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§6
Motion från Rashid Mohammed och Torun
Boucher (båda V) om att skapa ett kultur- och
föreningscentrum i Tensta (KS 2021/401) Svar på
remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/1669/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-06-04.
Sammanfattning

I en motion av Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V)
föreslås att staden undersöker möjligheterna att utveckla Tensta
gymnasium och Tensta träffs lokaler till ett kultur- och
föreningscentrum. De vill att det skapas en plats som rymmer
såväl yrkesverksamma kulturutövare som ideellt föreningsliv och
amatörverksamhet. Motionärerna yrkar att SISAB
(Skolfastigheter i Stockholm AB) i samråd med kulturnämnden
och fastighetsnämnden får i uppdrag att se över hur Tensta
gymnasium och Tensta träff kan utvecklas till ett kulturcentrum.
Sedan 2015 har kulturförvaltningen tillsammans med SISAB och
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning verkat för att hitta en
långsiktig lösning för en föreningsdriven mötesplats i Tensta
Träff. Sedan SISAB:s styrelse den 27 april 2021 fattade ett
inriktningsbeslut om försäljning av Tensta gymnasium och
Tensta träff är det enligt förvaltningens bedömning osäkert hur
denna lokal kommer att vara tillgänglig för föreningslivet i
framtiden.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Hanna Gerdes (L) och Micke Seid (MP) föreslår (se
beslutet.
2) Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia
Bjuggren m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden tillstyrker
motionen, och anför därutöver följande:
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Sedan motionen skrevs har den grönblå majoriteten fattat
ett inriktningsbeslut om att sälja Tensta gymnasium och
Tensta Träff. Att sälja en så pass strategiskt viktig
fastighet i ett område där staden behöver bedriva ett aktivt
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arbete för ökad trygghet och bättre samhällsservice är ett
stort misstag.
I samband med att Tensta gymnasium lades ner förra
mandatperioden satte vi igång ett omfattande projekt för
att förlägga olika utbildningsformer i fastigheten i form av
ett utbildningscampus. En renovering av fastigheten
påbörjades och den stegvisa inflyttningen av den nya
verksamheten var planerad att sätta igång under hösten
2019.
Efter valet stoppade den grönblå majoriteten både
renoveringen och den planerade verksamheten i lokalerna.
Sedan dess har de stått tomma förutom biblioteket som
även det nu flyttar och platsen har blivit otrygg. Skälet till
att otryggheten i området runt fastigheten har ökat beror
på att majoriteten har valt att inte investera i området
Tensta och fastigheten Tensta gymnasium.
Majoriteten hävdar att de har uttömt alla möjliga
alternativ till en hyresgäst som kan bedriva verksamhet i
lokalerna. Men någon mer ingående redovisning av vad
som gjorts för att fylla lokalerna med verksamhet har vi
inte fått. Motionen syftar till att även kunna skapa plats
för kultur i området. Det finns stora behov i staden av
ateljéer, replokaler, scener för livemusik, teater, dans och
cirkus. Den nuvarande majoriteten i kulturnämnden har
lagt ett uppdrag till kulturförvaltningen att starta ett
repotell. Föreningslivet i Tensta är stort och brett och
behöver lokaler för sina aktiviteter.
Kulturnämndens funktionshindersråd har skrivit ett brev
till Funktionsrätt Stockholm Stad där de föreslagit ett
Funktionsrättens Hus där de skriver att: ”kanske kan
Tensta Träff (och även Tensta gymnasium kan vara värt
att titta på) vara just den plats vi behöver. Lokalerna är
mycket väl utrustade och anpassade för de flesta av våra
medlemmar och med en stor samlingslokal. Nu när
Stockholms stad står i begrepp att sälja fastigheten
tycker vi att det vore ett stort slöseri om det skulle bli av
och om lokalerna inte kommer till användning på ett sätt
som motsvarar husets kvalitéer.”
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Det råder ingen tvekan om att behoven är stora. Vi undrar
därför vad som menas med att ha uttömt alla möjliga
alternativ till en hyresgäst som kan bedriva verksamhet i
lokalerna. Innebär det hyresgäster med tillräcklig
betalningsvilja? Att det finns behov och intresse och att
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staden har ansvar för att även den här typen av
verksamheter får plats råder det ingen tvekan om.
Den grönblå majoriteten har rådighet över tryggheten i
området och huruvida lokalerna står tomma eller inte.
Möjligheterna för staden att bedriva olika typer av
utbildnings-, kultur- och föreningsverksamheter i
lokalerna är mycket stora bara viljan finns.
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Jonas
Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Hanna Gerdes (L) och
Micke Seid (MP).
Reservation

Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia Bjuggren
m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag.
Ersättaryttrande

Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) instämmer i förslag till beslut
från vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia
Bjuggren m.fl. (S).
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