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§ 68
Diarienr: KS-2018/00195

Fråga: Vad händer med Verkets lokal? – Saasha
Metsärantala (FI)
Beslut
Efter ytterligare inlägg av Saasha Metsärantala och Tomas Wennström
beslutar kommunfullmäktige
att avsluta överläggningen om frågan.

Ärendebeskrivning
Saasha Metsärantala (FI) har inkommit med en fråga till kulturnämndens
ordförande.
Vad händer med Verkets lokal?
Under drygt tio års tid har föreningen Verket aktivt medverkat för
jämställdhet och mångfald, men de har återkommande drabbats av
bekymmer när det gäller lokalbehovet för sin verksamhet. Under
kulturnämndens sammanträde 2018-01-24 diskuterades frågan om
Verkets lokalbehov och det beslutades att Umeå kultur skulle »ges i
uppdrag att undersöka förutsättningarna för en långsiktig lösning». Det
nämndes också att ett flertal kommunala instanser kunde tänkas
medverka på ett eller annat sätt. Feministiskt initiativ välkomnar viljan att
hitta en lösning, men jag undrar vilken tidsplan som är tänkt för detta.
Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Tomas Wennström
(S), kulturnämndens ordförande:
— Vilka kommunala instanser har sedan 2018-01-24 kommit en bit på
vägen i arbetet för att Verket skall erbjudas en långsiktig och
ändamålsenlig lokal?
— När tror du att Verket kommer att erbjudas en långsiktig och
ändamålsenlig lokal för sin verksamhet?

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Tomas Wennström (S), kulturnämndens ordförande svarar:
Vi har engagerat oss under en lång tid men det är ju inte kommunen som
haft ansvar, de har haft privata hyresvärdar. Kulturnämnden har under en
lång tid skapat förutsättningar men tyvärr så var det senast en
rivningsfastighet ute på I20 uppe vid Vildmannen, men det var en tillfällig
lösning, och det är viktigt att komma ihåg att det här är inte en kommunal
verksamhet. Det här är en föreningsdriven verksamhet och så ska det
vara. Vad vi har till uppgift är att skapa förutsättningar för föreningar att
verka och det här är en väldigt viktig verksamhet med cirka 100
arrangemang om året, otroligt viktiga för Umeås musikliv och band. Det
här är en fråga som tjänstemännen engagerat sig mycket i på kort tid.
Fastighet har redan nu lagt in det här i försörjningsplanen, alltså i
lokalförsörjningsprogrammet. Sedan får vi se, det blir en fråga i
budgetberedningen. Därutöver har Mark och exploatering utrett
förutsättningar för markupplåtelse på ett ställe. Det är väldigt snabbt
hanterat. Diskussioner förs med Verket, bland annat om tillgänglighet.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

