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Svar på skrivelse rörande medborgarförslag om
”Fryshus” i S:t Görans f.d. gymnasium
Sammanfattning
Kungsholmens stadsdelsnämnd har överlämnat ärendet till kulturnämnden för
eventuell vidare beredning. En medborgare föreslår att ett ”minifryshus” skapas i
samband med att f.d. S:t Görans gymnasium omvandlas till studentbostäder.
Förslagsställaren menar att en fritidsverksamhet av Fryshusets slag skulle vara
attraktiv för ungdomar på Kungsholmen och för andra ungdomar i Stockholm.
Kulturförvaltningen har berett ärendet och bedömer att förslaget inte bör drivas
vidare inom förvaltningen. Motivet är att det är stadsdelsnämnden som har
huvudansvaret för ungdomars fritidsverksamhet på Kungsholmen samt att
kulturförvaltningen är engagerad i ett flertal stadsutvecklingsprojekt som kräver
kraftsamling av de resurser som står till förfogande.
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Underlag
Skrivelse från Kungsholmens stadsdelsnämnd den 5 augusti 2012. Stadsdelsförvaltningen har svarat på medborgarförslaget till Kungsholmens stadsdelsnämnd
den 7 maj 2012. Medborgarförslaget finns som en särskild bilaga.

UTLÅTANDE
Ärendet
I ett medborgarförslag den 17 april 2012 föreslås ett ”minifryshus” i f.d. S:t
Görans gymnasium på Kungsholmen. Syftet skulle vara att skapa en attraktiv
verksamhet för ungdomar på Kungsholmen och för andra unga som passerar eller
kan ta sig till Fridhemsplan. Förslagsställaren anför bl.a. att Fryshuset har mycket
erfarenheter att dela med sig av, att den unika byggnaden skulle vara lämplig, att
en okommersiell verksamhet skulle vara positivt här och att det är viktigt att sörja
för att barn och unga har en bra fritid.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Kulturstrategiska staben vid Kulturförvaltningen. I ärendet
har staben varit i kontakt med Svenska Bostäder för att hämta information om
planerna på studentbostäder samt med Fryshuset om eventuell etablering på
Kungsholmen.

Bakgrund
S:t Görans gymnasium ska byggas om till studentbostäder. Ett av stadens bostadsbolag, Svenska Bostäder, har därför köpt fastigheten av Sisab (Skolfastigheter i
Stockholm AB). Svenska Bostäder planerar nu att omvandla den aktuella
byggnaden till studentbostäder och en utbyggd förskola. Frågan om att skapa nya
studentbostäder har hög prioritet i Stockholm och Stockholms Stadsmuseum
medverkar i planeringen för att säkerställa att antikvariska värden tas tillvara.
Enligt Fryshuset handlar ett s.k. ”minifryshus” om att skapa en mötesplats som
innefattar kultur, idrott och socialt stödjande verksamhet. Fryshusets bedömning är
att det finns behov av sådana mötesplatser, inte minst på Kungsholmen. Men det
kräver både resurser och ett gemensamt intresse från lokala aktörer och kulturfritids- och socialförvaltningarna. Fryshuset säger sig gärna medverka i såväl
utveckling som drift av en sådan verksamhet.

Förvaltningens synpunkter
Kulturförvaltningen bedömer inte att frågan om ett ”minifryshus” på
Kungsholmen bör handläggas inom förvaltningen. Det finns flera motiv till detta.
Kommunfullmäktige antog i april 2009 en strategisk plan, Kultur i ögonhöjd, som
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närmare beskriver roller och ansvarsfördelning inom staden. När det gäller
ungdomar är det i första hand stadsdelsnämnderna som svarar för deras
fritidsaktiviteter. Kulturförvaltningen driver idag flera kulturverksamheter på
Kungsholmen, t.ex. kulturskola och bibliotek. Utöver detta samverkar
förvaltningen med de mötesplatser för unga som drivs av stadsdelar, föreningar
och organisationer genom coachnätverket och Kulturstöd för unga. Vidare är
kulturförvaltningen engagerad i ett flertal stadsutvecklingsprojekt som kräver
kraftsamling av de resurser som står till förfogande.

Bilaga
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