 

OB-tillägg på 53,20 kr utbetalas under helgpassen på sammanlagt 12,5h/vecka vilket ger en kostnad 
på 665 kr/vecka och 37 905 kr för hela perioden. 

Sociala avgifter för dessa lönekostnader blir 94 693 kr. 

Den totala lönekostnaden för denna ökade bemanning blir således 396 070 kr. 

Förväntat resultat 
-396 070 kr 

Summa som vi ansöker om: 396 000 kr 
(162 000 kr alltså beviljat men inte beslutat sedan tidigare) 

För Café Genomfarten: 

V/ 	

f 

Marttn-Körlingson, föreståndare 





upefäla 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 ensamkornmande 
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 tillfällig 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 frivilligsektorn 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 viken 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 eftermiddagen 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 
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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 (MT') 
Bona 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 Bringbom Anadol (M), tjg § 53 
Anna Manell (L) 
Anne Lennartsson (C), tjg 

Joachim Danielsson, stadsdirektör, Christoffer Nilsson, chef kik, 
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, MP, 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 
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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 flyktingmottagade 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 form 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 fritidsgårdarna 
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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