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§ 11
Kulturen i Tensta – översyn av kulturlokaler
Dnr. 2.2/3297/2014
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
- att godkänna översynen
- att godkänna kulturförvaltningens förslag om ny inriktning för
Tensta Träff.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2015-05-29.
Sammanfattning
Kulturnämnen gav vid sitt möte den 27 januari 2015
kulturförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av alla lokal- och
kulturverksamheter i Tensta som har stöd från Stockholms stad. Den
nu färdiga rapporten konstaterar att stadsdelen har ett omfattande
kultur- och föreningsliv. Samtidigt påpekas att verksamheterna
samarbetar i liten utsträckning vad gäller lokalutnyttjande och
programutbud.
I enlighet med översynen föreslår kulturförvaltningen att SpångaTensta stadsdelsförvaltning tar över hyresavtalet för hela Blå Huset
och att kulturförvaltningen stöder Blå Husets fortsatta öppna
kulturverksamhet enligt en överenskommelse mellan parterna. Svenska
Bostäder föreslås göra nödvändiga ombyggnationer, framför allt en ny
och trygghetsskapande entré.
Kulturförvaltningen föreslår att Tensta Träff successivt ombildas under
2015 och får ny inriktning och huvudman.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt kulturförvaltningens förslag till beslut (se
beslutet).
2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Sophia
Granswed m.fl. (M) med ersättarinstämmande från Ulf
Lönnberg (KD) och Pelle Thörnberg (C) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt följande:
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- att godkänna översynen av kulturutbudet i Tensta
- att återremittera förslagen om Tensta träff och Blå huset
- att uppdra åt förvaltningen att återkomma med en

Kulturnämnden 2015-06-11

Sida 19 (22)

redovisning av kontakter med andra aktörer än ABF som
hyresgäst i Tensta träff
- att i övrigt anföra
Vi tackar för redogörelsen över hur kulturutbudet i Tensta ser
ut idag. I Spånga-Tensta stadsdelsnämnd finns ett omfattande
kultur- och föreningsliv och det är viktigt att det även framgent
finns goda förutsättningar för dessa verksamheter att finnas och
verka lokalt.
Vi är dock skeptiska till att låta stadsdelsnämnden ta över
ansvaret för kontraktet och med kulturförvaltningens som
andrahandshyresgäst. Det riskerar i förlängningen att bli
väldigt kostsamt för stadsdelsnämnden i det fall då t ex
kulturskolan eller någon annan verksamhet beslutar att lämna
lokalerna. Vidare ställer vi oss även frågande till om
stadsdelsnämndens ansvar verkligen bör vara att agera
lokaluthyrare utan anser att såväl Svenska Bostäder som
kulturförvaltningen har bättre förutsättningar för just detta.
Vi ställer oss också frågande till hur processen som lett fram
till att ABF föreslås som huvudman för Tensta träff har gått
till. Av ärendet framgår inte om någon annan aktör funnits med
i diskussionerna eller på vilka grunder som ABF anses bäst
lämpad att driva verksamheten i Tensta träff. Vi vill därför att
kulturförvaltningen återkommer till nämnden med en mer
utförlig redovisning av vilka andra aktörer som funnits med i
diskussionerna samt på vilka grunder dessa i så fall fallit ifrån.
I avvaktan på den redovisningen så föreslår vi att
tilldelningsbeslutet för driften av Tensta träff bordläggs.
Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Roger Mogert (S) ställer förslaget att återremittera ärendet
mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att
nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Beslutsgång

Ordförande Roger Mogert (S) finner därefter att nämnden beslutar
enligt förslag från kulturförvaltningen.
Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Sophia Granswed
m.fl. (M) deltar inte i beslutet då deras återremissyrkande har fallit.
Särskilt uttalande
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Särskilt uttalande lämnas av ordförande Roger Mogert m.fl (S), Micke
Seid m.fl (MP), Ann Mari Engel (V) med ersättarinstämmande från
Sofia Lundin (Fi) enligt följande:
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Alla stockholmare ska ha nära till kultur och eget skapande.
Kultur ger plats för människor att mötas, uppleva och själva
gestalta sina liv. Kulturen formar samhället lika mycket som den
speglar det. Stockholmarnas tillgång till kultur och eget
kulturskapande ska därför öka och framförallt för de som idag
inte tar del. Vi är mycket angelägna om att kulturlivet i Tensta
stärks ytterligare.
Rapporten konstaterar att Tensta på många sätt har ett
omfattande kultur- och föreningsliv. Samtidigt påpekas att
verksamheterna i stadsdelen har betydande utvecklingspotential.
Vår uppfattning är att förvaltningens utvecklingsförslag för
stadsdelen kommer bidra till att denna potentiellen i ökad
utsträckning kommer att utnyttjas. Detta bland annat genom
ökad samverkan och tydliggörande i relationer mellan Blå huset
och Tensta träff.
Avseende Tensta träff vill vi påpeka vikten av att huset
upprustas och, oavsett i vems drift, fortsätter att erbjuda
samlingslokaler till boende och föreningsliv i området. Lokaler
till uthyrning och tydligt lokalt engagemang måste vara en
grundförutsättning för husets framtida verksamheter.
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