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Svar på medborgarförslag - ett aktivitetshus för alla.
Bakgrund
Thorbjörn Andersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen
ska utarbeta ett kulturhus där alla oberoende av kön, klass, etnicitet
eller ålder kan inkluderas.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-16 att medborgarförslaget
bereds av kommunstyrelsen efter samråd med berörda nämnder samt
för beslut i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt förslaget till
utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden samt omsorgs- och
socialnämnden.
Yttranden
Utbildningsnämnden säger i yttrande 2015-09-28 att i
medborgarförslaget föreslås tillskapande av ett aktivitetshus för både
ungdomar och vuxna som kan omfatta alla grupper av människor.
Medborgarförslaget berör visserligen inte utbildningsnämndens
verksamhet, men utbildningsnämnden vill ändå uttrycka en positiv
inställning till förslaget om ett aktivitetshus där alla människor är
välkomna, oavsett ålder etc.
Omsorgs- och socialnämnden säger i yttrande 2015-09-29 att
nämnden ser många fördelar med att skapa tillgång till flera allmänna
mötesytor för kommunens invånare. Omsorgs- och socialnämnden kan
dock inte se att satsningen på ett seniorhus står i konflikt med en
satsning på ett allaktivitetshus/kulturhus för alla och anser därför inte
att det planerade och beslutade seniorhuset ska stoppas och ersättas av
någonting annat.
Kultur- och fritidsförvaltningen säger i yttrande 2015-11-02 att
förslagsställaren menar att ungdomar sedan länge lovats möjlighet till
ett allaktivitetshus. Kultur- och fritidsnämnden menar att så inte varit
fallet. I samband med ett ungdomsinflytandeprojekt som kultur- och
fritidsförvaltningen ansvarat för, har önskemålet om en
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mötesplats/allaktivitetshus/kulturhus framförts av ungdomar som de
av för
valtningen anställda ungdomslotsarna varit i kontakt med. Några
löften har i det sammanhanget inte givits varken från den politiska
ledningen eller från tjänstemannahåll.
Förslagsställaren menar vidare att kultur- och fritidsnämnden stoppat
satsningen på ungdomsinflytande och ungdomsombud. Den mera
korrekta beskrivningen är att kultur- och fritidsnämnden vid
kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-03 fick avslag på
tilläggsyrkande om fortsatt satsning på projektet ungdomsinflytande.
Kommunstyrelsen ansåg att kvarvarande tilläggsbudget (efter KS
reducering i samband med översyn ny mandatperiod) hos kultur- och
fritidsnämnden var tillräcklig för att finansiera en fortsatt satsning.
Kultur- och fritidsnämnden var av annan uppfattning, nämnden ansåg
det inte möjligt att i egen budget, prioritera en fortsatt satsning som
skulle innebära att arbeta med ungdomsinflytande för hela
kommunens räkning. Ungomsinflytande är dock självklart även
fortsättningsvis en viktig del i kultur- och fritidsnämndens egen
verksamhet för barn- och unga.
Kultur- och fritidsnämnden har stort fokus på målgruppen barn- och
ungdomar. Stora resurser läggs årligen på den gruppen i alla de
verksamheter nämnden ansvarar för. Samhällsutvecklingen är dock
sådan att vi i framtiden ur friskvård och ekonomisk synvinkel också
måste prioritera en äldre åldersgrupp och i synnerhet då våra
pensionärer. Kommunen och våra seniorer har mycket att vinna på att
den åldersgruppen får en mötesplats där möjligheter till social
samvaro och kultur- och fritidsaktiviteter ges.
En sådan möjlighet finns i och med att socialförvaltningen delvis
flyttat ut ur lämpliga centralt belägna lokaler där Dagcentret Knuten
tidigare bedrev sin verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden är överens
med förslagsställare att ett ”allaktivitetshus” för ungdomar i äldre
tonåren upp till 25 år kunde vara en bra satsning. I de lokaler som nu
står till förfogande är bedömningen att det inte ryms båda dessa
målgrupper. Erfarenheten från andra projekt där grupperna ”blandats”
är inte heller odelat positiva. Kultur- och fritidsnämnden ser därför att
kommunen nu bör prioritera en plats för seniorer. Nämnden kommer
också parallellt med denna satsning, inom ramen för ett åtagande 2016
arbeta med aktiviteter riktat mot våra seniorer i flertalet av de
verksamheter nämnden ansvarar för.
Sammanfattning
Thorbjörn Andersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen
ska utarbeta ett kulturhus där alla oberoende av kön, klass, etnicitet
eller ålder kan inkluderas.
Utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden samt omsorgs- och
socialnämnden har yttrat sig över förslaget.
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För närvarande är seniorernas mötesplats prioriterad, i centralt belägna
lokaler där Dagcentret Knuten tidigare bedrev sin verksamhet. Något
allaktivitetshus med blandade åldersgrupper planeras inte i dessa eller
andra lokaler.
Kultur- och fritidsnämnden fortsätter med andra satsningar än
aktivitetshus för målgruppen barn- och ungdomar. Stora resurser läggs
årligen på den gruppen i alla de verksamheter nämnden ansvarar för.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att tacka för medborgarförslaget men avslå det.
