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Dnr KDN 2019/164

§ 13

Motion från Samuel Skånberg (V) om Jordbro
kultur- och föreningshus

Sammanfattning

Samuel Skånberg (V) har lämnat en motion i kommunfullmäktige
om att upphäva tidigare beslut om rivning av Jordbro kultur- och
föreningshus. Motionären vill också att en barnkonsekvensanalys
samt en social konsekvensanalys genomförs, för att undersöka
effekten av en nedläggning av kultur- och föreningshuset. Vidare
vill motionären att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att
ta fram en plan för mötesplatser i Jordbro där invånarna kan mötas
utan kostnad.
Förvaltningens synpunkter

Beslutet att använda Jordbromalmskolans lokaler till kultur- och
fritidsverksamhet fattades av kommunfullmäktige 2012-05-15. I
beslutet framgår att detta var en tillfällig lösning fram till dess att
lokalen skulle rivas.
Detaljplanen för Jordbro Centrum etapp 1 där gamla
Jordbromalmsskolan exklusive idrottshallen ingår, förväntas vinna
laga kraft runt årsskiftet 2019/2020 om inga överklaganden
inkommer. Kommunstyrelseförvaltningen beslutade 2019-04-29,
Dnr KS 2019/231 att riva Jordbro kultur- och föreningshus. Enligt
uppgift från stadsbyggnadsförvaltningen ska rivningen genomföras
under 2020, närmare uppgift än så har förvaltningen inte kunnat
hämta in.
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. Kulturskolans musikundervisning liksom
biblioteket, Ung 137 och parkleken ska finnas kvar i området. 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
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de behov och önskemål som finns hos dem. De föreningar som idag
verkar i Jordbro kultur- och föreningshus får via lokalförsörjningen
hjälp med att inventera lediga lokaler i kommunen som stämmer
med föreningarnas behov. Lokalförsörjningen bidrar också med
kontakt mellan föreningar och fastighetsägare.
Att göra en social konsekvensanalys så som motionären föreslår
bedöms i nuläget inte vara möjligt av resursskäl. Kultur- och
fritidsförvaltningen är dock väl medveten om behovet av lokaler
för kultur- och fritidsverksamhet. Ett nytt kultur- och föreningshus
ska byggas i området och under tiden fram tills det sker kommer
förvaltningen att ha verksamhet i området. Bibliotek, fritidsgård,
parklek och kulturskola är exempel på sådan verksamhet.
Dessutom finns en idrottshall och ett utomhusbad som är öppet
sommartid och kan besökas utan kostnad.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser gärna att det finns mötesplatser
för föreningslivets aktiviteter och möten i Jordbro, såväl som i
övriga Haninge. För de lokaler som finns tillgängliga för
föreningsaktiviteter såväl idrottslokaler som möteslokaler tillämpas
en taxa som årligen beslutas i kultur- och demokratinämnden samt
idrotts- och fritidsnämnden. I tidigare beslut om taxor och avgifter
har nämnderna fattat beslut om olika taxor för aktiviteter som riktar
sig till barn respektive till vuxna. Samma taxor gäller i hela
kommunen, för aktiviteter riktade mot barn och unga gäller en
lägre taxa.
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.
Underlag för beslut

Remiss från kommunstyrelsen 2019-11-12,
Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
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kommunstyrelsen.
Nämndens beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, Kommunstyrelsen
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