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Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V)

Samuel Skånberg (V) har vid kommunfullmäktige 2019-11-04 lämnat en interpellation om lokaler för 
kultur- och föreningsliv i Jordbro

Jag vill lämna följande svar.

Ett nytt kultur- och föreningshus i Jordbro ryms inom detaljplan för etapp 2. När detaljplanen vunnit 
laga kraft tar byggnationen cirka 24 månader, vilket skulle göra att ett nytt kultur- och föreningshus 
skulle kunna stå klart tidigast under fjärde kvartalet 2023. Detta förutsätter att inga överklaganden 
eller förseningar sker i detaljplane- eller byggprocessen i övrigt.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen haft dialog med 
de föreningar som har verksamhet i Jordbro kultur- och föreningshus. Samtliga föreningar har 
föreslagits alternativa lokaler, dock inte i kommunens egna lokaler och därmed inte till samma låga 
hyra som i dagsläget. I den mån kommunen har lokaler i Jordbro erbjuds möjligheten att hyra per 
timme i likhet med de möjligheter som finns för kommunens övriga föreningar.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar utifrån uppdraget att möjliggöra en angelägen kultur- och 
fritidsverksamhet med ett attraktivt utbud så att alla i Haninge kan uppleva och göra saken man 
tycker om och får möjlighet att upptäcka nytt. För att nå detta är olika former av stöd till, och 
samverkan med, föreningslivet viktiga verktyg.

Kultur- och fritidsförvaltningens ska bidra till att Haningebor upplever att det finns ett utbud av 
aktiviteter att engagera sig i, det vill säga att de har en meningsfull fritid. När människor känner att 
deras tillvaro har en mening och syfte bidrar det till en lokal gemenskap och trygghet. Vidare medför 
verksamhet i området att det också uppstår en rörelse av människor, vilket kan bidra till att skapa en 
ökad upplevelse av trygghet. Utbudet av kultur- och fritidsverksamheter skapar plats för olika former 
av möten, vilket även i sig kan vara trygghetsskapande.

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar att anse 
interpellationen besvarad.
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