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Motionssvar - Motion världsarvscentrum - ett besökscenter till
kulturens ö-värld (KS20/147)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
_______
Avvaktar beslut
Hanna Svensson (S) och Desirée Björk (Ö) avvaktar med ställningstagande till
kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Reservationer
Fredrik Ohls (L) reserverar sig.
_____
Yrkanden
Fredrik Ohls (L) yrkar bifall till motionen.
Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden (M) ställer yrkanden under proposition och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______

Sammanfattning
Ingegerd Danielson och Gunilla Lindberg (L) har 2020-09-27 ställt en motion till
kommunfullmäktige om att inrätta ett besökscentrum eller ett ”världsarvscentrum” i Ekerö
kommun. Motionärerna menar att de flesta turister endast besöker Drottningholm eller
Birka och att det behövs en bättre utformad vägvisning till fler intressanta platser i
kommunen. Besökscentret ska vara miljömässigt byggt, strategiskt placerat och fungera som
en informationspunkt för kultur- och friluftsliv i kommunen.
Det pågår för närvarande ett utvecklingsarbete för att inrätta ett besökscentrum vid
Hovgården på Adelsö. Besökscentret kommer att inrymmas i en del av den så kallade
hembygdsgården som under 2021 förvärvats av Ekerö bostäder. Besökscentret, som ska
utformas i nära samverkan med det lokala civilsamhället och näringslivet, ska tillhandahålla
information om världsarvet samt intilliggande intressanta kulturmiljöer. På platsen kommer
det även finnas möjlighet att distribuera informationsmaterial om andra besöksmål i
kommunen. På längre sikt är ambitionen att knyta ihop arbete, samverkan och information
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
om de två världsarven i Ekerö kommun.
För närvarande pågår rekrytering av en projektledare som under ett år ska leda arbetet med
att utveckla besökscentret och möjliggöra för samverkan med de olika
intressenterna. Projektledaren beräknas vara på plats i september 2021. Ett preliminärt
inrett
besökscentrum öppnar dock redan den 21 juni 2021.
För arbetet har kommunfullmäktige avsatt 250 tkr från budgetmarginalen. Kultur- och
fritidsnämnden avsätter ytterligare 50 tkr för insatsen. Kultur- och fritidsförvaltningen har
för projektet sökt och beviljats 300 tkr från Region Stockholm och 330 tkr från
Riksantikvarieämbetet.
Med anledning av pågående nämnda utvecklingsarbete, dess förväntade tillgängliggörande
av intressanta kulturmiljöer på Adelsö samt ett sparbeting på cirka 860 tkr för 2022 ser vi
inte att det finns utrymme att utveckla ytterligare ett besökscentrum för hela Ekerö
kommun. Ambitionen att utveckla ett världsarvcentrum anses dock besvarad.

Beslutsunderlag



§ 38 KFN Motionssvar - Besökscentrum till Kulturens övärld
Motion - världsarvscentrum

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad.
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