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Ge plats för kulturen i Älvsjö. Skapa ett
kulturhus!
Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden anser medborgarförslaget besvarat med vad som
sägs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Anne-Marie Tingeborn
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Förslagsställaren anser att det behövs ett kulturhus i Älvsjö
centrum. En mötesplats för alla åldrar med rymligt bibliotek och
med utrymmen för att ordna andra former av kultur- och fritidsverksamhet och ett kafé.
I stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2019 som beslutades den
7 februari 2019 har förvaltningen fått i uppdrag att under året undersöka möjligheten att skapa en mötesplats för Älvsjös föreningsliv.
Förvaltningen förslår därför att stadsdelsnämnden anser medborgarförslaget besvarat med vad som sägs i tjänsteutlåtandet.
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Bakgrund
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade den 20 december 2018 ett
medborgarförslag till förvaltningen för beredning. Förslagsställaren
föreslår att ett kulturhus ska skapas i Älvsjö centrum. Hon skriver
att det inte verkar finnas några planer på att ge människor i alla
åldrar tillfälle att träffas och umgås och uppleva kultur i olika
former i Älvsjö. Vidare att stadsdelens nuvarande bibliotek ligger i
medborgarkontoret som är byggt för att vara just kontor. Där finns
inte, enligt förslagsställaren, någon plats för att utveckla biblioteket
till ett levande kulturcentrum. Förslagsställaren är övertygad om att
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ett kulturhus kommer att bidra till gemenskap och trivsel i Älvsjö
med också till att öka tryggheten i stadsdelen.
Ett liknande ärende behandlades av stadsdelsnämnden den 18 maj
2016. Då hade förvaltningen fått i uppdrag att utreda om det var
möjligt att skapa ett kulturhus i Älvsjö. Förvaltningens bedömning
var då att det initialt krävdes en förstudie och att det saknades såväl
rätt kompetens, utrymme i tid eller ekonomiska förutsättningar i
organisationen för att genomföra en sådan förstudie.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom staben i samverkan med avdelningen för
HR och extern service. Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen
den 28 februari 2019.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Älvsjö är en växande stadsdel med en stor inflyttning. Mellan 2008
och 2017 ökade invånarantalet med drygt 5 600 personer och fram
till 2022 förväntas ytterligare drygt 4 300 personer bli Älvsjöbor.
Inflyttning medför behov av olika typer av samhällsservice som till
exempel förskolor och skolor, fritidsverksamhet, äldreomsorg, kommunikationer, kultur och mötesplatser för såväl unga som gamla. I
flera fall är ansvaret för samhällsservicen delat mellan olika förvaltningar och ibland även över myndighetsgränser.
Älvsjöborna har, precis som övriga stockholmare, nära till ett rikt
kulturutbud, i jämförelse med andra delar av landet. Vi har goda
kommunikationer och kan lätt nå museer, teatrar, biografer och
andra kulturinrättningar. Däremot är utbudet i stadsdelen begränsat.
Trots det är till exempel nästan 79 procent av stadelens ungdomar
mellan 10 och 17 år nöjda med kulturutbudet.
Föreningslivet efterfrågor möteslokaler där de kan anordna aktiviteter eller bara träffas för möten. Det finns verksamheter som saknas i
stadsdelen som till exempel Kulturskolan. Förvaltningen anser att
det är positivt med mötesplatser och delar förslagsställarens uppfattning att mötesplatser i stadsdelen där olika åldrar samlas kan bidra
till en ökad trygghet.
Om detta är något som kan lösas genom ett effektivare nyttjande av
stadens befintliga lokaler eller om det kräver andra lösningar är
något som måste utredas närmare. Även finansieringsfrågan måste
belysas. En möteslokal innebär inte bara hyreskostnader utan
medför även andra driftskostnader.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.2.4.364-2018
Sida 3 (3)

I verksamhetsplanen för 2019 har förvaltningen fått i uppdrag att
undersöka möjligheten att skapa en mötesplats för Älvsjös föreningsliv. Förvaltningen föreslår därför att nämnden anser medborgarförslaget besvarat med vad som sägs i förvaltningens tjänsteutlåtande.
Bilaga
Medborgarförslaget
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