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Remissvar på motion om nya
samlingslokaler, ett folkets hus, i
Hammarby sjöstad
Förslag till beslut
Remissen besvaras genom detta tjänsteutlåtande

Sammanfattning
Remissen på en motion av Tomas Rudin (S) och Karin Gustafsson (S) vill belysa
möjligheten att skapa utrymme för kultur- och samlingslokaler i Hammarby
Sjöstad och i synnerhet möjligheten att planera för ett Folkets hus i kv. Påsen eller
kv. Godsvagnen.
Kulturförvaltningen anser generellt att det är av stort värde för en hållbar
stadsutveckling att redan i planeringsarbete skapa utrymme för människor att
mötas, ges möjlighet att organisera sig i föreningar och att ta del av lokalt
kulturutbud.
Förvaltningen prioriterar för närvarande inte nyetableringen av en samlingslokal i
Hammarby Sjöstad mot bakgrunden att det redan finns ett flertal samlings- och
möteslokaler på Södermalm eller i dess närhet. Föreningen har möjlighet att söka
kulturstöd för sin publika verksamhet.
Under vintern 2012 presenteras en översyn av samlingslokalerna där stödområdets
behov och möjligheter presenteras.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Chef kulturstrategiska staben

www.stockholm.se
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UTLÅTANDE
Remissen
I ”Motion av Tomas Rudin och Karin Gustafsson (S) om nya samlingslokaler, ett
Folkets hus, i Hammarby Sjöstad” (Dnr: 328-861/2012) föreslås
Kommunfullmäktige besluta
1. Att skapa utrymme för kultur- och samlingslokaler i Hammarby Sjöstad.
2. Att särskilt undersöka möjligheten att planera för ett Folkets hus i kv Påsen
eller kv Godsvagnen.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Kulturstrategiska staben.

Bakgrund och syfte
Sjöstadens Folkets Husförening(SFH)
Sjöstadens Folkets Husförening bildades i april 2011. Föreningens mål är att skapa
gemensamma samlings- och kulturlokaler för vuxna, äldre och unga i hela
Hammarby Sjöstad och driva dessa i samverkan med företag och ideellt
föreningsliv. Folkets Husföreningen har idag 170 medlemmar.
Föreningen har sedan tillkomsten anordnat storbio utomhus i Lumaparken i
augusti 2011 och 2012. I våras startade föreningen bland annat en fotoklubb,
bridgeskola samt en läsecirkel i samarbete med biblioteket. I höstens program med
en aktivitet i veckan finns ett utbud av föredrag som handlar om allt från litteratur,
trädgårdsskötsel och matlagning till filosofi. Man erbjuder också studiebesök för
medlemmar och boende som syftar till att utöka det lokala nätverket och öka
kunskapen om stadsdelen.
Föreningen har arrangerat öppna aktiviteter i lokaler i området, exempelvis med
GlashusEtt, miljöinformationskontor som drivs av Stockholm Vatten, Fortum och
Stockholms stad (Exploateringskontoret/ Trafikkontoret) och Delight Studios och
restaurang Jimmys Marina. Föreningen har etablerat samarbete med t ex
hembygdsföreningen, sjöstadsföreningen (förening för bostadsrättsföreningar) och
Sjöstadskapellet. Föreningen har t ex för storbiovisningen i Lumaparken fått
bidrag av sponsorer och annonsörer som Nordea, Café Italiano, Envac, Fredells,
Hammarby Sjöstads Kött & Deli, Handelsbanken, ICA Nära Sjöstaden, IKANO
bostad, Riksbyggen, Skanska och Sportlife.
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Tillgång till lokaler för mötesplatser och kultur idag
Hammarby Sjöstad är tillsammans med Södra Länken Stockholms största
stadsbyggnadsprojekt på flera år. När området är fullt utbyggd, omkring år 2017,
kommer här finnas 11 500 lägenheter för ca 26 000 invånare.
Kulturförvaltningen har egen verksamhet i lokaler i biblioteket och kulturskolan i
Hammarby sjöstad. Båda verksamheterna ligger centralt och strategiskt i
stadsdelen men inte intill varandra. Kulturskolan har en amfiteater med 300 platser
som kan hyras ut sporadiskt med fördel på helgerna. I Lumabiblioteket finns
möjligheter att hyra verkstads- eller möteslokaler. Vid Färgargårdstorget på
Södermalm är Åsö Föreningsråd en lokalförvaltande organisation som har
samlingslokalen ”Pumpan”. Barn- och ungdomsverksamheter, kulturevenemang
samt viss uthyrning av lokaler finns också på Fryshuset och grundskolan
Kulturama.

