Kulturnämnden 2014-12-09

Sida 21 (32)

§6
Fördjupat underlag för bedömning av verksamhetsstöd
till Tensta Träff och Timmermansgården för 2015
Dnr 6.1/5214/2014
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från ordförande Roger Mogert
m.fl. (S), Mats Berglund m.fl. (MP) och Ann Mari Engel (V):
1. att godkänna förvaltningens förslag till beslut angående
Timmermansgården.
2. att bevilja Tensta Träff ett stöd för första halvåret 2015 på
300 000 kr och reservera medel för återstående del av året.
3. att under våren göra en bred översyn av behovet av lokaloch kulturverksamhet i Tensta
4. att därutöver anföra:
Vi tackar för förvaltningens fördjupade underlag och
instämmer i slutsatsen att båda verksamheterna har
utvecklingsbehov.
Mot bakgrund av majoritetens tydliga prioritering av
ytterstaden ska förvaltningen se över vilka förändringar som
krävs för att skapa bättre förutsättningar för samlingslokaler i
Tensta och särskilt i Tensta träff. Dagens lokaler har stora
brister och förvaltningen ska även vara Tensta träff behjälpliga
i relationen till fastighetsägaren SISAB.
Under våren ska en översyn ske av alla lokal- och
kulturverksamheter i Tensta som har stöd från Stockholms stad.
Översynen bör ske i samverkan mellan de berörda
verksamheterna, kulturförvaltningen, stadsdelsförvaltningen
och andra berörda lokala aktörer. När en plan för utveckling
och relevanta samarbetsformer för verksamheterna finns ska
frågan om ytterligare bidrag för Tensta Träff åter aktualiseras.
Handlingar i ärendet

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från 2015-01-26.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar enligt
följande:
1. Kulturförvaltningens fördjupade underlag godkänns.
2. Kulturhusföreningen Tensta träff tilldelas 200 000 kr i
grundstöd och 231 000 kr i kompensationsstöd 2015.
3. Föreningen Timmermansgården tilldelas 1 350 000 kr i
grundstöd 2015.
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Sammanfattning
Kulturnämnden beslutade den 9 december om stöd till lokalförvaltande
organisationer och efterfrågade samtidigt en grundligare analys av
stöden till Tensta Träff och Timmermansgården.
I de samtal som kulturförvaltningen haft med de berörda
verksamheterna så har de framfört att nuvarande stöd är för lågt och att
de med ett ännu högre stöd skulle kunna nå bättre resultat.
Förvaltningen gör en annan bedömning. Verksamheternas problem
ligger inte i första hand på för lågt kommunalt stöd utan i strukturella
omständigheter och egen oförmåga att möta utmaningarna. Efterfrågan
på möteslokaler på Järvafältet är generellt för låg om man beaktar att
det i området finns sex kommunalt stödda lokalupplåtare.
Kulturförvaltningen konstaterar att Timmermansgården under flera år
haft låga aktivitets- och besöksnivåer och förvaltningen har svårt att se
att positiva förändringar kan ske med den planering som
ansökningarna innehåller.
En genomgång av senare års verksamhet visar inte att föreningarna har
prövat nya arbetsformer som skulle kunna vända utvecklingen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt förslag från Roger Mogert m.fl. (S), Mats
Berglund m.fl (MP) och Ann Mari Engel (V) (se beslutet).
2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Sophia
Granswed m.fl. (M) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt
kulturförvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förslag från Roger Mogert m.fl. (S), Mats Berglund m.fl
(MP) och Ann Mari Engel (V).
Reservation

Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Sophia Granswed m.fl. (M) reserverar
sig mot beslutet till förmån för kulturförvaltningens förslag.
Ersättaryttrande

Sofia Lundin (Fi) instämmer i förslag till beslut från ordföranden
Roger Mogert m.fl (S), Mats Berglund m.fl (MP) och Ann Mari Engel
(V).
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