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ling (S) om vad som händer med 
Ungdomens Hus 
KSN-2013-0519 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Ungdomens Hus är en på många sätt unik 
verksamhet för ungdomar, men framförallt av 
ungdomar. Sedan mitten av 1980-talet har den 
fristående föreningen Ungdomens Hus med 
stöd av Uppsala kommun gett unga i Uppsala 
möjligheten att utvecklas inom entreprenörskap, 
kultur och demokrati. I att ta ansvar och växa 
som människor. 
 
Att investera i Uppsalas unga är bland det mest 
lönsamma vi kan göra, både ekonomiskt och 
socialt. Det är därför anmärkningsvärt att Ung-
domens Hus nu återigen ifrågasätts. En extern 
utvärdering av Ungdomens Hus som kom-
munen lät utföra under 2012 ger verksamheten 
ett mycket gott omdöme. I förslaget till budget 
för 2013 ingick därför en permanentning av 
projekt Magma som kommunen tillsammans 
med Allmänna Arvsfonden stött under tre år. 
 
Barn- och ungdomsnämndens ordförande 
Cecilia Forss (M) deklarerade i TV4 i början av 
mars att kommunen inte tänker skjuta till några 
ytterligare resurser. Istället kan kommunen, en-
ligt Forss, tänka sig att gå in och ta över verk-
samheten.  Det är ett uttalande som väcker en 
hel del frågor. Inte minst för att det går emot 
den grundläggande iden med Ungdomens hus 
under snart 30 år - att ge unga möjlighet att 
växa genom det ansvar de får på Ungdomens  
Hus. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
barn- och ungdomsnämndens ordförande, 
Cecilia Forss (M) följande: 
 
• Står du fast vid ditt uttalande om att 
Ungdomens Hus trots goda vitsord i den ex-
terna utvärdering kommunen själv beställt och 
trots löften om motsatsen inte ska få möjlighet 
att permanenta den verksamhet som har be-
drivits i projekt Magma? 

• Menar du verkligen allvar med ditt uttalan-
de om att kommunen via barn- och ungdoms-
nämnden ska gå in och ta över verksamheten på 
Ungdomens Hus? 
 
Erik Pelling 
Kommunalråd (S) 
 
Svar: 
 
Fråga 1 
•Står du fast vid ditt uttalande om att Ung-
domens Hus trots goda vitsord i den externa ut-
värdering kommunen själv beställt och trots löf-
ten om motsatsen inte ska få möjlighet att per-
manenta den verksamhet som har bedrivits i 
projekt Magma? 
 
Jag har inte uttalat mig om projekt Magma. Vi 
har ingen ansökan från Ungdomens hus om en 
fortsättning av projektet värför det inte varit 
aktuell för mig att säga något om det. 
 
För 2013 får Ungdomens hus en avtalsersätt-
ning uppgående till 504 000 kr plus hyra för 
lokalerna, 572 000 kr. Avtalet ger alltså totalt  
1 076 000 kr. Dessutom kan föreningen få 
bidrag till drogfria arrangemang löpande under 
året. Förra året beviljades föreningen 89 000 kr 
för sådana arrangemang, vilket utgjorde mer än 
en tredje del av totala bidraget för drogfria ar-
rangemang.  
 
Barn- och ungdomsnämnden har en nyinkom-
men ansökan för ytterligare 180 000 kr att ta 
ställning till på sammanträdet den 25 april. För-
slaget från arbetsutskottet är att bevilja 170 000 
kr. 
 
Fråga 2 
•Menar du verkligen allvar med ditt uttalande 
om att kommunen via barn- och ungdoms-
nämnden ska gå in och ta över verksamheten på 
Ungdomens Hus? 
 
Jag har fått frågan av medier om kommunen 
kan tänkas ta över Ungdomens hus om före-
ningen inte orkar driva verksamheten vidare? 
Jag har svarat att jag naturligtvis ställer upp på 
en sådan diskussion om ett kommunalt ansvar 
eller att någon annan förening kan driva verk-
samheten. Jag skulle inte neka någon som begär 
att ha ett sådant samtal. Det är inte ett ställ-
ningstagande. 



 

Ungdomens hus har inte begärt att vi skall föra 
en sådan diskussion varför frågan inte är och 
har heller inte varit aktuell. 
 
Uppsala den 23 april 2013 
 
Cecilia Forss (M) 
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden 
 


