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HANDLING 
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Svar på motion om att möjliggöra att ungdomsgården har 
helgöppet 

INLEDNING 
Kristina Nyberg (S) inkom den 26 mars 2018 med motion om utökade öppettider på 
ungdomslokalen - Lokal 17. 

Motionären framför att ungdomar i Sala upplever att ungdomslokalen skulle behöva 
ha öppettider anpassade till behovet hos de ungdomar lokalen är till för. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/118/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Reviderad Bilaga KS 2020/118/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar 
på motion 
Bilaga KS 2020/118/2, remissvar Kultur och Fritid 
Bilaga KS 2020/118/3, motion från Kristina Nyberg (S) 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 126 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 
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Dnr 2018/396 --~ 

Svar på motion om att möjliggöra att ungdomsgården har 
helgöppet 

INLEDNING 
Kristina Nyberg (S) inkom den 26 mars 2018 med motion om utökade öppettider på 
ungdomslokalen - Lokal 17. 
Motionären framför att ungdomar i Sala upplever att ungdomslokalen skulle behöva 
ha öppettider anpassade till behovet hos de ungdomar lokalen är till för. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/118/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Bilaga KS 2020/118/2, remissvar Kultur och Fritid 
Bilaga KS 2020/118/3, motion från Kristina Nyberg (S) 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
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DIARIENR: 2018/396 

KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Svar på motion om utökade öppettider på ungdomslokalen -
Lokal 17 

Kristina Nyberg (S) inkom den 26 mars 2018 med rubricerad motion. 

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

• att kommunstyrelsen får i uppdrag att möjliggöra att ungdomslokalen har 
helgöppet 

Motionären skriver att ungdomar i Sala upplever att ungdomslokalen skulle behöva 
ha öppettider anpassade till behovet hos de som ungdomslokalen är till för. 

Ungdomslokalen är mycket populär och har längre öppettider på fredagar. På 
helgerna är den inte tillgänglig, även om behovet av att ha någonstans att gå för att 
träffa vänner kanske är som störst på helgerna. 

Motionen har remitterats till Kultur- och Fritid för yttrande. 

Kultur- och Fritid skriver i sitt yttrande att kostnaderna för att ha helgöppet en 
lördag 5 timmar, 40 veckor om året med två personalresurser beräknas till 96 000 
kronor. 

Under hösten 2018 sökte, och fick, Sala kommun medel från Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, för att öka tillgängligheten och kvaliteten 
i verksamheten vid fritidsgårdar för ungdomar 13-20 år. Bidraget som Sala kommun 
erhöll kunde endast användas under 2018. 

Stödet gav kommunen möjligheten att öka tillgängligheten i ungdomslokalen, och ha 
lördagsöppet under hösten 2018 för att utvärdera behovet. Under hösten 2018 hade 
ungdomslokalen öppet mellan klockan 17 och klockan 22 på lördagar vid totalt 14 
tillfällen. 

Utvärderingen av lördagsöppet på ungdomsgården presenterades vid Kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde den 24 januari 2019. När prowerksamheten 
utvärderades framkom det att under de 14 lördagar som lokalen haft öppet under 
2018 besökte i snitt 46 besökare per kväll lokalen. Av dessa var 85 % pojkar och 15 
% flickor. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Anders Wigelsbo 
Kommu nstyrelsens ordförande 

anders.wigelsbo@sala.se 

Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

Utvärderingen visade vidare att lördagsöppet på ungdomsgården varit väldigt 
uppskattat bland ungdomarna, och att personalen bedömer att lördagsöppet kan 
vara ett bra alternativ särskilt under de kalla vintermånaderna. 

Att ha lördagsöppet på ungdomslokalen kan bidra till en ökad trygghet bland Salas 
ungdomar, och på så vis medföra en bättre och mer meningsfull fritid. För att kunna 
verkställa detta behövs dock finansiering, vilket särskilt bör beaktas i 
budgetprocessen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

:ttir:ooeo 
Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
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Svar på motion om utökade öppettider på ungdomslokalen -
Lokal 17 

Kristina Nyberg (S) inkom den 26 mars 2020 med rubricerad motion. 

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

• att kommunstyrelsen får i uppdrag att möjliggöra att ungdomslokalen har 
helgöppet 
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Motionären skriver att ungdomar i Sala upplever att ungdomslokalen skulle behöva 
ha öppettider anpassade till behovet hos de som ungdomslokalen är till för. 

Ungdomslokalen är mycket populär och har längre öppettider på fredagar. På 
helgerna är den inte tillgänglig, även om behovet av att ha någonstans att gå för att 
träffa vänner kanske är som störst på helgerna. 

Motionen har remitterats till Kultur- och Fritid för yttrande. 

Kultur- och Fritid skriver i sitt yttrande att kostnaderna för att ha helgöppet en 
lördag 5 timmar, 40 veckor om året med två personalresurser beräknas till 96 000 
kronor. 

Under hösten 2018 sökte, och fick, Sala kommun medel från Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, för att öka tillgängligheten och kvaliteten 
i verksamheten vid fritidsgårdar för ungdomar 13-20 år. Bidraget som Sala kommun 
erhöll kunde endast användas under 2018. 

