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Medborgardialog i Dalen
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Förvaltningens förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
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Sammanfattning på lättläst svenska
Oskar Rosén med flera (S), Hassan Jama med flera (V) och Lisa
Palm (Fi) har lämnat en skrivelse till Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsnämnd.
Skrivelsen innehåller två frågor. De vill veta vad förvaltningen gör
för att undersöka om ett kulturhus kan öppna i Dalen. De vill även
veta om en medborgardialog skulle kunna genomföras i Dalen.
Förvaltningen ska samarbeta med kulturnämnden för att ta fram en
strategi för fler kulturlokaler i staden. Medborgardialoger kräver
mycket tid och arbete. Därför tycker förvaltningen att det är viktigt
att göra dialoger i områden där behoven är störst.
Bakgrund
Förvaltningen har tagit emot en skrivelse från Oskar Rosén m.fl.
(S), Hassan Jama m.fl. (V) och Lisa Palm (Fi) om medborgardialog
i Dalen.
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I skrivelsen efterfrågas svar på följande frågor:
1. Vad gör förvaltningen för att utreda möjligheter för ett
kulturhus i Dalen?
2. Vilka möjligheter finns att en medborgardialog kan initieras
av förvaltningen i Dalen?
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen kultur, fritid och demokrati.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ser många vinster med att arbeta med
medborgardialoger i olika områden och kring olika frågor. Det
krävs god kunskap om metoder för att bedriva dialogarbete,
förståelse för det aktuella områdets utmaningar och inte minst
möjlighet att arbeta långsiktigt.
Medborgardialoger är ett resursintensivt arbete, som kan leda till
vinster för stadsdelsinvånarna. Inför en sådan satsning måste
förvaltningen göra en avvägning av behoven i hela
stadsdelsområdet. Förvaltningen bedömer att det i dagsläget finns
andra områden i stadsdelsområdet som är i större behov av den
typen av satsningar.
Möjligheterna att öppna ett kulturhus i den lokal som idag används
till öppen fritidsverksamhet och öppen förskola i Dalen har
undersökts under hösten 2019. Förvaltningen hyr huset av en
bostadsrättsförening. I avtalet står det att huset får användas som
fritidsgård, skola, förskola eller uppsökande verksamhet för unga
vuxna. Det är med gällande hyresavtal inte möjligt att använda
fastigheten till ett kulturhus
I kommunfullmäktiges budget för 2020 ges kulturnämnden ett
uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen, fastighetsnämnden,
exploateringsnämnden, trafiknämnden stadsdelsnämnderna och
bolagsstyrelserna ta fram en stadsövergripande strategi för att
främja fler kulturlokaler och scener i staden. Förvaltningen kommer
att samarbeta med kulturnämnden i arbetet med framtagandet av
strategin och i efterföljande implementering.
Bilaga
Skrivelse om Medborgardialog i Dalen.
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