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§ 10
Skrivelse om etablering av ett kulturhus i Älvsjö
Dnr 1.6.428-2015
Beslut



Stadsdelsnämnden beslutar att i dagsläget inte utreda
förutsättningarna för ett kulturhus i Älvsjö.

Reservation från Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och Evy
Kjellberg (C) till förmån för eget förslag till beslut.
Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda om det är möjligt
att skapa ett kulturhus i Älvsjö. Förvaltningens bedömning är att det
initialt krävs en förstudie och att det under 2016 saknas ekonomiska
förutsättningar för ett genomförande av en förstudie.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2016-04-20.
Förslag till beslut (M)(L)(C) med ersättaryttrande (KD)
Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och Evy Kjellberg (C)
yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt nedan. Ersättare Camilla
Sarfors (KD) anmälde att hon skulle bifallit förslaget om hon varit
tjänstgörande.
1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut,
2. Att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för att säkerställa
finansiering
till en förstudie av etablering av kulturhus,
3. Att i övrigt anföra
Ett kulturhus i Älvsjö vore ett lysande sätt att skapa en mötesplats för
olika intressen och åldrar. En naturlig samlingsplats, helst i närheten
av Älvsjö centrum, kan också främja positiva sociala aspekter och
tillmötesgår flera behov som föreligger, bland annat bristen på
samlings- och möteslokaler i stadsdelen.
Ett kulturhus kan skapas på flera sätt, och en fullgod början skulle
kunna vara att samlokalisera befintliga verksamheter (bibliotek,
ungdomsgård, medborgarkontor),"öppna dörrarna för alla", och
eventuellt tillföra ytterligare någon verksamhet exempelvis
möteslokaler och kanske ett café eller liknande. Ett kulturhus behöver
inte innebära en nybyggnation av en egen byggnad med ett fullskaligt
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kulturutbud. På sikt skulle däremot verksamheten också kunna
integreras med lokaler att använda för idrottsföreningar.
Vi delar förvaltningens synpunkt att en förstudie behöver göras. Om
inte annat därför att alla beslut som nämnden fattar måste vara
välgrundade och transparanta med tillförlitliga ekonomiska underlag.
Här kanske även lokalplanerarna vid Serviceförvaltningen kan
konsulteras.
Att det inte finns ekonomiska medel att genomföra denna förstudie
redan 2016 är förståeligt. Däremot bör förvaltningen se över hur
denna förstudie ska kunna genomföras så snart som möjligt, om inte
annat till budget 2017 eller senast som ett äskande i flerårsbudget
2018-2020. Det går heller inte att utesluta att en sådan förstudie skulle
kunna finansieras med exempelvis riktade medel för
demokratiåtgärder då etableringen av en mötesplats i form av ett
kulturhus tveklöst kan ses som en demokratisatsning. Det kanske även
finns stadscentrala medel att söka eller någon form av statsbidrag.
Vi föreslår att förvaltningen återkommer med en lägesrapport i frågan
under senhösten.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att
nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. Reservation
från Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och Evy Kjellberg (C)
till förmån för eget förslag till beslut.
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