Stödet gav kommunen möjligheten att öka tillgängligheten i ungdomslokalen, och ha 
lördagsöppet under hösten 2018 för att utvärdera behovet. Under hösten 2018 hade 
ungdomslokalen öppet mellan klockan 17 och klockan 22 på lördagar vid totalt 14 
tillfällen. 

Utvärderingen av lördagsöppet på ungdomsgården presenterades vid Kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde den 24 januari 2019. När provverksamheten 
utvärderades framkom det att under de 14 lördagar som lokalen haft öppet under 
2018 besökte i snitt 46 besökare per kväll lokalen. Av dessa var 85 % pojkar och 15 
% flickor. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 

Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 SO 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Anders Wigelsbo 

Kommunstyrelsens ordförande 

anders.wigelsbo@sala.se 

Direkt: 0224-7 4 71 00 



Kommunstyrelsen 

Utvärderingen visade vidare att lördagsöppet på ungdomsgården varit väldigt 
uppskattat bland ungdomarna, och att personalen bedömer att lördagsöppet kan 
vara ett bra alternativ särskilt under de kalla vintermånaderna. 

Att ha lördagsöppet på ungdoms lokalen kan bidra till en ökad trygghet bland Salas 
ungdomar, och på så vis medföra en bättre och mer meningsfull fritid. För att kunna 
verkställa detta behövs dock finansiering, vilket särskilt bör beaktas i 
budgetprocessen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar rtionen 
Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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SALA KOMMUN 
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Kommunstyrelsens 
ledningsutskott 

Ang Motion om att möjliggöra att ungdomsgården har helgöppet 

Kristina Nyberg, S, Har lämnat en motion där socialdemokratiska ungdoms
förbundet påtalar att ungdomar i Sala upplever att ungdomslokalen skulle behöva 
ha öppettider anpassade till behovet hos de som ungdomslokalen är till för. 
Ungdomslokalen har öppet mån- tor, 1700-2100 samt fre 1700-2300. Men inte på 
helgen då kanske behovet att ha någonstans att gå är som störst. 

Man föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att möjliggöra att ungdomslokalen 
har helgöppet. 

Kostnader för helgöppet på lördag, 5 tim, 40v, med två personalresurser är 
beräknad till ca %tkr. 

Samtidigt ger "Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor," MUCF alla 
kommuner möjlighet att från 3 juli till 30 november söka bidrag för att öka 
tillgängligheten och kvaliteten i verksamheten vid fritidsgårdar och öppen 
fritidsverksamhet för ungdomar från 13 till 20 år. Med öppen fritidsverksamhet 
avses, utöver fritidsgårdar, ungdomens hus eller liknande som unga kan besöka 
kostnadsfritt och där de till stora delar själva kan välja vad de vill göra. Den öppna 
fritidsverksamheten kan även ske i form av uppsökande verksamhet. 

Stödet ska ge kommunerna möjlighet att öka tillgängligheten (tex. i form av utökade 
öppettider) och öka kvaliteten i verksamheten vid fritidsgårdar och motsvarande 
öppen fritidsverksamhet. Syftet är att unga i åldern 13-20 år ska kunna delta i mer 
verksamhet och få ut mer av sitt deltagande i verksamheten 

Stödet ska användas till att: 

■ öka tillgängligheten, t.ex. i form av utökade öppettider, inkluderande arbetssätt 
eller spridning av tillgänglig information till olika grupper av unga. 

■ öka kvaliteten i verksamheten, t.ex. för att stimulera informellt lärande samt 
personlig och social utveckling för verksamhetens deltagare. 

Bidraget kan gå till fritidsverksamhet som drivs i kommunal regi eller annan regi. 
Bidraget kan endast användas under 2018. 

Sala kommun, kultur- och fritid kommer att rekvirera medel för 2018. Detta ger Sala 
kommun möjligheten att påbörja helgöppet redan under hösten 2018. Därmed 
kommer en utvärdering och en behovsanalys att göras som kan användas som 
underlag för framtida beslut gällande helgöppet på ungdomslokalen i Sala. 

Eventuellt bidrag för 2019 är ännu oklart. 

Roger Nilsson 
Kultur- och fritidschef 
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Kommunfullmäktige i 
Sala kommun 

MOTION lnk. 2018 -03- 0 8 
Väckes av: Kristina Nyberg (S) 

01anenr AldlillaQa 

Motion om utökade öppettiden på ungdomslokalen- Lokal 17 

Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU, har påtalat att ungdomar i Sala 
upplever att ungdomslokalen skulle behöva ha öppettider anpassade till behovet 
hos de som ungdomslokalen är till för. 
Ungdomslokalen är mycket populär och har längre öppettider på fredagar. 
Men på helgen är den inte tillgänglig, även om behovet av någonstans att gå och 
träffa vänner kanske är som störst just på helgerna. 

Jag föreslår fullmäktige besluta: 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att möjliggöra att ungdomslokalen har 
helgöppet. 

Sala 2018-03-06 

l~lA o)e11,.e1 cJV~ G el1°o 
Kristina Nyberg (S) 


