
STADEN JAKOBSTAD
PIETARSAAREN KAUPUNKI

Dnr JSTAD/607/2021

FRISTADEN RF: ANHÅLLAN OM HYRES- OCH VERKSAMHETSBIDRAG

Stst 7.6.2021 § 133

Anhållan:
Bilaga § 133 A

Verksamhetsplan 2020–2021:
Bilaga § 133 B

Förvaltningsdirektören:
Fristaden rf anhåller om stadens fortlöpande årliga stöd för ungdomsut-
rymmen. Summan som anhålls i första hand är 30 000 euro per år, vilket 
skulle täcka hyran och driftskostnaderna för lokalen. I andra hand anhåller 
man bara om stöd för hyran, vilket är 20 400 euro per år.

Staden har egen mångsidig och omfattande ungdomsverksamhet, som be-
kostas från bildningsnämndens budget. Stadsstyrelsen stöder årligen After
Eights verkstadsverksamhet och uppsökande ungdomsarbete med ett be-
tydande belopp. Dessutom stöder staden årligen föreningar genom att be-
tala kostnaderna för anställning av sommarjobbare och anställer själv ock-
så 80 sommarjobbare varje sommar. Staden upprätthåller och bekostar 
verksamheten vid ungdomsstationen Fiilis.

Staden beviljar årligen också mindre bidrag till föreningar som arbetar 
med barn och ungdomar. Också Fristaden rf beviljades föreningsbidrag på 
500 euro för år 2021.

Man bör ändå utreda beviljandet av tilläggsanslag för ungdomsverksamhe-
ten. 

Förslag
Stadsdirektören:
Stadsstyrelsen beslutar sända anhållan till höstens budgetbehandling och 
begär bildningsnämnden om utredning och utlåtande i ärendet. Utredning-
en ska tillställas stadsstyrelsen före budgetbehandlingen. Bildningsnämn-
den kan, om den vill, be ungdomsfullmäktige om utlåtande.

Beslut
Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen godkände förslaget.
_____

Stst 22.11.2021 § 313

Förvaltningsdirektören:
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Ungdomsväsendet och ungdomsfullmäktige har diskuterat ärendet. De 
unga tycker att idén med en ny ungdomsgård är bra, men de förstår att en
sådan i den föreslagna formen ökar stadens kostnader. De ungas eget öns-
kemål är att Wauto-bilen skulle vara längre i Jakobstad på kvällar och 
veckoslut och att Tupis någon gång skulle vara öppet längre, dvs. ända till 
kl. 00/01.

Stadsstyrelsen beslutade på sitt budgetmöte att man inte beviljar det un-
derstöd på 30 000 €/år eller 20 400 €/år som Fristaden rf har anhållit om.
Man kan bevilja ett mindre årligt bidrag för Fristaden rf:s verksamhet mot 
en ny anhållan och en verksamhetsplan.

Förslag
Stadsdirektören:
Stadsstyrelsen beslutar avslå Fristaden rf:s anhållan om bidrag.

Beslut
Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen godkände förslaget.
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