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Nr 158. Interpellation av erik Pelling 
(S) om när får Sävja sitt utlovade kul-
turcentrum
(KSN-2011-0467)

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till barn- och ungdomsnämndens ordförande
Sävja saknar ett attraktivt centrum och en na-
turlig mötesplats. Som en viktig del av stads-
utvecklingen pågår därför sedan maj 2008 
arbetet med att skapa Sävja kulturcentrum. 
Konkret handlar det om att renovera och bygga 
om en del av Sävjaskolan som idag bara an-
vänds i begränsad omfattning för att där skapa 
ett kulturcentrum för alla åldrar. Med sitt cen-
trala läge i Sävja och närheten till Daneport 
med pizzeria, apotek och vårdcentral finns här 
goda förutsättningar att skapa ett levande cen-
trum för Sävjaborna. Här ska finnas plats för 
dans, idrott, teater, musik, film, café och olika 
möten. Inte minst för de lite äldre ungdomar 
som inte omfattas av den befintliga fritidsgår-
dens verksamhet.

Intresset för planerna har varit stort och re-
sponsen i Sävja positiv. Två medborgardialo-
ger och en mängd möten med föreningar och 
enskilda som är verksamma i Sävja har ge-
nomförts. Biblioteket, fritidsgården och skolan 
som redan finns i lokalerna ser kulturcentrumet 
som en möjlighet att utveckla och samordna 
sin verksamhet och Svenska kyrkan är intres-
serade av att komma in. I Sävja väntar man nu 
på att detta viktiga stadsdelsutvecklingsprojekt 
ska bli av.

När vi socialdemokrater inför valet 2010 
lyfte frågan om ett Kulturcentrum i Sävja var 
beskedet från den borgerliga majoriteten att 
satsningen skulle fullföljas. I februari 2011 
togs också ett beslut i kommunstyrelsen och 
pengar öronmärktes. Tanken var då att Sävja 
kulturcentrum skulle vara igång vid halvårs-
skiftet. Nu är frågan: Varför händer inget? Det 
har talats om problem för fastighetsnämnden 
att få fram ett beslut om en rimlig hyreskost-
nad och det sägs att det fortfarande saknas ett 
beslut om vilken nämnd som ska ansvara för 

den nya verksamheten. Men efter över tre års 
manglande och utredande i det kommunala be-
slutsmaskineriet borde väl ändå alla pusselbi-
tar vara på plats?

Min fråga till barn- och ungdomsnämndens 
ordförande Cecilia Forss (M) är därför:
• När avser du som i egenskap av kommu-

nalråd och som ordförande för barn- och 
ungdomsnämnden har stort inflytande över 
stadsdelsutvecklingsarbetet i Sävja att sätta 
spaden i jorden för Sävja kulturcentrum och 
vad är det som har hindrat dig hittills?

Uppsala den 24 augusti 2011

Erik Pelling

Svar
Frågan om Sävja kulturcentrum aktualiserades 
i barn- och ungdomsnämnden första gången i 
december 2009. Då presenterades ett förslag 
framtaget av en arkitektfirma som fastighets-
kontoret anlitat. Förslaget att starta ett kultur-
centrum i Sävja hade väckts i socialnämnden 
för barn och unga tidigare. Kommunfullmäk-
tige har så som interpellanten skriver beslutat 
om kommunbidrag för finansiering av genom-
förandet.

De inblandade nämnderna har inte fått 
uppgift om nya hyrans storlek och datum för 
inflyttning från fastighetsnämnden. Lokal-
passningarna har inte påbörjats. Jag delar in-
terpellantens åsikt att alla pusselbitar borde 
vara på plats.

Uppsala den 20 september 2011

Cecilia Forss




