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Allmänna utskottet

Yttrande om medborgarförslag - Kvinnohus i "gamla
prästgården"
Gudrun Dahlberg har lämnat in ett medborgarförslag om att inrätta ett
”kvinnohus” i den gamla prästgården, Prästgränd 5. Gudrun föreslår att
fastigheten ska förvärvas och göra det möjligt för ex. kvinnor med fysiska
problem att komma ut i visst lönearbete ett antal timmar i veckan. Även
försäljning av handarbeten och liknande skulle vara möjligt. Även möjlighet
till vandrarhemsboende eller ”uppackningslokal” för tillfällig försäljning
finns med i Gudruns förslag.
Näringslivsavdelningen har inte besiktat huset eller förhört sig om möjlighet
att förvärva huset. Däremot har Norsjölägenheter tidigare beskiktat huset för
eventuell konvertering till nya lägenheter. En ombyggnation för att anpassa
till lokaler i enlighet med förslagsställaren kan bli förhållandevis kostsam.
Gudruns förslag innehåller många positiva aspekter som måste övervägas.
Vi har ingen tydlig bild på hur stort behovet är från den kategori av
människor som Gudrun pekar på men när det gäller Norsjöslöjd och dess
relativt stora försäljning på sommaren bör ett visst behov finnas till
hantverkslokaler och även försäljning under andra delar av året.
Tidigare har det i olika sammanhang diskuterats möjlighet till någon form
av inkubatorverksamhet för människor som har företagstankar. Möjlighet att
hyra lokal för en kortare tid för att undersöka och utveckla företagsidéer
finns på en hel del platser.
Det har även genomförts en förstudie kallad Kulturfabriken för att ta fram
en grund för fortsatt arbete genom att fastställa på vilket sätt vi bäst kan
bredda förutsättningarna för de kulturella och kreativa näringarna.
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Till sektorn kreativa och kulturella näringar räknas företag som levererar
tjänster och produkter inom arkitektur, dataspel, design och formgivning,
film och foto, konst, kulturarv, litteratur, media, mode, musik, måltid,
scenkonst, slöjd och hantverk och upplevelsebaserat lärande
Ur slutrapporten för Kulturfabriken framgår det att den kreativa sektorn har
en stor potential att bidra till inte bara till ekonomisk tillväxt, utan även till
social tillväxt och hållbar samhällsutveckling, dvs. tillväxt på ett mer
omfattande sätt än idag. Motivet är att denna sektor dels skapar egna värden,
dels fungerar som värdeskapare till andra branscher.
För att tydliggöra mer av Kulturfabrikens skrivningar på området biläggs
den som ytterligare underlag. Tanken är att nyttja slutsatserna i den
förstudien för eventuell projektskrivning och projektansökan på området.
Även om kulturfabriken inte till fullo är svar på medborgarförslaget så är
intentionerna den samma om att mötesplats och lokaler behövs i Norsjö för
mindre företag/blivande företagare. I detta inledande skede tar vi inte
ställning till eventuella driftkostnader som exempelvis vaktmästartjänster,
eventuella mentorkostnader för den verksamhet som ska bedrivas o.s.v.

