KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-05-21, § 4

Tid

Tisdagen den 21 maj 2013, kl 16.00 – 16.55

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 28 maj 2013

Madeleine Sjöstedt

Tomas Rudin

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Manne Bergström (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Mårten Andersson (V)
Ann Burgess (M)
Tony Nilsson (S)

för Ann Mari Engel (V)
för Ariane Bucquet Pousette (M)
för Monika Lindh (S)

Ersättare:
Arin Karapet (M)
Lars Jilmstad (M)
Joar Forssell (FP) §§ 1-15, 17-21
Cecilia Önfelt (C)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Eleonore Eriksson (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom §§ 1-16, 20-21
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Patrik Liljegren, Lena Mittal
samt biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.
Under §§ 1-16, 20-21 deltog från kulturförvaltningen: Ann-Charlotte Backlund, David
Jonsson, Marion Hauge Lindberg, Inga Lundén, Nina Röhlcke och Johan Westin samt
personalföreträdaren Gunilla Söderlund (SACO).

§4
Förslag till beslut om verksamhetsövergång av samlingslokalen Alviks
Medborgarhus till föreningsdrift
Dnr 1.1/1709/2013
Bordlagt den 16 april 2013 p. 12
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden beslutar om att driften för den kommunalt drivna
samlingslokalen Alviks medborgarhus ska övergå till Alviks kulturhusförening
den 1 juli 2013.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 21 mars 2013.
Sammanfattning
Alviks kulturhusförening har sedan 2010 drivit samlingslokalen Alviks medborgarhus
genom ett samverkansavtal med kulturförvaltningen som tidigare ansvarat för driften.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden fattar beslut om verksamhetsövergång
från och med den 1 juli 2013.
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 Tomas Rudin m.fl. (S) enligt följande:
Föreningens vision och ambitioner om att ta över driften i Alviks medborgarhus
är väl genomarbetade och visar på den lokala, ofta ideella kraften som är så
viktig i civilsamhället för ett aktivt föreningsliv. Risken finns dock att
föreningen, istället för att utveckla verksamheten i enlighet med sin vision där
både nolltaxeföreningar och övrig verksamhet ska finnas sida vid sida, får ägna
all kraft och energi till att täcka framtida hyreskostnader.
Kulturnämnden måste ha beredskap att återta driften om det visar sig att Alviks
medborgarhus i framtiden inte kan bära sina kostnader på egen hand.
Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:
Flera ideella föreningar uppger att de slutat arrangera evenemang i Alviks
Medborgarhus till följd av kraftiga hyreshöjningar under senare år.
Inom ramen för det samlingslokalsuppdrag, som staden finansierar, får ideella
föreningars ekonomiska möjligheter att hyra lokaler inte stå tillbaka för
kommersiellt mer inkomstbringande uthyrning. Staden måste i avtal säkerställa
detta villkor oavsett driftform hos den organisation, som svarar för uthyrning av
samlingslokaler.

Särskilt uttalande lämnas av Mårten Andersson (V) enligt följande:
Vi anser att det är positivt att den lokala föreningen vill ta över driften av Alviks
Medborgarhus och de har spännande planer på framtida utbyggnad och
utveckling.
Vi vill dock framhålla att det nuvarande bidragsystemet sätter samlingslokalerna
i en olycklig fälla, då de tvingas ta in fler betalande hyresgäster och minska
antalet 0-taxerade hyresgäster, samtidigt som de vill prioritera det mest
behövande grupperna. Vi förutsätter att det nya bidragsystemet som är under
arbete kommer att utformas med hänsyn till detta.
Under hela 2000 -talet har antalet samlingslokaler minskat, bidragen urholkats
och många fastigheter förfallit så att de i stort behov av upprustning.
Vänsterpartiet anser att samlingslokalerna är en mycket viktig resurs i staden och
en förutsättning för det demokratiska samtalet. Vi vill därför satsa betydligt mer
på att rusta och driva stadens samlingslokaler.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

