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Motion om ett Ungdomens Hus i Sala 

INLEDNING 
Ragnhild Jansson (SO) inkom 2015-08-29 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det ska byggas ett Ungdomens Hus i Sala. En lokal främst för att främja 
ungdomars hälsa genom att uppmuntra spontanidrott men även främja andra delar 
av ungdomarnas liv och möjlighet att utvecklas till goda medborgare. Motionären 
vill att ett Ungdomens Hus ska finnas med i projekteringen av Vision Lärkan. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/126/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 143. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 

kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen 

att ett Ungdomens Hus ska ingå i projekteringen av Vision Lärkan. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 
att ett Ungdomens Hus ska ingå i projekteringen av Vis ion Lärkan. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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Bilaga KS 2016/126/1 1 (1) 

2016-06-28 

DIARIENR: 2015/570 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

Svar på motion om ett Ungdomens hus i Sala. 

lnk. 2016 -06- 2 8 

Ragnhild Jansson (SO) inkom den 29 augusti 2015 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att det ska byggas ett Ungdomens hus i Sala. En lokal främst 
för att främja ungdomars hälsa genom att uppmuntra spontanidrott, men även 
främja andra delar av ungdomarnas liv och möjlighet att utvecklas till goda med
borgare. Motionären vill att ett Ungdomens hus ska finnas med i projekteringen av 
Vision Lärkan. 

I motionen lyfter motionären en rad funktioner som ett ungdomens hus bör 
innehålla - möjlighet för spontanidrott året runt, möjlighet att tala med vuxna som 
inte är föräldrar eller lärare, möjlighet att utveckla kulturella intressen, möjlighet att 
umgås med andra även när det är kallt väder utomhus. 

Mycket av det som motionär en efterfrågar finns redan idag enligt min uppfattning. 
Kulturkvarteret Täljstenen med ungdomslokalen fyller idag i hög grad den 
funktionen. Ungdomslokalen - Lokal 17 - är en träffpunkt för dem som går i sjuan 
och uppåt. Här finns aktiviteter för dem som vill ha något att göra och en lugn vrå för 
att koppla av, träffa kompisar e ller prata bort en stund. På Kulturkvarteret 
Täljstenen finns också stort utbud av möjligheter för olika kulturella aktiviteter. 

Det som däremot finns stor brist på är lokaler och platser för spontanidrott året 
runt, inte minst mot bakgrund av den hallbrist som råder redan idag. Jag delar 
motionärens uppfattning att i det fortsatta a rbetet med Lärkan bör också frågan om 
möjligheterna till ett Ungdomens hus med inriktning mot spontanidrott beaktas. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 
att ett Ungdomens Hus ska ingå i projekteringen av Vision Lärkan. 
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MOTION FÖR ETI UNGDOMENS HUS I SALA 

I sverigedemokraternas budgetmotion för 2016 utrycker vi en önskan för att det skall byggas ett 

ungdomens hus här i Sala. En lokal främst för att främja ungdomars hälsa genom att befrämja 

spontanidrott. Ett ungdomens hus i Sala skulle även kunna främja andra delar av ungdomarnas liv 

och möjlighet att utvecklas till goda medborgare. Vi i Sverigedemokraterna vill att ett ungdomens hus 

finns med i projekteringen av Vision Lärkan som planeras av de borgerliga partierna som idag leder 

Sala Kommun. Vi i Sverigedemokraterna vill se att ett ungdomens hus bör innehålla några viktiga 

punkter: 

• Möjlighet för spontanidrott året runt, tex. basket, inomhusfotboll, Innebandy, skateboarding 

etc. 

• Möjlighet att tala med vuxna som inte är föräldrar eller lärare. 

• Möjlighet att utveckla kulturella intressen, tex. konst, musik, dans. 

• Möjlighet att umgås med andra även när det är kallt väder utomhus tex. biljard, 

slapparsoffor, ett mindre cafe 

Vi i sverigedemokraterna tror att ett sådant ungdomens hus inte bara skulle gynna ungdomarna utan 

även främja samhället när ungdomarna har möjlighet att sysselsätta sig, vilket minskar risken för att 

de hittar på annat tex. droger, klotter och åverkan på annans egendom. Detta skulle även kunna ge 

ett nytt incitament för att vilja flytta till vår vackra kommun och därmed ge en större skatteintäkt. 

Vi yrkar: Att Kommunfullmäktige i Sala Kommun beslutar att ett ungdomens hus skall ingå i 

projekteringen av Vision Lärkan. 
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