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Mikael Jonsson har den 10 maj 2012 inkommit med rubricerade medborgar-
förslag. Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att Ranstas ungdomar 
behöver en ungdomsgård, placerad i Ransta Nästas bygdegård. Förslagsställaren 
beskriver de utmaningar som föreningen står inför, hur aktiviteter ska kunna skapas 
i ändamålsenliga utrymmen för ungdomarna och hur det ska hanteras då lokalen för 
detta kräver renovering för att inte förfalla. Bland annat krävs isolering och lagning 
av lokalens vindsutrymme. 

Medborgarförslaget har remitterats till dåvarande kultur- och fritidsnämnden. 

Kulturutskottet ställer sig bakom kultur- och fritidsenhetens yttrande. l yttrandet 
skriver enheten att Ransta Nästa har av kulturutskottet nu i höst erhållit 217 000 
kronor för byte av tak samt 100 000 kronor för isolering av vinden. Därför föreslås 
att medborgarförslaget ska anses besvarat. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Medborgarförslag om Ranstas ungdomar behöver en 
ungdomsgård 

l skrivelsen beskiver man arbetet med att skapa en livskraftig bygdegård i Ransta 
och speciellt då med prioritering på samarbete med vuxna för barn. 

Man har konstaterat två stora utmaningar för att kunna skapa ändamålsenliga 
utrymmen för ungdomarna. 

Vinden är problemet eller möjligheten. Här finns ypperliga möjligheter att tillskapa 
ett utrymme om det inreddes för ungdomarna att vistas i och ha som "sin egen" 
lokaL 

Problemet är att taket behöver lagas och vinden isoleras. 

Glädjande är det att meddela att Ranst::t Nästa har erhållit 217 000 kr för byte av tak 
samt 100 000 kr för isolering av vinden den 2012-10-16 KU §28 

Därmed anses medborgarförslaget besvarad 

Kultur- och fritigsenheten 
t /1 J 
rtoz,;~ 
TF Enhetschef 

l (l) 
2012-11-19 

YITRANDE 

SALAKOMMUN 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5 
Växel: 0224-555 01 
Fax: 0224-175 90 
kulturfrit id@ sala. se 

Roger Nilsson 
Fritidsintendent/stf kultur- och fritidschef 

Roger.Nilsson@sala.se 
Direkt: 0224-555 04 

www.sala.se 
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Yttrande- Medborgarförslag om att Ranstas ungdomar behöver 
en ungdomsgård 

INLEDNING 
Mikael Jonsson skickade den 10 maj 2012 in ett medborgarförslag gällande en 
ungdomsgård till Ranstas ungdomar. 

Beredning 

Bilaga KU 2012/25, yttrande från Roger Nilsson 2012-11-19 samt medborgarförslag 
från Mikael Jonsson 

Ärendet föredras av tf. enhetschef 

BESLUT 

Kulturutskottet beslutar 

att anta enhetens yttrande som sitt eget. 

Utdrag 

Mikael Jonsson 

l Utdragsbestyrkande 
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Förslagets rubrik: Ranstas ungdomar behöver en ungdomsgård 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

Ransta Nästas bygdegård är kanske den mest aktiva bygdegården i Sala kommun. mycket tack vare en 
livskraftig och aktiv PRO-förening. Under vardagarna är lokalen året runt fylld med studiecirklar och 
möten. Nu pågår det dessutom en process där bygdegården och dess förening kan komma att bli ett 

-paraply för all ideell verksamhet i bygden, för barn och vuxna. 
l Föreningen står dock inför två stora utmaningar. Hur ska vi skapa aktiviteter i ändamålsenliga utrymmen 
l för ungdomarna och hur ska vi hantera att lokalen för detta kräver renovering för att inte förfalla? 
~Vårt största problem är vinden, som är helt utan isolering. och som vid svårare regnväder läcker in. På 
~vintrarna innebär dessa förutsättningar att en hel del uppvärmningspengar, som kommunen står för, går 
'till spillo och en tuff inomhusmiljö med inomhustemperaturer på nedåt 14 grader. 
l Vinden skulle också vara en ypperlig möjlighet, om den inreddes, för ungdomarna att vistas i och ha som 
:"sin egen" lokaL Potentialen är stor för aktiviteter på kvällar och helger då kommunen inte har någon 
aktivitet alls. plus vardagar då endast barn på skolbarnomsorgen har något naturligt ställa att träffas på. 
Vi vet att kommunen var villig att bidra med över 300 000 kr till den ansökan som sedan Boverket tyvärr 

:avslog. Vi har nu ett nytt förslag för en bråkdel av de kostnaderna. 
• Vi föreslår att man isolerar vinden och lagar hål och liknande. Vi är villiga att stå för all arbetsinsats på 
vinden själva men behöver hjälp från kommunen med kostnaderna för materialet, vilket vi lågt värderat 

. till 70 000 kr. All form av inredning ordnar vi själva i efterhand också. 
l investeringspengar är detta småslantar. men för Ransta betyder det mycket och det är i linje med 

-kommunens lokalpolicy att underhåll ska ske i tid så inte pengar slösas på längre sikt. 

Jag godkänner att Sa!a kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag !ämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 

Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SAlAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224~550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

Vlrve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve .sved l u n d @sala .se 
Direkt: 0224-551 03 


