Sammanträdesprotokoll
2019-03-06

Kultur- och fritidsnämnden
§ 13

Motionssvar Ny mötesplats i Ekerö kommun (KFN18/46)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden anser motionen behandlad med motivering att förslagen
redan är omhändertagna i pågående arbete.
Yrkanden
Ordförande Helena Butén Langlet (M) yrkar enligt liggande förslag till beslut.
Per Sjödin (S) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Helena Butén Langlet (M) ställer yrkandena
under proposition och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt liggande
förslag.
Omröstning
Per Sjödin (S) begär omröstning och omröstning ska genomföras.
Omröstningsproposition
Den som yrkar enligt liggande förslag röstar ja. Den som yrkar bifall till motionen
röstar nej.
Omröstningsresultat
6 röstar ja, 5 röstar nej. Ingen avstår.
Ordförande (M) finner därmed att Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
liggande förslag.
_____
Sammanfattning
Motionärerna Inger Andersson (S) och Johan Hammarström (S) har inkommit med
en motion avseende etablering av ett aktivitetshus som ersätter Fabriken. Efterfrågan
är stor på attraktiva möteslokaler i kommunen. Motionärerna menar att genom
aktivitetshuset kan tillgången till lokaler förbättras. Aktivitetshuset ska ha en central
placering med närhet till kollektivtrafik och vara tillgängligt och enkelt att ta sig till.
Motionen föreslår:
-Att i avvaktan på en etablering av en mötesplats/Aktivitetshus skall temporära
lokaler för fabrikens verksamheter anvisas.
- Att skyndsamt utreda möjligheter till placering/lokalisering av
mötesplats/Aktivitetshus som bl.a. kan ersätta Fabriken och dess verksamhet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista: § 13
Ärende: Motionssvar Ny mötesplats i Ekerö kommun, KFN18/46
Voteringslist(or)
Motionssvar - Ny mötesplats i Ekerö kommun

Ledamot
Helena Butén Langlet (M), ordförande
Kenneth Engstrand (M), ledamot
Isaac Teckle (M), ledamot
Mia Heurlin Norinder (C), vice ordförande
Eva Qvarnström (KD), ledamot
Per Sjödin (S), ledamot
Ingrid Leander (S), ledamot
Gunilla Lindberg (L), ledamot
Robert Oberascher (Ö), 2:e vice ordförande
Helena Skoglund (S), ersättare
Per Lönnestål (SD), ersättare
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fritidsnämnden

