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Nobel Center i Bredäng
- svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
lämnar det som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Den 10 maj 2019 inkom ett medborgarförslag till Skärholmens
stadsdelsnämnd om att det Nobelcenter som planeras i Stockholm
ska byggas i Bredäng.
Förslagsställarna önskar att Skärholmens stadsdelsnämnd och
förvaltning ställer sig bakom idén om att utreda möjligheten om att
etablera det planerade Nobelcentret i Bredäng. Förslaget har även
skickats till Stockholms stads kulturnämnd och Stockholms stads
stadsbyggnadsnämnd.
Skärholmens stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till initiativ som
gynnar utbildnings- och kulturutbudet för stadsdelsnämndsområdets
invånare, och som också bidrar till att göra området attraktivt för
både invånare och besökare. Stadsdelsnämnden ställer sig således
positivt till att ett Nobelcenter etableras inom
stadsdelsnämndsområdet.
Att bedöma huruvida detaljplanen för ovannämnda tomten i
Bredäng kan inrymma etableringen av ett Nobelcenter ligger
utanför stadsdelsnämndens expertis. Då tomten har återgått till
Stockholms stad, är det Exploateringskontorets uppgift att ta fram
en detaljplan för området i samråd med stadsdelsnämnden, andra
relevanta nämnder, boende, civilsamhället, och näringslivsaktörer.
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Bakgrund
Den 10 maj 2019 inkom ett medborgarförslag till Skärholmens
stadsdelsnämnd om att det Nobelcenter som planeras i Stockholm
ska byggas i Bredäng på tomten vid Stora Sällskapets väg som
nyligen återgått till staden. Stadsdelsnämnden beslutade vid sitt
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sammanträden den 13 juni att skicka medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen Stadsutveckling och
medborgarservice.
Ärendet
Förslagsställarna önskar att Skärholmens stadsdelsnämnd och
förvaltning ställer sig bakom idén om att utreda möjligheten att
använda tomten vid Stora Sällskapets väg för att bygga det
planerade Nobelcentret i Stockholm.
Förslagsställarna skriver att det är ett gyllene tillfälle att förlägga
Nobelcentret i Bredäng då den ovannämnda tomten nu återgått till
Stockholms stad. Förslagsställaren anser att det skulle berika
området och svara upp mot behovet att skapa levande förorter.
Förslagsställaren anser även att ett Nobelcenter skulle passa in väl
och gynnas av att förläggas i Skärholmens stadsdelsnämndsområde,
då Bredäng med omnejd är ett område med levande kultur- och
föreningsliv, goda kommunikationer, flera närbelägna hotell, fin
campingplats med stugor, och natursköna omgivningar.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsnämnderna har i budgeten för 2020 fått i uppdrag att
”tillsammans med trafiknämnden samverka med privata
fastighetsägare, handlare, boende, stadens verksamheter och andra
aktörer i arbetet med att utveckla trygga och attraktiva stadsdelar
samt bidra till genomförandet av det lokala utvecklingsarbetet i
ytterstaden.”1 Skärholmens stadsdelsnämnd och förvaltning arbetar
även nära Exploateringsnämnden och andra relevanta nämnder och
förvaltningar, såväl som civilsamhället och näringslivet inom
stadsutvecklingsprojektet ”Fokus Skärholmen”, med fokus på
bostadsbyggande och stadsutveckling med social hållbarhet.
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Skärholmens stadsdelsnämnd ställer sig positivt till initiativ som
gynnar utbildnings- och kulturutbudet för stadsdelsnämndsområdets
invånare, och som också bidrar till att göra området attraktivt för
både invånare och besökare. Det är stadsdelsnämndens och
förvaltningens mening att etableringen av ett Nobelcenter inom
stadsdelsnämndsområdet med stor sannolikhet skulle kunna gynna
detta syfte, och därför ställer sig stadsdelsnämnden positivt till att
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ett Nobelcenter etableras inom stadsdelsnämndsområdet (se även
jämställdhetsanalys nedan).
Att bedöma huruvida detaljplanen för ovannämnda tomten i
Bredäng kan inrymma etableringen av ett Nobelcenter ligger
utanför stadsdelsnämndens expertis. Då tomten nyligen har återgått
till Stockholms stad, är det Exploateringskontorets uppgift att ta
fram en detaljplan för området i samråd med stadsdelsnämnden,
andra relevanta nämnder, boende, civilsamhället, och
näringslivsaktörer. Utifrån den information som delgetts
förvaltningen finns stort intresse för tomten i fråga och staden avser
att ta med den i delprojektet ”Ålgrytevägen” som ingår i Fokus
Skärholmen. Arbetet har ännu inte startat upp då
Exploateringskontoret väntar på att den idag luftburna
kraftledningen som löper utmed Ålgrytevägen grävs ned i marken.
Under tiden ämnar exploateringskontoret upplåta tomten för
tillfälliga förskolepaviljonger då det finns ett behov av
evakueringsplatser när förskolor i området ska renoveras.
Förvaltningen fortsätter att stötta och samarbeta med lokala initiativ
för att främja ett ökat utbildnings- och kulturutbud i
stadsdelsnämndsområdet.
Jämställdhetsanalys

Stockholms stad, liksom Stockholmsregionen i stort, har ett rikt
kulturutbud, inte minst gällande utbildningsinriktade muséer. Även
i Skärholmens stadsdelsnämndsområde är kulturutbudet relativt rikt,
och invånarna kan även tillgodogöra sig stadens kulturutbud.

Förvaltningen anser att en eventuell etablering av ett Nobelcenter i
Skärholmens stadsdelsnämndsområde skulle kunna gynna flickor
och pojkars, kvinnors och mäns, tillgång till utbildning- och
kulturutbud. Till exempel bör det finnas goda möjligheter att
etablera ett långsiktigt och strategiskt samarbete mellan centret och
förskolor och skolor inom stadsdelsnämndsområdet för att främja
flickor och pojkars utbildning och framtidsutsikter.
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Bilagor
1. Medborgarförslaget
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