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Svar på medborgarförslag - ett aktivitetshus för alla.
Bakgrund
Thorbjörn Andersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
utarbeta ett kulturhus där alla oberoende av kön, klass, etnicitet eller ålder
kan inkluderas.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-16 att medborgarförslaget bereds
av kommunstyrelsen efter samråd med berörda nämnder samt för beslut i
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt förslaget till
utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden samt omsorgs- och
socialnämnden.
Yttranden
Utbildningsnämnden säger i yttrande 2015-09-28 att i medborgarförslaget
föreslås tillskapande av ett aktivitetshus för både ungdomar och vuxna som
kan omfatta alla grupper av människor.
Medborgarförslaget berör visserligen inte utbildningsnämndens verksamhet,
men utbildningsnämnden vill ändå uttrycka en positiv inställning till
förslaget om ett aktivitetshus där alla människor är välkomna, oavsett ålder
etc.
Omsorgs- och socialnämnden säger i yttrande 2015-09-29 att nämnden ser
många fördelar med att skapa tillgång till flera allmänna mötesytor för
kommunens invånare. Omsorgs- och socialnämnden kan dock inte se att
satsningen på ett seniorhus står i konflikt med en satsning på ett
allaktivitetshus/kulturhus för alla och anser därför inte att det planerade och
beslutade seniorhuset ska stoppas och ersättas av någonting annat.
Kultur- och fritidsförvaltningen säger i yttrande 2015-11-02 att
förslagsställaren menar att ungdomar sedan länge lovats möjlighet till ett
allaktivitetshus. Kultur- och fritidsnämnden menar att så inte varit fallet. I
samband med ett ungdomsinflytandeprojekt som kultur- och
fritidsförvaltningen ansvarat för, har önskemålet om en
mötesplats/allaktivitetshus/kulturhus framförts av ungdomar som de av för
valtningen anställda ungdomslotsarna varit i kontakt med. Några löften har i
det sammanhanget inte givits varken från den politiska ledningen eller från
tjänstemannahåll.
Förslagsställaren menar vidare att kultur- och fritidsnämnden stoppat
satsningen på ungdomsinflytande och ungdomsombud. Den mera korrekta
beskrivningen är att kultur- och fritidsnämnden vid kommunstyrelsens
sammanträde 2015-06-03 fick avslag på tilläggsyrkande om fortsatt satsning
på projektet ungdomsinflytande. Kommunstyrelsen ansåg att kvarvarande
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tilläggsbudget (efter KS reducering i samband med översyn ny
mandatperiod) hos kultur- och fritidsnämnden var tillräcklig för att
finansiera en fortsatt satsning. Kultur- och fritidsnämnden var av annan
uppfattning, nämnden ansåg det inte möjligt att i egen budget, prioritera en
fortsatt satsning som skulle innebära att arbeta med ungdomsinflytande för
hela kommunens räkning. Ungomsinflytande är dock självklart även
fortsättningsvis en viktig del i kultur- och fritidsnämndens egen verksamhet
för barn- och unga.
Kultur- och fritidsnämnden har stort fokus på målgruppen barn- och
ungdomar. Stora resurser läggs årligen på den gruppen i alla de
verksamheter nämnden ansvarar för. Samhällsutvecklingen är dock sådan
att vi i framtiden ur friskvård och ekonomisk synvinkel också måste
prioritera en äldre åldersgrupp och i synnerhet då våra pensionärer.
Kommunen och våra seniorer har mycket att vinna på att den åldersgruppen
får en mötesplats där möjligheter till social samvaro och kultur- och
fritidsaktiviteter ges.
En sådan möjlighet finns i och med att socialförvaltningen delvis flyttat ut
ur lämpliga centralt belägna lokaler där Dagcentret Knuten tidigare bedrev
sin verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden är överens med förslagsställare
att ett ”allaktivitetshus” för ungdomar i äldre tonåren upp till 25 år kunde
vara en bra satsning. I de lokaler som nu står till förfogande är bedömningen
att det inte ryms båda dessa målgrupper. Erfarenheten från andra projekt där
grupperna ”blandats” är inte heller odelat positiva. Kultur- och
fritidsnämnden ser därför att kommunen nu bör prioritera en plats för
seniorer. Nämnden kommer också parallellt med denna satsning, inom
ramen för ett åtagande 2016 arbeta med aktiviteter riktat mot våra seniorer i
flertalet av de verksamheter nämnden ansvarar för.
Sammanfattning
Thorbjörn Andersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
utarbeta ett kulturhus där alla oberoende av kön, klass, etnicitet eller ålder
kan inkluderas.
Utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden samt omsorgs- och
socialnämnden har yttrat sig över förslaget.
För närvarande är seniorernas mötesplats prioriterad, i centralt belägna
lokaler där Dagcentret Knuten tidigare bedrev sin verksamhet. Något
allaktivitetshus med blandade åldersgrupper planeras inte i dessa eller andra
lokaler.
Kultur- och fritidsnämnden fortsätter med andra satsningar än aktivitetshus
för målgruppen barn- och ungdomar. Stora resurser läggs årligen på den
gruppen i alla de verksamheter nämnden ansvarar för.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att tacka för medborgarförslaget men avslå det.
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