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2. Beslutet justeras omedelbart.
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Stadsdelsdirektör

Ted Emanuelsson
Administrativ chef

Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Tomas
Rudin och Karin Gustafsson (S) om nya samlingslokaler i Hammarby Sjöstad. I
motionen framhålls att behovet av gemensamma ytor och funktioner ökar i takt
med att invånarantalet i området växer samt att det idag saknas samlingslokaler. I
motionen föreslås därför att kommunfullmäktige skapar utrymme för kultur - och
samlingslokaler i Hammarby Sjöstad och att detta särskilt beaktas i den fortsatta
planeringen för bebyggelsen i kvarteren Godsvagnen och Påsen.
Stadsdelsförvaltningen anser att det är viktigt att det lokala förenings- och
kulturlivet har tillgång till ändamålsenliga lokaler att bedriva sin verksamhet i. Då
det finns förhållandevis många möjligheter att hyra lokaler i Hammarby sjöstad
och i närområdet ställer sig förvaltningen tveksam till behovet av ytterligare
lokaler i dagsläget för förenings- och kulturlivet i området. Förvaltningen anser att
möjligheten att samnyttja befintliga lokaler fortsatt bör undersökas så att dessa
används optimalt. För att ändå möjliggöra för att kunna tillgodose eventuella
ytterligare behov av samlingslokaler i området, kan förvaltningen i sina remissvar

Box 4270, 102 66 Stockholm. Medborgarplatsen 25
Telefon 08-50812000
soder@stockholm.se

www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 765-2012-1.5..1.
SID 2 (4)

på kommande samråd framhålla att planen ska möjliggöra inrättandet av
utrymmen för människor att mötas och utöva kulturaktiviteter.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av administrativa avdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning.
Remisshantering
Remissen, som skickats från kommunstyrelsen, utgörs av en motion av Tomas
Rudin och Karin Gustafsson (S). Remissen har förutom till Södermalms
stadsdelsnämn skickats på remiss till kulturnämnden och stadsledningskontoret.
Motionen finns som bilaga till tjänsteutlåtandet. Remisstiden sträcker sig till den
15 oktober 2012 men stadsdelsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått en
förlängning av remisstiden så att ärendet kan behandlas av stadsdelsnämnden den
25 oktober 2012. Ärendet måste därför justeras omedelbart.
Motionen
I motionen framhåller Tomas Rudin och Karin Gustafsson (S) det ökade behovet
av gemensamma ytor och funktioner i Hammarby Sjöstad i takt med att området
färdigställs och invånarantalet växer. I motionen beskrivs de kvalitéer som
området erbjuder som folklivet, blandning av verksamheter, restauranger, företag
och inte minst miljöaktiviteten som gör stadsdelen unik. Motionärerna skriver att
det dock saknas samlingslokaler och att det sedan en tid finns en folkets
husförening som aktivt arbetar för att finna lokaler i området som skulle vara
lämpliga för uthyrning.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Tomas Rudin och Karin Gustafsson (S)
kommunfullmäktige:
Att skapa utrymme för kultur- och samlingslokaler i Hammarby Sjöstad
Att särskilt undersöka möjligheten att planera för ett Folkets hus i kv. Påsen eller
kv. Godsvagnen.
Stadsdelsförvaltningens synpunkter
Stadsdelsförvaltningen anser att det är viktigt att det lokala förenings- och
kulturlivet har tillgång till ändamålsenliga lokaler att bedriva sin verksamhet i.
Inom stadsdelsområdet finns idag tre samlingslokaler där föreningar kan boka
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lokal via idrottsförvaltningens bokningssystem: Pumpan på Färgargårdstorget,
Hartwickska huset på Sankt Paulsgatan och Kristinehovs Malmgård på
Kristinehovsgatan. Inom Hammarby sjöstad finns dessutom möjlighet att hyra
lokaler i Kulturskolan och på Lumabiblioteket. Viss uthyrningsverksamhet finns
också på Fryshuset och i grundskolan Kulturama. Förutom dessa lokaler vill
förvaltningen framhålla att det inom något år kommer att finnas två kommunala
grundskolor i sjöstaden, Sjöstadsskolan och Lugnets skola (klar våren 2014), vilka
bör kunna erbjuda plats även för föreningslivet. I förvaltningens kontakter med
fastighetsägare i området har också framkommit att Lumahuset genomgått
omfattande upprustning och omdaning. Idag finns där lokaler att hyra för möten
och konferenser.
Kulturnämnden, som har en övergripande kunskap om utbudet av samlingslokaler
och lokaler för kulturverksamhet i staden, har vid sitt sammanträde 2012-09-27
besvarat den aktuella motionen. I sitt remissvar anger kulturnämnden att det finns
en för Stockholms del relativt god tillgång till dessa lokaler i Hammarby sjöstad
och dess närområde. Mot bakgrund av detta prioriterar kulturnämnden för
närvarande inte nyetableringen av en samlingslokal i Hammarby sjöstad.
Då det finns förhållandevis många möjligheter att hyra lokaler i Hammarby
sjöstad och i närområdet, ställer sig förvaltningen tveksam till behovet av
ytterligare lokaler i dagsläget för förenings- och kulturlivet i området.
Förvaltningen anser att möjligheten att samnyttja befintliga lokaler fortsatt bör
undersökas så att dessa används optimalt.
I samband med att stadsbyggnadsnämnden skickar ut förslag till nya detaljplaner
på remiss kan stadsdelsnämnden påtala behovet av exempelvis näraliggande parkoch grönområden, tillgång till förskolelokaler samt att bostäder och lokaler
uppfyller alla tillgänglighetskrav. Nämnden kan också uttrycka behovet av att
närmiljön ska främja kontakt och gemenskap mellan människor och
differentierade kultur- och fritidsaktiviteter för alla. För att ändå möjliggöra för att
kunna tillgodose eventuella ytterligare behov av samlingslokaler i området, kan
förvaltningen i sina remissvar på kommande samråd framhålla att planen ska
möjliggöra inrättandet av utrymmen för människor att mötas och utöva
kulturaktiviteter.
Bilaga
Motion av Tomas Rudin och Karin Gustafsson (S) om nya samlingslokaler, ett
Folkets hus, i Hammarby Sjöstad.
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