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§ 136 Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om
Jordbro kultur- och föreningshus
Sammanfattning

Samuel Skånberg (V) har lämnat en motion där han föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att
- Upphäva tidigare beslut om rivning av Jordbro kultur- och
föreningshus.
-Att en barnkonsekvensanalys genomförs.
- Att en social konsekvensanalys genomförs.
- Att i den händelse att nuvarande kultur- och föreningshus ändå
rivs, ska ett nytt kultur- och föreningshus byggas och föreningarna i
kultur och föreningshuset, andra föreningar i Jordbro och invånare
aktivt inkluderas i planerna och utformningen
- Att i den händelse att nuvarande kultur- och föreningshus ändå
rivs, ska föreningarna som verkar i nuvarande kultur- och
föreningshus få tillräckligt stöd från kommunen för att kunna
fortsätta sin verksamhet, med fokus på att de ska kunna fortsätta
verksamheten i Jordbro
- Att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en
plan för mötesplatser i Jordbro där invånarna kan mötas utan
kostnad.
- Att föreningarna och besökarna i Jordbro kultur- och föreningshus
samt invånare aktivt ska inkluderas i planering och utveckling av
mötesplatser och föreningslokaler i Jordbro
Motionen har remitterats till kultur - och demokratinämnden som
har yttrat sig 2020-02-11, § 13. Av yttrandet framgår bl.a. följande.
Beslutet att använda Jordbromalmskolans lokaler till kultur- och
fritidsverksamhet fattades av kommunfullmäktige 2012-06-11,
§ 118. I beslutet framgår att detta var en tillfällig lösning fram till
dess att lokalen skulle rivas.
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Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-29, § 83, att riva Jordbro
kultur- och föreningshus.
Detaljplanen för Jordbro Centrum etapp 1 där gamla
Jordbromalmsskolan exklusive idrottshallen ingår, beslutades av
kommunfullmäktige 2020-06-08, § 101.
Ett nytt kultur- och föreningshus ska byggas i området och under
tiden fram tills det sker kommer förvaltningen att ha verksamhet i
området.
Kultur- och fritidsförvaltningens ambition gällande verksamhet för
barn och unga i Jordbro är att verksamheterna kommer att finnas
kvar om än i andra lokaler, under riv- och byggtiden kan detta vara
på tillfälliga platser.
I samverkan med lokalförsörjningen och
stadsbyggnadsförvaltningen har kultur- och fritidsförvaltningen lyft
fram behovet av lokaler och för dialog om hur lokaler för den här
verksamheten behöver utformas och var de bör placeras. I det
arbetet kommer barn och unga att involveras och ge förvaltningen
kunskap och förståelse för de behov och önskemål som finns hos
dem.
Att göra en social konsekvensanalys så som motionären föreslår
bedöms i nuläget inte vara möjligt av resursskäl.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser gärna att det finns mötesplatser
för föreningslivets aktiviteter och möten i Jordbro, såväl som i
övriga Haninge. Förvaltningen har inte i uppdrag att se över hur ett
taxesystem skulle utformas på ett sådant sätt att det ser olika ut i
olika kommundelar.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndens yttrande
som beskriver planerna för Jordbro och föreslår att motionen avslås
i sin helhet.
Underlag för beslut

- Motionen
- Kultur - och demokratinämndens yttrande 2020-02-11, § 13
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till eget förslag från
Vänsterpartiet (bilaga), innebärande bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås i sin helhet.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till eget förslag från
Vänsterpartiet (bilaga) innebärande att motionen bifalls.
Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens förslag samt egna förslaget från Vänsterpartiet
innebärande bifall till motionen. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag att anse
avslå motionen röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej
beslutar fullmäktige att bifalla motionen.” Omröstning sker med
voteringsanläggning och resultatet av omröstningen är 54 ja-röster
mot 4 nej-röster. 3 ledamöter är frånvarande rösta
(omröstningsresultat, se bilaga).
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar enligt med kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen avslås i sin helhet.
Reservationer

Samuel Skånberg, Sevim Celepli, Åsa Bååth och Nafi Cilgin samtliga (V) - reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionären, KDN
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