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Omvärldsöversikt
Fler unga stockholmare
Stockholms starka befolkningsmässiga tillväxt sker främst i
ytterstaden. De stadsdelsområden som byggdes under 1960-talets
miljonprogram, särskilt Järvafältet, har en ung befolkning jämfört
med den övriga staden. Befolkningstillväxten sker dock inte
jämnt i Stockholm vilket innebär att behoven av mötesplatser
kommer att öka inom vissa stadsdelar. Exempel på detta är Norra
Djurgårdsstaden där en helt ny stadsdel växer fram. Även
Telefonplan och andra delar av Hägersten står inför en kraftig
befolkningsökning liksom Bromma och Hässelby-Vällingby.1
Samlingslokalerna är i första hand till för det ideella
föreningslivet. Man har länge talat om att rekryteringen till
traditionella föreningar och organisationer minskar och i stället
ersätts av lösare sammansatta nätverk men bilden är inte entydig.
I en rapport2 till regeringskansliet 2010 fastslås dock att
svenskarnas engagemang i ideella föreningar är oförändrat sedan
1992 samtidigt som deltagandet utanför det traditionella
föreningslivet, främst på nätet, ökar.
Mötesplatsernas kvalitet
Oaktat graden av föreningsengagemang är det troligt att yngre
och nya stockholmare kommer att ställa större krav på
mötesplatsernas tillgänglighet, utformning och utrustning. Privata
aktörer bidrar redan i dag till alternativ som kan vara dyrare men
samtidigt mer attraktiva ur läges- och lokalstandardsperspektiv.
Det pekar mot att flera av de nuvarande kommunalt stödda
samlingslokalerna behöver anpassa sina lokaler och sin service
till nya och högre krav. Samtidigt är det viktigt att utveckla den
lokala förankringen, föreningsdriften och engagemanget hos de
eldsjälar som ser till att det finns mötesplatser i hela Stockholm.
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http://www.statistikomstockholm.se/attachments/article/139/Befolkningsprog

nos_2014.pdf
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stockholm.se

”Svenskarnas engagemang är större än någonsin”. Rapport till

Regeringskansliet 2010. Ersta Sköndal Högskola.
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Ökade hyreskostnader kräver nya intäkter
Hyrorna utgör en betydande del av de lokalförvaltande
organisationernas kostnader. Det i stadens budget 2015 aviserade
uppdraget att utforma en modell för hyressättning av kultur- och
föreningslokaler kan därför få stor betydelse för stödområdet.
Situationen kräver flera lösningar i form av ökad
självfinansiering och politiska åtgärder som rör samverkan
mellan berörda bolag och förvaltningar i Stockholms stad. Men
det är också nödvändigt att lokalhållarna skapar nya intäkter som
ger möjlighet att utveckla utbud och ekonomi. Till detta krävs i
flera fall en professionalisering av verksamheten.
Slutsatser
Förvaltningen drar slutsatsen att det är viktigt med en geografiskt
jämn tillgång till samlingslokaler i staden men att stödgivningen
även måste ta hänsyn till faktorer som prioriterade målgruppers
behov, stadsdelarnas befolkningsmässiga storlek, lokalernas
kvalitet, lokalhållarnas förmåga att möta invånarnas efterfrågan
samt kostnads- och intäktsfaktorer. Framtidens lokalförvaltande
organisationer kommer därför att behöva ett stort mått av
professionalitet och administrativ/ekonomisk kompetens.
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