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Till
Älvsjö stadsdelsnämnd

Etablera ett kulturhus i Älvsjö

Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att i dagsläget inte utreda
förutsättningarna för ett kulturhus i Älvsjö

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda om det är
möjligt att skapa ett kulturhus i Älvsjö. Förvaltningens bedömning
är att det initialt krävs en förstudie och att det under 2016 saknas
ekonomiska förutsättningar för ett genomförande av en förstudie.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsdelsdirektören
Förslaget till beslut bedöms vara neutralt ur ett
jämställdhetsperspektiv. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgruppen den12 maj 2016
Bakgrund
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade den 2015-11-19 en skrivelse
från Moderaterna, Liberalerna Centern och Kristdemokraterna, om
att utreda förutsättningarna för att etablera ett kulturhus i Älvsjö till
förvaltningen för beredning.
Skrivelsen hänvisar till kulturhuset i Skarpnäck som god referens
och bedömer att ett kulturhus skulle kunna bidra till en positiv
utveckling inom en rad områden bla a. genom skapande av nya
möteslokaler för såväl barn som vuxna.
I skrivelsen lyfts även fram att samverkan – både inom staden och
med externa aktörer – sannolikt är en förutsättning för ett
genomförande.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ser i grunden positivt på ett kulturhus i Älvsjö och
delar uppfattningen at det, utöver ekonomiska förutsättningar, krävs
en rad samarbetspartners för att ett sådant ska kunna bli verklighet.
Det utredningsuppdrag som nämndens beslutat om hanteras
lämpligast genom en förstudie. Dessvärre har vi i befintlig
organisation ingen som har rätt kompetens eller utrymme i tid för
uppdraget.
För att stadsdelsförvaltningen ska kunna genomföra en förstudie
krävs således rekrytering eller tjänsteköp men inget av dessa
alternativ bedöms i dagsläget genomförbart med befintliga
budgetförutsättningar.
Stadsdelsförvaltningens resurser för att arbeta med kulturfrågor är
begränsade men inom ramen för befintlig verksamhet arbetar vi
utifrån den av kommunfullmäktige antagna visionen och mot
fastställda mål. I praktiken innebär det att mycket av arbetet utförs
inom förskolan och då är barnkulturplanen ”Kultur i ögonhöjd” en
viktig del eftersom den lokala handlingsplanen för barn- och
ungdomskultur utgår från den.
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Även inom ungdomens hus verksamhet är kulturen en viktig del,
där lägger ett kulturråd – tillsammans med personalen – fast en plan
för varje termin.
Samverkan med andra parter, exempelvis biblioteket präglar också
förvaltningens nuvarande kulturverksamhet.
Under året är målgruppen upp till 18 år prioriterad inom
fritidsverksamheten, vilket innebär ändrat upplägg på ungdomens
hus från hösten. Även ungdomsdemokratiarbetet är högt prioriterat
och kommer sannolikt att få en konkret påverkan på förvaltningens
långsiktiga fritidsverksamhet.

Bilagor
1. Skrivelse om att etablera ett kulturhus i Älvsjö, dnr 1.6.4282015.
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