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§7
Ge plats för kulturen i Älvsjö. Skapa ett kulturhus!
Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.364-2018
Beslut

Stadsdelsnämnden anser medborgarförslaget besvarat med vad som
sägs i förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendet

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.
Stadsdelsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 7 februari 2019.
Beslutsgång

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande från (S) och (V)

Stefan Johansson med flera (S) och Mattias Håkansson med flera
(V) anmäler ett särskilt uttalande.
En plats för kultur och möten är viktigt del för långsiktigt
trygghetsskapande i Älvsjö, och detta medborgarförslag är
välkommet. Vi ser det som positivt att VP2019 (Verksamhetsplan
2019) beskriver behovet och utreder fler lokaler där föreningar runt
om i stadsdelen ska kunna ha aktiviteter. Det kan vara ett steg för att
få till stånd ett kulturhus i Älvsjö, tyvärr har vi svår att se det
lyckas. Ett kulturhus ska vara en levande plats dit alla människor
kan komma, oavsett ålder, kön, bakgrund och få mötas på samma
principer. Författaren bakom medborgarförslaget lyfter Östberga
kulturhus som ett vinnande exempel: där ordnas inom en snar
framtid bland annat bokcirklar, språkcafé och föreläsningar.
I Svaret från förvaltningen och utifrån VP2019 ligger förslaget att
utreda en lokal åt föreningsaktiviteter. Detta är inte alls i linje med
vad nuvarande majoritet uttalat tidigare och det behov förra
majoriteten och Älvsjöborna gett uttryck för. Med dom
nedskärningarna i budget som stadshuset gett Älvsjös stadsdel,
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främst på kulturområdet, har vi förståelse att kostnaderna för att
upprätta nya fina lokaler blir svår. Vi ser med oro att Älvsjöbornas
behov av ökad kultur med en plats för alla åldrar inte inte kommer
att kunna uppnås. Det ligger alla till nytta att vi har
generationsöverskridande platser där alla har möjlighet att vara
delaktiga.
Vi kommer fortsätta vaka under året så arbetet fortsätter framåt.
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