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Kultur- och utbildningsnämnden

2020.327 KUN

Förändring av riktade medel till ungdomar. Avsluta
satsningen Kronan på verket och ersätta med ny inriktning
Ärendebeskrivning
Den dåvarande kultur- och fritidsnämnden beslutade 2007-11-20 (§ 84) att införa en
kultursatsning för ungdomar kallad Kronan på verket. För denna insats avsattes riktade
medel som ungdomar kunde söka för att genomföra verksamhet för andra unga. Syftet med
Kronan på verket var att ge ungdomar möjlighet att göra något för andra ungdomar, att sätta
unga i fokus, ge ungdomar möjligheter att skapa och på så sätt öka antalet aktiviteter för
ungdomar i Alingsås. Under 2014 beslutade kultur- och utbildningsnämnden att överlåta
beredningsansvaret av Kronan på verket till ungdomsrådet (KFN 2014-03-10 § 12) efter
initiativ av ungdomsfullmäktige. Detta beredningsansvar permanentades av nämnden den
2015-09- 28 § 60.
Kultur- och utbildningsförvaltningen ser nu ett behov av att revidera riktlinjerna för satsningar
som riktar sig direkt till ungdomarna utifrån tydligare mål och syfte .
Förvaltningens yttrande
Utifrån de senaste årens handläggning av Kronan på verket gör förvaltningen bedömnigen
att ungdomssatsningen inte har fungerat tillfredsställande utifrån syftet. Medel för aktiviteter
har inte eftersökts i den utsträckning som var tänkt ej heller har de ansökningar som
inkommit kunnat kvalitetssäkras i vem som är den sökande. För att få en tydligare struktur,
ekonomiskuppföljning och delaktighet gällande dessa medel föreslår förvaltningen följande:
De medel som avsätts i budget för det tidigare bidraget Kronan på verket riktas för att
utveckla utomhusmiljöer genom demokratiska processer i samverkan med barn och unga.
Prioriterade områden att fördela medel till är skolgårdar och näridrottsplatser samt
kulturscener. I handläggningen av denna insats om 200.000 skall Ungdomsfullmäktiges
presidium samverka med de ansvariga tjänstemän som finns för området eller aktiviteten.
Ungdomsrådets deltagare blir projektgrupp för de olika miljöer som skall utvecklas och får
därmed en nära insyn samt ökad delaktighet kring hur beslut fattas inom kommunal sektor.
Ekonomisk bedömning
Förslasget ryms inom befintlig ram då medel omfördelas.
Förslag till beslut
Ungdomssatsningen Kronan på verket avslutas från och med den 31 december 2020.
Den nya ungdomssatsningen införs från och med den 1 januari 2021.
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