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§9
Svar på medborgarförslag om ungdomsgård/ar i Hjulsta
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på
medborgarförslaget.
Ärendet

Stadsdelsförvaltningen fick av nämnden den 13 juni i uppdrag att
bereda ett medborgarförslag om att starta upp en ungdomsgård i
Hjulsta.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 6 november 2013.
Dnr 362-2013-1.2.4.
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för
FP+M+C att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Ornina Younan (S) föreslog gemensamt för S+V att
nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut
och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M+C+S+V:s förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya
Uzel (MP) till förmån för eget förslag.
”Förslag till beslut
Att stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla
medborgarförslaget.
Att stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att utreda
fritidsverksamhet i Hjulsta enligt förslagsställaren.
Att därutöver anföra
Ungdomsverksamheten i Hjulstaskolan gjorde att ungdomar i Hjulsta
hade meningsfull fridsverksamhet och möjlighet till läxläsning.
forts.
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forts § 9
När ungdomsgården i Hjulsta och ungdomsverksamheten i
Hjulstaskolan inte längre finns gör att många barn och ungdomar just i
Hjulsta saknar meningsfull fritidsverksamhet. Vi instämmer med
förslagsställaren att fritidsverksamhet i Hjulsta behövs, därför vill vi
ge förvaltningen i uppdrag att utreda inrättande av fritidsverksamhet i
Hjulsta. ”
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram
ett särskilt uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
Medborgarförslaget tar upp behovet av en träffpunkt för ungdomar i
Hjulsta, antingen i Hjulstaskolan eller i någon annan lokal. Vi tycker
att det kan vara värt möjligheten att undersöka förutsättningar för
detta. I förvaltningens svar görs en uppräkning på olika saker som
görs för ungdomar idag, till exempel läxhjälp och uppsökande
fältverksamhet. Det är bra. Men vi anser att det finns behov av fler
mötesplatser efter skoltid för våra ungdomar i de olika områdena i vår
stadsdel.”
__________________

