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MEDBORGARFÖRSLAG OM UNGDOMSGÅRD 
 

Kommunfullmäktige 

Avslå medborgarförslag om ungdomsgård eftersom nuvarande verksam-

heter på Forum täcker in de behov till ungdomsaktiviteter som förslags-

ställaren efterlyser och att PUMA-stöd till arrangemang ger flexibilitet för 

att nya idéer kan provas.  

_____ 

 

Sammanfattning av ärendet 

Gunvor Lidman har skickat in ett medborgarförslag om att ungdomsgård 

bör finnas i kommunen, enligt bilaga. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 28 oktober 2013, § 57 att överlämna ären-

det till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige 

för beslut senast 28 april 2014. 

 

Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet. 

 

Till kommunfullmäktige har medborgarförslag tillställts om att en ung-

domsgård bör finnas i kommunen. Förslagsställaren föreslår att den nu-

varande ICA-lokalen görs om till ungdomsgård. Där kan man göra olika 

rum med teman som bakning, matlagning, måla sig och fixa frisyrer, 

handarbeta osv enligt förslagsställaren.  

 

Ärendet 

I Älvsbyn har tanken på en permanent ungdomsgård inte varit aktuell på 

många år. Verksamheten ska vara flexibel och kunna ändras och formas 

utifrån ungdomarnas intressen och behov över tiden.  

 

Under ett ungdomsting för ett antal år sedan kom förslaget om ett kvälls-

öppet ”fik” några kvällar per vecka. Detta provades i Café Storgatans regi 

under lite över ett år. Billigare ungdomsfika och livegrupper framträde där. 

I början var verksamheten livfull men självdog med tiden och ungdomarna 

slutade komma. Anledningen till detta var att verksamheten inte var intres-

sant längre.   

 

Nu finns After school på torsdagar mellan kl 16 – 21 för årskurs 6 – 9 och 

Saturday 5 på lördagar mellan kl 16 - 21 för årskurs 6 – gymnasiet.  



 

 

Innehållet under dessa dagar varierar mellan, TV spel, karaoke, dans, 

fotboll, gitarrkurser, bowling, bakning etc. Dessa verksamheter bedrivs i 

kommunens lokaler på Forum. 

 

De ungdomar som har egna idéer på enskilda arrangemang kan söka 

PUMA-stöd från Fritid & Kultur så det tänkta arrangemanget kan genom-

föras.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 14 april 2014, § 46. 

 

Förslag till beslut 

Undertecknad föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom nuvarande 

verksamheter på Forum täcker in de behov till ungdomsaktiviteter som för-

slagsställaren efterlyser och att PUMA-stöd till arrangemang ger flexibilitet 

för att nya idéer kan provas.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Avslå medborgarförslag om ungdomsgård eftersom nuvarande verksam-

heter på Forum täcker in de behov till ungdomsaktiviteter som förslags-

ställaren efterlyser och att PUMA-stöd till arrangemang ger flexibilitet för 

att nya idéer kan provas.  

_____ 

 

Kommunfullmäktige 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

_____ 
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