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Handläggare: Maud Beijner
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Till
Södermalms stadsdelsnämnd

Moske i Skärholmen. Svar på remiss
Dnr KS 328-3785/2006

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen
”Moské i Skärholmen” till kommunstyrelsen.
2. Beslutet justeras omedelbart.

BrittMarie Kyndel
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss av en skrivelse från Leif Rönngren (s),
Py Börjesson (s), Ann-Margrethe Livh (v) och Christopher Ödman (mp), som behandlar
Skärholmens Islamiska Kulturförenings behov av en tomt för att kunna bygga en
större moské nära Skärholmens centrum. Skärholmens Islamiska Kulturförenings
har lämnat in en ansökan om markanvisning till markkontoret. Södermalms
stadsdelsnämnd förutsätter att markkontoret och stadsbyggnadskontoret
handlägger ansökningar i frågan enligt gällande regler och principer och har
i övrigt inga synpunkter i ärendet.
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Ärendets beredning
Ärendet har handlagts i stadsdelsdirektörens stab. Remissen har sänts för
yttrande senast den 30 oktober 2007.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har skickat en remiss av en skrivelse från Leif Rönngren (s), Py
Börjesson (s), Ann-Margrethe Livh (v) och Christopher Ödman (mp). Ärendet rör
Skärholmens Islamiska Kulturförening ansökan om markanvisning för att kunna
bygga en moské nära Skärholmens centrum. Skärholmens Islamiska
Kulturförening har många medlemmar och den nuvarande bönelokalen räcker inte
till för den verksamhet som föreningen önskar bedriva. Stadsledningskontoret
mottog skrivelsen i mars 2007 men har avstått från att lämna ett formellt
tjänsteutlåtande med hänvisning till att kommunstyrelsen inte har någon
direktivrätt för verksamhet som bedrivs av stadens nämnder.
Stadsledningskontoret förutsätter likväl att berörda facknämnder handlägger
ärendet enligt gällande regler och principer.
Inom Södermalms stadsdelsområde finns Stockholms moské, belägen ovanför
Björns trädgård vid Medborgarplatsen. Moskén invigdes år 2000. Byggnaden, som
idag inhyser Stockholms moské, fungerade tidigare som elverk och ritades vid
1900-talets början av arkitekten Ferdinand Boberg. I slutet av 1990-talet
beslutades att det f.d. elverket skulle byggas om till moské. Beslutet möttes av
protester men i dag är moskén en naturlig del av stadsmiljön på Södermalm.
Förvaltningens förslag
Södermalms stadsdelsnämnd har förståelse för Skärholmens Islamiska Kulturförening
behov av en större moské. Stadsdelsnämnden förutsätter att berörda facknämnder
handlägger ärendet enligt gällande regler och principer och har i övrigt inga
synpunkter i ärendet.
Bilagor

1. Skrivelsen från (s) (v) (mp)
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
3. Stadsledningskontorets utlåtande

