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§ 107 Dnr 2017/00670  

Svar på motion: Öppna café Fridegård på kvällar och 
helger 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att utreda 

möjligheten att utöka ungdomsverksamheten på café Fridegård i samråd 

med berörda nämnder.  

Sammanfattning  

Agneta Hägglund (S) har inkommit med en motion där det föreslås att Håbo 

kommun öppnar upp Café Fridegård även under kvällar och helger. Kom-

munfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 65 att återremittera ärendet för in-

hämtande av yttrande från ungdomsrådet. Ungdomsrådet lämnade ett ytt-

rande 2018-10-09. Ungdomsrådet ställde sig negativa till motionen utifrån 

ökade möjligheter om caféverksamhet då man inte ansåg det vara grundbe-

hovet. Däremot yrkade ungdomsrådet på bifall om att mötesplatsen skulle 

innehålla någon form av studiehjälp efter skoltid.  

Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i upp-

drag att utreda hela fritidsgårdsverksamheten. Som ett led i fritidsgårdsut-

redningen ser kultur- och fritidsförvaltningen över såväl samverkan som en 

mer ekonomisk fördelaktig organisering av ungdomsverksamheten. Såväl 

kultur- och fritidsnämnden som barn- och utbildningsnämnden och social-

nämnden har behov av att se över samverkan och koordinering rörande ung-

domars behov av mötesplatser.  

Motionen har också överlämnats för yttrande till kultur- och fritidsnämnden. 

Nämnden önskar ett uppdrag att utreda möjligheten att utöka ungdomsverk-

samheten med ett öppet ungdomscafé på Fridegårdsgymnasiet med fokus på 

studiehjälp enligt yttrande från Ungdomsrådet. Utredningen görs i samband 

med att kultur- och fritidsförvaltningen utreder fritidsgårdens framtida verk-

samhet.   

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår fullmäktige att som ett led i besva-

randet av motionen uppdra till kultur- och fritidsnämnden att genomföra 

önskad utredning.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-06-03 § 147 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 123 

Tjänsteskrivelse 2019-04-03 

Motion 2017-10-26 

Protokollsutdrag KF 2018-06-11 § 65 

Yttrande ungdomsrådet 2018-10-09 
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Yttrande kultur- och fritidsnämnden 2019-03-26 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-03-11 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller kom-

munstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Motionären, för kännedom 

Hemsida 

Uppdragslista 

 

 

 


