KULTURFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR.1/5754/2009
2010-01-22

KUN 2010-02-09
NR

Handläggare: Torvald Olsson-Sundelin
Telefon: 08-508 31 973

Till
Kulturnämnden

Verksamhetsstöd till samlingslokalen Kista Träff

FÖRSLAG TILL BESLUT
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att bevilja verksamhetsstöd om 950 tkr för 2010 till den lokalförvaltande
föreningen Nya Kista Träff för 2010 enligt nedanstående förslag.
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Kulturdirektör

Bo Andér
Avdelningschef

Ärendets beredning
Ärendet har handlagts inom kulturstrategiska avdelningen.

Bakgrund
I verksamhetsplanen för 2009 har förvaltningen haft i uppdrag att i samverkan
med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning utreda förutsättningarna för att det lokala
föreningslivet ska kunna överta verksamhetsansvaret för samlingslokalen Kista
Träff från stadsdelsnämnden.
Kulturstrategiska avdelningen har aktivt tagit del i denna process i samverkan med
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och lokala föreningar. I november 2009
bildades den lokalförvaltande organisationen Nya Kista Träff och vid årsskiftet
09/10 övergick verksamhetsansvaret för Kista träff till föreningen .
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I slutet av 2009 ansökte den nybildade föreningen hos kulturförvaltningen om
verksamhetsstöd för allmän samlingslokalverksamhet vid Kista Träff under 2010.
Förvaltningens synpunkter
Samlingslokalen Kista Träff ligger centralt belägen i Kista centrum i direkt
anslutning till Kista bibliotek. Samlingslokalen består av nio bokningsbara lokaler,
den största av dem har en utdragbar läktare med kapacitet för 222 personer. Kista
Träff används i hög grad på kvällar och helger av föreningar och organisationer för
verksamhet och kulturarrangemang. Lokalerna är ändamålsenliga för samlingslokalverksamhet och är handikappanpassade. Dagtid hyrs en del av lokalerna av
Kista folkhögskola.
Den nybildade lokalförvaltande organisationen Nya Kista Träff består av ett drygt
tiotal föreningar, organisationer och enskilda medlemmar. Föreningen har slutit ett
brukaravtal med stadsdelsnämnden och har från årsskiftet övertagit verksamhetsansvaret för Kista Träff.
Under 2009 erhöll Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 950 Tkr ur stödområdet
samlingslokaler för att bedriva samlingslokalverksamhet under verksamhetsåret.
Föreningen Nya Kista Träff ansöker om ett grundbidrag på 878 Tkr och ett
kompensationsstöd på 72 Tkr för upplåtelse till avgiftsbefriade föreningar för
verksamhetsåret 2010, totalt 950 Tkr.
Förvaltningen bedömer att den nybildade föreningen har goda förutsättningar att
utveckla samlingslokalen Kista Träff till en modern samlingslokal och en
mötesplats av karaktären lokalt kulturhus. Verksamhetsövergången till
föreningsdrift och processen att undersöka förutsättningarna för detta har redan
bidragit till ett ökat samarbete mellan lokala föreningar och aktörer i stadsdelen.
Den nya organisationen har som ambition att få ännu fler medlemsföreningar och
att på sikt utveckla Kista Träff till ett lokalt kulturhus.
Kista Träff är en viktig mötesplats för föreningsliv och kulturarrangörer och med
omfattande upplåtelse för möten, seminarier, fester och kulturarrangemang.
Med detta som bakgrund föreslår förvaltningen att nämnden beviljar föreningen
Nya Kista Träff ett verksamhetsstöd för 2010 om 950 Tkr.
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