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Kommunstyrelsen 2020-08-31 

§155 Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om Jordbro 
kultur- och föreningshus 
Vänsterpartiet anser att det är ett stort svek mot Jordbros barn och unga att riva Jordbros kultur- 
och föreningshus innan något nytt är på plats. Vi har under lång tid lyft vikten av kultur- och 
föreningshus för föreningslivet och som mötesplats för invånarna i Jordbro. 

På kommunfullmäktige 2020-06-08 var “§101 Detaljplan för Jordbro centrum etapp 1, Kalvsvik 
1:4, 1:16. m.fl., för antagande” uppe för beslut. Den detaljplanen innebar att Jordbro kultur- och 
föreningshus ska rivas. Vi föreslog i kommunfullmäktige att detaljplanen skulle återremitteras 
och komma åter till kommunfullmäktige först när ett nytt kultur- och föreningshus kommit på 
plats. Vi fick tyvärr inte medhåll. Inget annat parti tyckte att ett nytt kultur- och föreningshus 
skulle stå på plats innan man river det nuvarande. 

Vi har länge varit oroade över att kommunledningen inte kommer att bygga ett nytt kultur- och 
föreningshus. Innan valet kunde vi nämligen läsa i Mitt i Haninge 2018-08-28 att M, L och KD 
helvänder och säger nej till nytt kultur- och föreningshus. Då satt L och KD i opposition. Nu sitter 
de i kommunledningen. Så vad tycker egentligen den nya kommunledningen? Det är väldigt 
oklart om något nytt kultur- och föreningshus kommer att byggas. I detaljplanen Jordbro etapp 2 
står det att placering ska utredas. Men vad innebär det? Kommer man att återkomma och säga 
“nu har vi utrett placering och kommit fram till att det inte finns någon bra plats”? Väldigt oklart 
alltså.  

Därför skickade vi in en interpellation i kommunfullmäktige redan 2019-11-04 till kultur- och 
demokratinämndens ordförande Marina Seinegård (C). Vi ville få svar på svart och vitt att 
kommunledningen lovar att bygga ett nytt kultur- och föreningshus. Därför frågade vi: 

● Avser kommunledningen att bygga ett nytt kultur- och föreningshus i Jordbro? När i så 
fall kommer det att vara färdigt? 

Vi hade hoppats på ett tydlig “JA” men tyvärr så fick vi inget sådant svar. 



 

Eftersom Vänsterpartiet verkar vara det enda partiet i kommunfullmäktige som värnar 
jordbrobornas tillgång till ett kultur- och föreningshus så insåg vi att när motionen skulle komma 
upp så skulle sannolikt rivningen vara ett faktum. Därför skrev vi följande att-satser i motionen: 

● att i den händelse att nuvarande kultur- och föreningshus ändå rivs, ska ett nytt kultur- 
och föreningshus byggas 

● att i den händelse att nuvarande kultur- och föreningshus ändå rivs, ska föreningarna i 
kultur- och föreningshuset, andra föreningar i Jordbro och invånare aktivt inkluderas i 
planerna och utformningen av det nya kultur- och föreningshus och dess verksamhet 

● 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 

Döm då om vår förvåning när kommunledningen förslag till beslut är “Motionen avslås i sin 
helhet”. 

Vi kan inte tolka det här på något annat sätt än att kommunledningen inte vill lova att ett nytt 
kultur- och föreningshus ska byggas. De vill inte heller inkludera föreningarna i arbete med 
utformning av ett nytt kultur- och föreningshus. De vill inte heller ge föreningarna tillräckligt stöd 
för att kunna fortsätta sin verksamhet i Jordbro. 

Vi hoppas att kommunledningen ändrar sig och yrkar bifall (eller i alla fall besvarad) på de 
ovanstående att-satserna i motionen för att kunna ge ett tydligt besked till jordbroborna, att de 
ska få ett nytt kultur- och föreningshus. 

 

Förslag till beslut: 

1. Bifall till motionen 

 
Samuel Skånberg (V) 


