KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-03-11, § 10

Tid

Måndagen den 11 mars 2013, kl 16.30 – 17.50

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 19 mars 2013

Madeleine Sjöstedt

Ann Mari Engel

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Manne Bergström (M)
Johan Nilsson (M)

för Ariane Bucquet Pousette (M)
för Birgitta Holm (M)

Ersättare:
Ann Burgess (M)
Arin Karapet (M)
Joar Forssell (FP)
Cecilia Önfelt (C)
Tony Nilsson (S)
Eleonore Eriksson (S)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom och Ann-Sofi Forsmark
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Ann-Charlotte Backlund,
Mårten Castenfors, Marion Hauge Lindberg, Patrik Liljegren, Inga Lundén och Nina
Röhlcke samt personalföreträdarna Gunilla Söderlund (SACO), Birthe Andersson
(TCO) och biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.

§ 10
Svar på skrivelse om Allhuset i Hässelby Gård
Dnr 3.4/4586/2012
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 februari 2013.
Sammanfattning
Mats Berglund (MP), Marja Sandin Wester (MP), Ann Mari Engel (V) och AnnaGreta Leijon (S) undrar i en skrivelse till kulturnämnden ”hur situationen gällande
biblioteket i Hässelby fortskrider, samt vilka möjligheter kulturnämnden har att agera
för Allhusets fortsatta existens.”
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt
kulturförvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) enligt följande:
Nedläggningen av Allhuset i Hässelby och frågan om ett nytt bibliotek är ett
bedrövligt exempel på den borgerliga majoritetens oförmåga att hantera kulturen
i förorterna.
Frågan om biblioteket har dragits i långbänk och sedan den tilltänkta lokalen
såldes till Boultbee har man inte kunnat hitta en lokal som man ansett har
tillräckligt låg hyra. Vi avvaktar otåligt förslaget till nytt bibliotek, som
Hässelbyborna väntat så länge på.
Allhuset har numera stängt och därmed har den enda samlingspunkten för många
barn, ungdomar och vuxna i stadsdelen försvunnit. Den politiska majoriteten i
både stadsdelen och stadshuset har svikit invånarna. I stället hänvisas till ett
projekt inom ramen för ytterstadsutveckling som ska finansiera en kommande
projektledare. Detta projekt ska inriktas på att öka ungas möjligheter till
egenförsörjning och studier. Detta är en snäv inriktning som inte fyller det breda
behov av en samlingsplats och kulturverksamheter som Allhuset bedrivit.
Vi anser att man borde satsa på sådan verksamhet som har byggts upp av
invånarna själva och svarar mot deras behov, i stället för att hänvisa till
kommande uppifrån beslutade projekt.

Särskilt uttalande lämnas av Tomas Rudin m.fl. (S) enligt följande:
Sedan skrivelsen skrevs och lämnades in har Allhuset i Hässelby gård stängts
och lagts ner. Det är rent bedrövligt såsom den moderatstyrda majoriteten – i
Stadsdelen och i Stadshuset – har hanterat frågan om Allhuset i Hässelby. Nu
hoppas vi att frågan om bibliotek kan lösa sig så snart som möjligt.
Sveket mot befolkningen i Hässelby gård handlar mer än om att en
samlingslokal eller att en mötesplats har lagts ner. Det handlar snarare om
missade chanser i utvecklingsmöjligheter och sabotering av demokratisk
infrastruktur. Allhuset mitt i byn bidrog till en tryggare centrummiljö.
Allhuset var mycket mer än bara en samlingslokal och mötesplats för barn,
ungdomar och äldre. Det bidrog även till ett ökat intresse för kulturen och
skapandet av nya unga ledare. Med tiden utvecklades Allhuset också till ett
naturligt centrum för lokala konstnärer, med vernissager, utställningar, samt en
möjlighet för icke etablerade från närområdet att möta en publik. Vilket borde
vara av ett större intresse för kulturnämnden.
Finansieringen av Allhuset kom från de kommunala bostadsbolagen. Men i och
med utförsäljningar av allmännyttan fanns inte något intresse kvar. Vi kräver att
majoriteten i stadshuset kompenserar för konsekvenserna av den förda politiken.
Det borde inte enbart ligga i ett Socialdemokratiskt intresse att Hässelby gård
utvecklas och blir ett tryggare område fylld med kultur och gemenskap.
Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:
Sedan skrivelsen skrevs och lämnades in har Allhuset i Hässelby gård stängts
och lagts ner. Det är rent bedrövligt såsom den moderatstyrda majoriteten – i
Stadsdelen och i Stadshuset – har hanterat frågan om Allhuset i Hässelby. Nu
hoppas vi att frågan om bibliotek kan lösa sig så snart som möjligt.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:
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