
  Socialdemokraterna i Mora

Till Kultur- och Fritidsnämnden 

Nämndinitiativ: Kulturförvaltningens lokalbehov
I enlighet med initiativrätten i kommunallagen 4 kap 20§ vill vi väcka följande ärende i 
Kultur- och Fritidsnämnden: 

Med anledning av tankarna på att eventuellt samla kultur- och fritidsförvaltningens hela 
lokalbehov på Stranden-området anser vi att det finns ett starkt behov av att göra en 
grundlig utredning av kulturförvaltningens lokalbehov och verksamheternas lokalisering 
utifrån såväl kulturlivets, besöksnäringens och centrumutvecklingens behov.. 

Denna utredning bör belysa bland annat: 

• Behov/utformning av en kulturscen för musik- och teaterföreställningar i offentlig regi 
• Hur dessa behov kan tillvaratas och samordnas med en eventuell kommersiell 

evenemangs- och konferensverksamhet 
• Kulturskolans och fritidsgårdens lokalbehov och tillvaratagandet av befintliga 

investeringar i Rosa Huset 
• Biblioteksverksamhetens lokalisering, både i relation till den nya högstadieskolan och 

inte minst bibliotekets funktion som en träffpunkt, utställningslokal och 
föreläsningsarena i centrala Mora och denna verksamhets roll för centrumutvecklingen 

• Släktforsknings- och bildarkivens lokalisering och behov/krav på utformning 
• Lokalbehovet för kulturminnesvård  

Denna utredning vill vi gärna se genomförd senast i september 2020, men utredningen 
behöver absolut vara genomförd i god tid innan några bindande beslut fattas rörande 
planeringen av hur och vilka kulturverksamheter som ska inrymmas på Stranden-
området. 

Utredningen ska givetvis också ske i nära samarbete med föreningen Regionstad Mora 
och handelns organisationer i Mora, samt berörda förvaltningar inom Mora kommun. 

Vi yrkar därför att 
1. Kultur- och Fritidsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att, i samverkan med 

berörda aktörer, ta fram underlag till och genomföra en utredning av 
kulturförvaltningens lokalbehov och verksamheternas lokalisering utifrån såväl 
kulturlivets, besöksnäringens och centrumutvecklingens behov. 

2. Utredningen ska presenteras i god tid innan några bindande beslut fattas rörande den 
framtida utvecklingen av Stranden-området. 
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