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§ 57
Förhyrning av administrativa lokaler - Inriktnings- och
genomförandebeslut
Dnr 2018/210
BESLUT
Idrottsnämnden beslutar följande:
1. Idrottsnämnden godkänner föreslagen förhyrning av lokalen i Palmfelt Center på
Palmfeltsvägen 5.
2. Idrottsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsens ekonomiutskott för
godkännande av i ärendet föreslagen förhyrning.
3. Idrottsnämnden ger, efter godkännande i kommunstyrelsens ekonomiutskott,
förvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal i enlighet med vad som anges i detta
tjänsteutlåtande.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
I detta ärende föreslås att idrottsförvaltningens förvaltningskontor, med cirka 100 anställda,
flyttar från Götalandsvägen 230 i Älvsjö till lokaler i Palmfelt Center vid Globen som ägs och
förvaltas av S:t Erik Markutveckling AB. Flytten beräknas att genomföras september/oktober
2019. Fördelarna med de nya lokalerna är att de innebär lägre hyreskostnader för
förvaltningen och att de är mer ändamålsenliga för verksamheten. Härtill kommer att
lokaliseringen till Palmfeld Center förutom den tydliga idrottsprofilen som området har, även
erbjuder förutsättningar till effektivisering och bättre samverkan genom samlokaliseringen
med andra förvaltningar och bolag.
En fortsatt placering i söderort ligger också i linje med kommunfullmäktiges önskan att
staden aktivt ska medverka i att skapa fler arbetsplatser i söderort.
Förvaltningens uppskattning är att årskostnaden för kontorsyta, värme och kyla,
fastighetsskatt, samt förråd kommer att minska med cirka 1,4 mnkr per år. Utöver detta ser
förvaltningen ytterligare möjligheter till effektivisering.
Förvaltningen har även mottagit en offert för en lokal i Hammarby sjöstad. Detta alternativ
skulle inneburit än högre årskostnad än lokalen i Palmfelt Center
Förvaltningens förslag till beslut
Se under rubriken BESLUT.
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Framlagda förslag till beslut
1) Ordföranden Alexander Lindholm m.fl. (S) samt ledamöterna Anders Lindell (MP)
m.fl. och Mehdi Oguzsoy (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.
2) Ordföranden Alexander Lindholm m.fl. (S) yrkar efter beslut om bifall till
förvaltningens förslag till beslut även om bifall till att ärendet omedelbart justeras och
får bifall till detta av en enhällig nämnd.
Beslutsgång
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

I Tjänsten

Erik Odenlid
Nämndsekreterare
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