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§ 63
Förslag att stimulera ungas kultur- och fritidsengagemang och
aktiviteter – motion från Miljöpartiet
Dnr 2013/KFN 0054 001
Nämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Motionen anses besvarad.
2. Förvaltningen får i uppdrag att kommunicera och informera om de
möjligheter inom motionens andemening som redan finns.
Förvaltningen får även i uppdrag att vid behov förtydliga det gällande
regelverket så att även denna målgrupp tydligt omfattas.
Yrkande
Miljöpartiet yrkar bifall av motionen.
Socialdemokraterna yrkar i första hand bifall av motionen. I andra hand
stöds andra att-satsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på första att-satsen och finner att
nämnden beslutat att anse motionen besvarad.
Ordförande ställer proposition på andra att-satsen och finner en enhällig
nämnd beslutat godkänna andra att-satsen.
Skriftlig reservation
Miljöpartiet kommer in med skriftliga reservationer.
Röstförklaring från S
Socialdemokraterna kommer in med en röstförklaring.
___________________________________________________
Ärendebeskrivning
Tyresö kommun har ett omfattande fritids- och kulturliv, men merparten
riktar sig till de som engagerat sig i en idrotts-, fritids-, eller
kulturförening.
Miljöpartiet har kommit in med en motion där de vill att kultur- och
fritidsnämnden ska införas en stimulanspeng avsedd att stimulera ungas
egna initiativ.
Alla mellan 13-20 år ska kunna söka stöd från Tyresös stimulanspeng till
unga för verksamheter som inte kan betecknas som ordinarie
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föreningsverksamhet. De verksamheter som genomförs ska följa de
målsättningar och policys som kultur- och fritidsnämnden i Tyresö
kommun har. En enkel redovisning ska lämnas efter arrangemanget till
nämnden.
I en del andra kommuner har man infört en möjlighet för de som inte är
föreningsanslutna. På ett enkelt sätt kan de söka bidrag och stöd för att
förverkliga en idé eller en aktivitet.
Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet vill att även unga Tyresöbor som inte är föreningsanslutna
ska kunna få projektbidrag utifrån egna initiativ.
Den möjligheten finns redan idag. Ett exempel är den utomhusbio som
anordnades förra året av ungdomarna själva med hjälp av personalen på
Café Bonza.
Däremot kan jag erkänna att vi från nämnd och förvaltningen varit dåliga
på att informera om den möjligheten. Kanske beroende på att
målgruppen minst sagt är heterogen och inte så enkel att nå med
information.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse
Motion från Miljöpartiet
___________________________________________________
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