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Kf §53    Dnr: KS.2014.79      
 
Svar på motion om att ge projektet Ungdomstillväxt stöd och 
rådgivning om hur projektet kan realiseras    
 
Ärendebeskrivning 
Curt Vang (K) har lämnat en motion om att ge projektet Ungdomstillväxt stöd 
och rådgivning om hur projektet kan realiseras. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2014 att remittera motionen till 
fritidsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden för beredning. Nämnderna 
har yttrat sig över motionen, och kommunstyrelsekontoret har sammanställt 
svaren samt beskrivit det stöd som getts till projektet. 
 
Av sammanställningen framgår bland annat att kommunstyrelsekontoret 
anordnat ett möte med föreningen bakom projektet, Internacional KIR 
Gislaved. Vid detta tillfälle deltog företrädare för fritidsnämnden, 
kulturnämnden, fastighetsnämnden och socialnämnden. Föreningen 
presenterade projektet. Alla var positiva till projektet, men övriga förvaltningar 
menade att ärendet bör hanteras av kommunstyrelsen genom 
kommunstyrelsekontoret. 
 
Företrädare för kommunstyrelsekontoret har träffat föreningen ett flertal 
gånger, haft flera samtal med en representant för föreningen och vid något 
tillfälle även tillsammans med chef för arbetsmarknadsenheten samt med 
samordnare för Navigatorcentrum. Stöttning till föreningen har skett genom att 
ge konkreta råd och tips på hur projektplan och budget kan utformas. 
Därtill har en projektskola på två timmar genomförts med föreningen med 
syfte att hjälpa till med projektprecisering och ansökan.  
 
Beslutsunderlag 
Motion om att ge projektet Ungdomstillväxt stöd och rådgivning om hur 
projektet kan realiseras, daterad den 16 april 2014 
Kommunstyrelsen den 6 maj 2014, § 158 
Fritidsnämnden den 1 oktober 2014, § 60  
Kulturnämnden den 22 september 2014 § 44   
Socialnämnden den 27 augusti 2014, § 109  
Kommunstyrelsekontorets sammanställning av motionssvar, daterad den 17 
mars 2015 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse, daterad den 19 mars 2015 
Kommunstyrelsen den 25 mars 2015, § 104 
Kommunstyrelsen den 8 april 2015, § 117 
 
Kommunstyrelsen har den 8 april 2015 föreslagit kommunfullmäktige att 
genom de åtgärder som genomförts av förvaltningarna är motionen besvarad, 
samt att uppdra till kommunstyrelsen genom kommunstyrelsekontoret att 
stödja föreningen med råd till dess en projektansökan lämnats in.   
 
Curt Vang (K) tackar för svaret och gör inlägg i ärendet avseende behovet av 
samordnande och stödjande resurser för föreningar. 
 
Yrkande 
Marie Johanson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Kf § 53 (forts.) 
 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att     motionen genom de åtgärder som genomförts är besvarad, samt  
 
att  uppdra till kommunstyrelsen att genom kommunstyrelsekontoret stödja 

föreningen med råd till dess en projektansökan lämnats in.     
                            

  
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsekontorets utvecklingsenhet 
 
 


