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Demokratins behov av mötesplatser
(Stockholms stads allmänna samlingslokaler)

Jakobsbergs gård i Bredäng blev allmän samlingslokal 1972. Därefter har tusen och åter tusen
människor engagerat sig på frivillig basis för att hålla gården och dess föreningsliv vid liv, för
samhällets goda, individens bästa och fromma samt för att delta i den demokratiska
processen.
Gården ha r brottats med för samhället vanliga problem ss. konjunktursvängningar,
strukturförändringar och demografiskt relaterade problem. Entusiasterna har dock inte gett
upp även om förståelse, intresse och insikt i demokratiprocessen avseende den ideella
föreningsverksamheten emellanåt brustit hos det allmänna.
Efter att gården haft några svåra år har det vänt till det bättre. Uthyrning till föreningar och
prioriterade grupperna har ökat. Engagemang och intresse hos privata och kommersiella
aktörer har givit lite medvind.
Gården har under 2005 även fått medlemsstatus i Bygdegårdarnas riksförbund. Sammantaget
har gårdens nya föreningsstyrelse lyckats vända ett underskott till ett litet överskott på mindre
än tre kvartal. En berömvärd insats, vilken kan förklaras av idogt arbete av många personer
och med intensiv hjälp av Gårdens vänförening, under mer än ett år.
När nu allt föreföll hyfsat positivt kom slaktmasken fram, 22 december 2005 och i form av en
drygt hundraprocentig hyreshöjning från stadens eget bostadsbolag, AB Stadsholmen.
Regeringen redogör explicit i sin bedömning (se Skr 2004/04:110, 9.2.1) att föreningslivet
utgör en viktig arena för samhällsengagemang samt i Skr 2004/04:110, 12, att; det allmänna
har ett ansvar för att undanröja hinder, ge stöd och goda förutsättningar samt att
granska demokratins förutsättningar och funktionssätt.
Föreningen Jakobsbergs Gård har genom åren delfinansierats, i egenskap av lokalförvaltande
organisation i Stadens samlingslokalsprogram, via stadens olika förvaltningar och regelverk.
Dessa tillskott till verksamheten är och har varit noga reglerade och väl avvägda för att
motsvara behov och ambition.
Hur kan det då komma sig att Stadshuset som ger driftsbidrag med ena handen vill ta mer än
dubbelt tillbaks med den andra handen, via AB Stadsholmen och i form av extrema
hyreshöjningar från år 2006?
En något märklig matematik ni kanske kan diskutera inbördes över kaffekoppen eller i ett
särskilt plenum
Jag vill med eftertryck hänvisa till regeringens skrivelse 2004/04:110 - Demokratipolitik,
avsnitt 4.3.3, om samlingslokaler.

Hur tror ni att de ideella föreningarna skall kunna hämta in detta monstruösa kostnadspåslag?
Vart skall de prioriterade grupperna ta vägen, 0-taxa, pensionärer, handikappade, AA-grupper
etc.? Dessa grupper genererar en beläggning som tangerar 30% av total uthyrd tid.
Den sammanräknade samhällsnyttan av dessa gruppers verksamhet är svår att uppskatta men
torde utgöra ansenliga besparingar för samhället, i form av uteblivna kostnader för friskvård,
rehabilitering av såväl fysiskt och psykiskt handikappade, missbruksvård och pregeriatrisk
omsorg.
Om och när denna stadens indirekta strypning av föreningsverksamheten i söderort kommer
till stånd;
-

Vad skall ni säga till de organisationer som blir husvilla?

-

Hur skall ni motivera denna kulturella och sociala kastration i ett mångkulturellt
område, kulturmångfaldsåret 2006?

-

Vem skall hålla i de traditionella evenemangen som midsommar, julfest och
mickelsmäss vilka lockar tusentals besökare varje år och som funnits här sedan 1890?
(Det är många i denna kommundel som inte har råd att betala inträde på Skansen för
att se och uppleva svenska traditioner.)

Exempelfrågorna kan bli väldigt många. Jag tror att ni kan fylla på med egna exempel.

Illa är det med denna vassa bila.
Än galnare, när det presenteras som julklapp av Stockholm stad.
Hur tror ni att lekmän skall kunna hantera ett sådant svårt problem under jul- nyår och januari?
Saknar ni fullständigt empati?
För mig framstår denna hantering som närmast huvudlös och exekverad av okänsliga och
mycket illa pålästa tjänstemän.
Jag rekommenderar att Svebo’s och Stadsholmens styrelse och berörda beslutsfattare snarast
läser regeringens betänkande: SOU 2003:118, Allmänna samlingslokaler – demokrati,
kultur, utveckling.

Jag måste också passa på att ställa kommunstyrelsen frågan:
Det är glädjande att kommunstyrelsen upplyser samlingslokalernas förvaltare om möjligheten
att från Boverket, söka bidrag för olika förbättringar.
Av de arton samlingslokaler i stadens subventionerade utbud undrar jag hur många som är
berättigade att söka bidrag från Boverket?

Svaret kommer att bli enkelt. Ni behöver inte slå i böckerna! Boverket kräver som
kommunstyrelsen så fryntligt citerar i utlåtande 2005: RV (Dnr 308-2892/2005), s.14:
”Enligt Boverkets definition är en allmän samlingslokal en lokal som ägs eller disponeras av
ideella organisationer och är öppen och tillgänglig för föreningslivets möten,
studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan
liknande verksamhet. Den sökande skall vara fristående från kommunen eller ha ett
långsiktigt nyttjanderättsavtal ”

Hur kommer det sig att kommunstyrelsen, till samlingslokalerna, skickar ut en propå om att
söka bidrag från Boverket, när ni vet att ingen av stadens samlingslokaler är berättigade till
bidrag därifrån?
Ingen subventionerad samlingslokal, med ett möjligt undantag, står på fri grund, äger sin
fastighet eller har ett tjugofemårigt nyttjanderättsavtal.

En framställan å mina medborgares vägnar:
Den framtida lokaldemokratiska processen kräver vissa säkerheter mot svagt underbyggda
och överordnade politiska beslut, politisk demagogisk ekvilibristik och dito träta.

Ge de n demokratiska basen och samlingslokalerna som finns kvar ett rättsskydd, en
strukturell trygghet med varaktighet. Innan det är för sent!
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