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§6
Upprustning och utveckling av Medborgarhuset med
idrottsnämndens lokaler
Dnr 3.4/3659/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
-

Att godkänna reviderat inriktningsbeslut med revideringen i
kultnämndens program och med en bedömd självkostandshyra
om 5,5 mnkr i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

-

Att ärendet hemställs till kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets, idrottsförvaltningen samt kulturförvaltningens
tjänsteutlåtande från 2015-02-02.
Sammanfattning
Medborgarhuset vid Medborgarplatsen på Södermalm invigdes år
1939 för att tillgodose stockholmarnas behov av samlings- och
möteslokaler, bibliotek och bad. Tre stora huskroppar byggdes som
sammankopplades med mellanliggande hiss- och trapphus samt med
gemensamma botten- och källarplan.
Enligt utredningsbeslut från år 2011 har fastighetskontoret utrett hur
Medborgarhuset kan rustas upp och utvecklas för att bli ett mer
attraktivt besöksmål samt bidra till målen att skapa en hållbar
stadsmiljö. Utredningen har resulterat i två olika alternativ. Ett
minialternativ som beskriver vilka åtgärder som måste göras för att
uppgradera byggnadens tekniska standard och vilka åtgärder som krävs
för att verksamheterna ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt med
dagens förutsättningar. Det andra alternativet är ett utvecklingsalternativ där en omdisponering av ytorna bidrar till att skapa
ytterligare mervärden i form av en mer tillgänglig byggnad för
besökare till anpassade moderna lokaler som tillmötesgår dagens krav.
En betydande del i det fortsatta arbetet är att göra byggnaden
tillgänglig och öppen för besökarna.
Fastighetsnämnden och kulturnämnden beslutade den 4 februari 2014
om utvecklingsalternativet för inriktningen av Medborgarhuset.
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I idrottsförvaltningens lokaler föreslås en renovering av de befintliga
lokalerna med viss omdisponering med hänsyn till hur
ombyggnationen blir i övriga huset. Målet är att badet ska bli en del av
det framtida Medborgarhuset. Investeringskostnaden för förslaget är
cirka 200 mnkr baserat på idrottsnämndens program samt en del
förprojektering. Självkostnadshyran för investeringen, räntor och
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avskrivningar, för idrottsförvaltningen bedöms till cirka 10 mnkr per
år.
I reviderat inriktningsbeslut föreslås en ny placering för kulturförvaltningen. Det blir i samma huskropp men från våning 0 till våning
3 samt våning 5 istället för mellan våning -2 till våning 3. Biblioteket
får således ingen direkt anknytning till tunnelbanan men kommer att
bedriva viss verksamhet i entréplan, barn- och vuxenavdelning på
våning 1 och ungdomsbiblioteket Punkt Medis på våning 2.
Kulturskolan kommer att finnas på våning 3 och 5. Investeringskostnaden i förslaget är cirka 110 mnkr vilket ger en självkostnadshyra
för kulturnämnden på cirka 5,5 mnkr per år. Kostnaden baseras på en
uppskattning av kvadratmeterpris för renovering av dessa ytor.
Den totala investeringsbudgeten för projektet bedöms till 485 mnkr.
Tidsplan för genomförande är byggstart våren 2016 och med ett
färdigställande till sommaren 2018. Renoveringens etappindelning
kommer att preciseras i genomförandebeslut.
Det övergripande miljömålet för Medborgarhuset är att miljöklassa
byggnaden och minska energianvändningen med cirka 20 procent
vilket bedöms till cirka 1,5 mnkr per år i besparing.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt kulturförvaltningens förslag till beslut (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens
förslag.
Särskilda uttalanden:

Särskilt uttalande lämnas av ordförande Roger Mogert m.fl. (S), Mats
Berglund m.fl (MP) och Ann Mari Engel (V) med ersättaryttrande från
Sofia Lundin (Fi) enligt följande:
Från start har Medborgarhuset varit en plats för kropp, själ och
bildning. Genom förslaget till beslut skapas förutsättningar för
ökad samverkan mellan husets olika verksamheter.
Verksamheterna görs också mer synliga, bland annat genom en
ingång via tunnelbanan. Det är dessutom positivt att stråket
utmed Folkungagatan görs mer levande och attraktivt. Hela
huset ska upplevas öppet, angeläget och tillgängligt för alla.
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Vi vill poängtera vikten av att upprustningen resulterar i olika
typer av möteslokaler. Lokaler viktiga för den demokratiska
infrastrukturen, tillgängliga för föreningsliv och andra till
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överkomliga kostnader.
I Medborgarhuset ska människor mötas, samarbeta och verka
genom föreningar, klubbar, institutioner och företag. Debaser är
redan idag en viktig del i detta sammanhang och vi är angelägna
om att de ges goda förutsättningar att fortsätta verka i huset.
Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl.
(FP) och Sophia Granswed m.fl. (M) med ersättaryttrande från Pelle
Thörnberg (C) och Ulf Lönnberg (KD):
Vi välkomnar att en genomgående upprustning av
Medborgarhuset nu kommer till stånd. Detta mycket centralt
belägna offentliga rum behöver bli mer fysiskt tillgängligt,
effektivt utnyttjat och ändamålsenligt utrustat genom en
välkommen modernisering.
Det är också positivt att mer yta för kulturverksamhet kan komma
till. De ökande kostnaderna måste dock beaktas så att det inte
riskera bibliotekets eller andra kommunala verksamheter. I
dagsläget handlar det om en fördubblad självkostnadshyra för
investeringen för kulturförvaltningen, från 2,8 mkr till 5,5 mkr/år.
Kostnadsutvecklingen måste följas noga för att säkerställa att så
mycket som möjligt går till verksamhet och inte till lokaler.
Vi är också oroliga för att de tänkta planerna på ett bibliotek med
koppling till tunnelbanan inte blir av. Biblioteken ska i största
möjliga utsträckning finnas där människor vistas och rör sig.
Tunnelbanebiblioteken är uppskattade och fyller en viktig
funktion för att öka tillgängligheten till litteratur. Vi beklagar
därför om den tänkta direkta kopplingen mellan biblioteket och
tunnelbanan inte kan förverkligas. Att kunna gå direkt från
tunnelbanans vimmel och brådska till böckerna och biblioteket
vore en stor fördel inte minst för spontanbesök.
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