
 
Motion: Planera in kultur och mötesplatser för barn och unga i Gnestas nya 
centrumplan. 
 
Kultur, bildning, kreativa mötesplatser och demokratiutveckling är viktiga hörnpelare i 
ett samhälle. Andra kommuner i Sörmland som Katrineholm, Vingåker, Strängnäs, 
och Trosa har alla satsat på kultur med helt egna lokaler anpassade för barn- och 
ungdomskultur. I Oxelösund finns Allaktivitetshuset Koordinaten med bland annat 
bibliotek, café, möteslokaler och fritidsgård i samma byggnad.  
 
I Gnesta tätort har en liknande mötesplats länge saknats. Därför är det nu viktigt att 
lokaler för kultur och fritidsaktiviteter ges plats i den nya Centrumplanen, vid sidan av 
butiker och bostäder. Val av plats för detta handlar om tillgänglighet, och ligger det 
centralt innebär det att fler får tillgång till utbudet. 
 
Prioriterade områden för det kulturpolitiska programmet i Gnesta är:  
* Kultur för alla 
* Främja kulturaktörer och föreningslivets utbud 
* Verka för tillgängliga mötesplatser för kultur 
* Främja levande kulturmiljöer och kulturarv 
* Stimulera till samverkan 
 
Alla dessa mål kan tillgodoses genom ett Allaktivitetshus eller Kulturhus i befintliga 
eller nya lokaler i det nya centrum som växer fram i Gnesta. Barn och ungdomar skall 
vara en prioriterad målgrupp och kulturpolitiska programmet hänvisar 
till barnkonventionen där barn skall ha rätt till kultur enligt lag. 
 
I Gnesta finns en Kulturskola med mångfacetterat utbud, som har mycket 
undermåliga och ej anpassade lokaler för verksamheten på Frejaskolan bakre 
källarplan. En utredning har gjorts av hur detta kan förbättras, men fortfarande finns 
problem med lokalerna.  
 
Fritidsgården Chill fanns det tidigare planer på att flytta till Frejaskolan, vilket i så fall 
skulle innebära att mötesplatser för målgruppen utanför skolans område skulle 
saknas.  
 
I nya eller omdisponerade lokaler kan flera verksamheters behov samordnas vilket är 
ekonomiskt smart. Detta är en del i att göra Gnesta attraktivt för barnfamiljer, då ett 
tillgängligt kulturutbud är en del i ett aktivt och givande fritidsliv för många. Det är att 
tillvarata kulturens potential. 
 
Förslag: 
 
Att en fördjupad utredning görs av hur lokaler för kultur och fritidsaktiviteter kan 
planeras in i Gnestas nya centrumplan, med barn och ungdomar som prioriterad 
målgrupp i enlighet med kulturpolitiska programmet. 
 
Att utreda möjligheten att skapa ett Allaktivitetshus eller Kulturhus i befintliga eller 
nya lokaler, där lokalbehoven för olika verksamheter som fritidsgård, Kulturskola, 
bibliotek med mera kan samordnas. 
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