Kultur och

Motionssvar Ny mötesplats i Ekerö kommun
Dnr KFN18/46
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden anser motionen behandlad med motivering att förslagen
redan är omhändertagna i pågående arbete.
Sammanfattning av ärendet
Motionärerna Inger Andersson (S) och Johan Hammarström (S) har inkommit med
en motion avseende etablering av ett aktivitetshus som ersätter Fabriken. Efterfrågan
är stor på attraktiva möteslokaler i kommunen. Motionärerna menar att genom
aktivitetshuset kan tillgången till lokaler förbättras. Aktivitetshuset ska ha en central
placering med närhet till kollektivtrafik och vara tillgängligt och enkelt att ta sig till.
Motionen föreslår:
-Att i avvaktan på en etablering av en mötesplats/Aktivitetshus skall temporära
lokaler för fabrikens verksamheter anvisas.
- Att skyndsamt utreda möjligheter till placering/lokalisering av
mötesplats/Aktivitetshus som bl.a. kan ersätta Fabriken och dess verksamhet.
Beslutsunderlag
Motionssvar 2019-01-09, Ny mötesplats i Ekerö
§ 90 KSau 2018-05-15
Motion gällande ny mötesplats i Ekerö 2018-04-17
Ärendet
Ersättningslokaler för Fabriken
Från 2010 till juni 2018 drev Kultur och fritidsnämnden Aktivitetsbyrån som hade
uppdraget att stötta ungas egna initiativ och genomförande av fritidsaktiviteter.
Aktivitetsbyrån var lokaliserad i Skanskas fastighet på Bryggavägen.
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Kultur- och fritidsnämnden hade till och med juni 2018 ett rivningskontrakt på
fastigheten, känd som Fabriken. Där fanns replokal, inspelningsstudio, danslokal,
konsertlokal, mötesrum och cafédel.
Samtliga verksamheter som bedrevs i Fabriken, förutom konsertlokalen, har fått
ersättningslokaler, dock inte i samma fastighet. I Ekebyhovsskolan har tre lokaler
iordningsställts för rep, inspelningsstudio samt mötesrum och Sanduddens skolas
rörelserum har ersatt danslokalen.
Aktivitetsbyråns uppdrag med stöd till ungas egna initiativ och engagemang har
överförts till den nya verksamheten Idélabbet som startade i september 2018. I
Idélabbets uppdrag ingår även att stödja samtliga civilsamhällesaktörer, både
föreningar och privatpersoner som vill aktivera sig. Unga som vuxna.
I januari 2019 öppnar Idélabbet sina lokaler i Ekerö centrum, nära Kulturhuset.
Lokalen är en kreativ mötesplats som är öppen för alla som vill utveckla en idé eller
behöver en plats för möten.
Motionens förslag om att etablera ersättningslokaler för Fabriken är genomfört.
Långsiktig utveckling av Kulturhuset.
Kulturhusets historik
Ekerö kommun förvärvade Kulturhuset från HSB 1989 och invigningen skedde våren
1990. Vid den tiden fanns lokaler för allmänheten att nyttja i form av mötesrum,
systuga, snickeri-verkstad och studierum.
Under 2000-talet togs dessa lokaler bort för inrättandet av polisstationen. Under
mitten av 2010-talet flyttade polisen ut och lokalerna kom att användas för
Stadsarkitektkontoret, på grund av platsbrist i kommunhuset.
Nuvarande vision och inriktningsplan för Kulturhuset
Kommunstyrelsen har i december 2015 godkänt en inriktningsplan för Kulturhusets
utveckling(Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, §152, 2015-12-01). I planen
står ” I Ekerö centrum beräknas drygt 500 bostäder tillkomma fram till 2025 vilket
innebär ett tillskott om ca 1400 personer i centrumområdet. Att forma ett samhälle
och ge samband mellan olika delar som gör området till ett levande och attraktivt
centrum inbegriper platser för samling, aktivitet och upplevelser. Ekerö centrum har
här en stor fördel med ett redan existerande kulturhus med ett centralt läge.

Inriktningsplanen utgår ifrån en vision för Kulturhuset som lyder; ”Kulturhuset är en
tillgänglig och spännande lokal som sätter Kulturen i centrum, ger plats för möten
mellan människor och mellan entreprenörer och utövare inom kulturområdet samt
ger möjlighet för tillfälliga publika verksamheter. I kulturhuset finns både en
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kontinuitet i biblioteksverksamheten samt nytänkande i form av olika kulturuttryck
och samarbetsformer och ger plats för det offentliga samtalet”.
Efter en avstämning mot dessa värdeord föreslås i planen att man i kulturhuset ska
kunna hitta bibliotek, konst/utställningar, skapande verkstad, film, musik, teater av
hög kvalité, dans, performance, föredrag/berättelser, politiska samtal, digital och
analog information om kulturens Ö-värld, turism/näringsliv, samlingslokaler med
restaurang/café samt verksamhetslokaler för föreningar/ungdomar. Avsikten är att
samtliga lokaler i Kulturhuset ska användas till kulturell verksamhet i framtiden.
Investeringsbudget
I investeringsbudget 2019-2023 finns 36 mkr för Kulturhusets långsiktiga utveckling.
(Ekerö kommuns förslag till drift- och investeringsbudget, år 2019 med inriktning
2020-2022.) En förstudie är planerad under 2019 och åren därefter program,
projektering och ombyggnation under 2022. Tidplanen kommer troligen justeras bl a
beroende på nuvarande hyresavtal med externa hyresgäster och när
stadsarkitektkontoret, som på grund av platsbrist i kommunhuset är lokaliserade i
Kulturhuset, kan flytta ut. Slutligen påverkar ombyggnationens genomförande av
investeringsutrymme.
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