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Svar på interpellation ställd av Nujin Alacabek (V) till kulturoch fritidsnämndens ordförande Bo Källström angående
gällande status i processen avseende uteblivna fritidsgårdar för
ungdomar i Flemingsberg och Visättra och Fleminghallen
Nujin Alacabek (V) har ställt fyra frågor gällande status i processen avseende
uteblivna fritidsgårdar för ungdomar i Flemingsberg och Visättra och
Fleminghallen.
Jag vill börja med att nyansera den verklighetsbild som interpellanten målar upp.
Sedan det blev klart att Fleminghallen inte längre skulle vara ett alternativ så har
väldigt mycket hänt. Vi erbjuder och kommer att fortsätta erbjuda lokaler och
aktiviteter fram till dess att en permanent lösning har nåtts.
Sedan mars 2020 har verksamheten på fritidsgårdar bedrivits mestadels utomhus,
oavsett väder. Inte ens när alla verksamheter stängde ner innan jul 2020, stängdes
alla fritidsgårdar - i de utsatta områdena Skogås, Flemingsberg och Vårby
arbetade fritidsledarna utifrån planerat schema, men utomhus. Kultur- och
fritidsförvaltningens erfarenhet ifrån pandemiåret är att den “kommunala
närvaron” är viktig, inte bara för barn och unga utan för alla boende in ett område.
Under 2020 drog flera projekt igång. Popup Flemingsberg, satsningen H.A.N.G
för ökat idrottsintresse med konstaterad positiv utveckling för flera föreningar i
Vårby och Flemingsberg, uppsökande verksamhet från förvaltningen och
möjlighet att hyra en lokal i Annerstaskolan för fritidsverksamhet. Förvaltningen
har också beviljats medel från Delmos för att inom ramen för ett projekt möta de
ungdomar som hamnat utanför både studier och arbete. Under 2021 kommer
bland annat sommartorgen och mobila fritidsledare återkomma såsom under 2020.
Den digitala verksamheten, har utvecklats i en betydligt snabbare takt än planerat,
vilket är glädjande. Inom ramen för den digitala verksamheten erbjuds yoga,
fysisk träning, författarbesök, konserter, tävlingar, konstverkstad, e-sport och
mycket mer. I Flemingsberg har ungdomspraktikanter, ungdomar och fritidsledare
varit aktiva i att skapa content, och regelbundet sänt utifrån ett lokalt perspektiv,
på plattformen Unghuddinge.
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Den 5:e februari 2019 beslutade kultur- och fritidsnämnden att koncentrera
kommunens kultur- och fritidsverksamheter i Flemingsberg till Fleminghallen.
Syftet var att skapa en plats med ett stort aktivitetsutbud för Flemingsbergsbor i
alla åldrar.
Eftersom hyresvärden meddelade att de inte tillåter att Huddinge kommun
förändrar verksamheten utöver grundavtalet, ansökte Huddinge kommun om
tillstånd hos Hyresnämnden. Det innebar att kommunen behövde hitta andra
lösningar för biblioteket och för den aktivitetsbaserade ungdomsverksamhet som
skulle flytta till Fleminghallen, fram tills att ärendet var avgjort av
Hyresnämnden.
Under våren 2020 kom beslutet från hyresnämnden om att kultur- och
fritidsnämnden inte beviljas rätt att driva de planerade verksamheterna i
Fleminghallen. Under sommaren 2020 utredde kultur- och fritidsförvaltningen,
tillsammans med jurister samt med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner,
möjligheten att överklaga beslutet från hyresnämnden om att kommunen inte
beviljas rätt att driva bibliotek och kultur- och ungdomsverksamhet i
Fleminghallen. Efter en rad överväganden kom nämnden fram till att tvistefrågan
är komplex, och att processen vid ett överklagande skulle kunna bli mycket
kostsam. Därför valde nämnden att inte överklaga beslutet.
Vad är statusen i arbetet för den planerade verksamheten för unga i
Fleminghallen och varför står det still?
Idrottsverksamheten i Fleminghallen har fortsatt såsom tidigare. När det gäller
aktivitetsbaserad ungdomsverksamhet, kulturskola, kulturevenemang och
bibliotek har förvaltningen sett över flera alternativa lösningar för att kunna
erbjuda ett brett utbud av aktiviteter. Nämnden via förvaltningen har erbjudit olika
former av tillfälliga lösningar. Under sommarlovet 2020 arrangerades bland annat
minst en riktad aktivitet varje dag.
Förvaltningen avser att flytta bibliotek och fritidsgård in i de gamla lokalerna på
Gula gången i Grantorp, och där samnyttja lokaler – biblioteksverksamhet,
ungdomsverksamhet samt studieförbundsverksamhet i ABF regi.
Processen pågår, kommunstyrelsens förvaltning ansvarar via
lokalplaneringsektionen för hyresförhandlingen med Huge som är hyresvärd för
lokalen. Samtidigt har kultur- och fritidsförvaltningen pågående dialog med ABF
om hur samnyttjandet av de olika lokaldelarna ska ske inom ramen för
hyreslagstiftningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen beklagar att processen dragit ut på tiden. Detta är
en prioriterad fråga, och förvaltningen arbetar för en snar och långsiktigt hållbar
lösning så att verksamheterna åter kan öppnas.
Fleminghallen är inte en kommunal lokal i så måtto att den ägs av Huddinge
Samhällsfastigheter. Nuvarande fastighetsägare tillåter inte att kommunen
vidareuthyr till verksamheter som inte momspliktiga. Med andra ord så kommer
inte den ursprungliga tänkta verksamheten att förläggas till Fleminghallen med
mindre än att en ny fastighetsägare tillkommer.
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När får ungdomarna i Flemingsberg och Visättra sin ungdomsgård?
En process pågår mellan kommunen och Huge och härförs även överläggningar
med ABF.
När får Flemingsbergsborna ett bibliotek?
En process pågår mellan kommunen och Huge och härförs även överläggningar
med ABF.
Hur kan Huddinge kommun arbeta för att fler eldsjälar och föreningsaktiva
ska kunna få tillgång till lokaler för att bedriva samhällsviktiga aktiviteter,
inklusive i Fleminghallen?
I mål och budget framkommer att Huddinge kommun ska verka för samnyttjande
av lokaler. En strategisk lokal- och fastighetssektion har startats upp och en av
huvuduppgifterna är att utnyttja kommunens lokaler effektivt. Jag är övertygad
om att genom den centraliserade hanteringen av befintliga och tillkommande
lokaler så kommer utrymme att frigöras för civilsamhället. Jag vill dock påpeka
att under nuvarande fastighetsägare till Fleminghallen så kommer inte uthyrning
till ideella krafter att ske.
Bo Källström (L)
Kommunalråd och ordförande Kultur- och fritidsnämnden