Lokaler med kulturverksamheter samt barn- och ungdomsverksamheter i Hammarby sjöstad och
närområdet.

I Södermalms stadsdelsområde finns ett relativt stort utbud av mötesplatser
(samlingslokaler och hemgårdar). Kulturförvaltningen bidrar till samlingslokaler
och hemgårdar med 7 133 000 kronor i stadsdelsområdet. Det innebär att det är
cirka 20 000 invånare per lokal.
Kulturförvaltningen ger årligen bidrag till samlingslokaler och hemgårdar. En
översyn av bidragssystemet för samlingslokaler och hemgårdar görs under hösten.
Bidragen utgår idag till 20 samlingslokaler och sex hemgårdar och omfattar nästan
25 miljoner SEK. Stödet fördelas enligt principer som trädde i kraft efter en
översyn som genomfördes 2007. Varje år har befintliga stödmottagare möjlighet
att söka medel för kommande verksamhetsår. Beslut om tilldelning tas av
Kulturnämnden vid ett och samma tillfälle i slutet av året. Det finns tre delar av
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stödet: ett grundbidrag, ett kompensationsbidrag och ett kulturbidrag.
Grundbidraget utgår som ett hyresstöd, kompensationsstödet ersätter föreningarna
för uthyrningen av lokaler till särskilda grupper och kulturstödet utgår för
kulturaktiviteter. Grundbidraget ska utgöra 90 % och kulturbidrag 10% av det
totalt tillgängliga stödutrymmet efter det att kompensationsbidrag räknats av.
Grundbidraget bedöms utifrån lokalkostnad, servicegrad, nyttjandegrad och
självfinansieringsgrad. Omfattningen av kulturbidrag bedöms utifrån
verksamhetsomfattning och kvalité, antal besökare och planerad kulturverksamhet.
Med ett undantag är stödmottagarna för samlingslokaler idag lokalförvaltande
organisationer bestående av föreningar.
Det finns även samlingslokaler med uthyrning till stadens medborgare som inte får
stöd av Stockholms stads Kulturnämnd. Exempel på dessa är Skarpnäcks
kulturhus, Skärholmens gård, Fryshuset och Brygghuset vid Odenplan. I dessa fall
finns andra bidragsgivare som t ex stadsdelsnämnderna, kommunstyrelsen eller
studieförbunden.
Det finns cirka tio Folkets husföreningar verksamma i Stockholm varav åtta av
dessa får samlingslokalstöd av Kulturförvaltningen. Sjöstadens Folkets hus
Förening har av Folkets Hus Östras regionstyrelse fått bidrag för läsecirklar,
filmklubb, barnverksamhet om 33 000 kr för 2012.

Förvaltningens synpunkter
Kulturförvaltningen anser generellt att det är av stort värde för en hållbar
stadsutveckling att redan i planeringsarbete skapa utrymme för människor att
mötas, ges möjlighet att organisera sig i föreningar och att ta del av lokala
kulturutbud. Kulturförvaltningens vision är att kulturen ska nå fler medborgare
och att fler fritt ska kunna uttrycka sig konstnärligt. Det handlar om en stad vars
kulturer och konstuttryck blir en nyckel i stadens utveckling.
Kulturförvaltningen anser emellertid att det finns en för Stockholms del relativt
god tillgång till samlingslokaler och lokaler med kulturverksamhet i Hammarby
sjöstad och dess närområde.
Kulturförvaltningen anser att föreningens arbete för att främja att ett ideellt
föreningsliv växer fram är viktigt och ser positivt på de initiativ som tagits av
boende och näringsidkare i Hammarby sjöstad. Föreningen har under ett och ett
halvt års tid skapat evenemang och verksamheter som är värdefulla för de boende i
stadsdelen. Föreningens samverkan med lokala näringsidkare, föreningar och
utbildnings- och kulturverksamheter bör stödjas och utvecklas.
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Generellt sett är det en oroande utveckling att kulturverksamheternas
lokalkostnader ökar. Kulturförvaltningen möter i många sammanhang
verksamheter som lyfter svårigheten att möta kostnadsutvecklingen. Om inte
kulturens intäkter ökar i takt med hyres- och prisutvecklingen gröps det offentliga
stödet för publik kulturproduktion ur och påverkar snabbt kulturens
förutsättningar. Därför behöver kulturen samarbeta kring resurser, lokaler, stärka
egenintäkter och bredda finansieringen.
Förvaltningen prioriterar för närvarande inte nyetableringen av en samlingslokal i
Hammarby Sjöstad mot bakgrunden att det redan finns ett flertal samlings- och
möteslokaler på Södermalm eller i dess närhet. Föreningen har möjlighet att söka
kulturstöd för sin publika verksamhet.

