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Motion från Peter Wallmark (SD) om säkrande av
enkla lokaler för småföretag och kultur (KS
2021/334). Svar på remiss från kommunstyrelsen
Kulturnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Patrik Liljegren
tf. kulturdirektör

Anne Lund
tf. avdelningschef
kulturstrategiska staben

Sammanfattning
Kulturnämnden har av kommunstyrelsen, Rotel II, ombetts att
besvara remissen med motion från Peter Wallmark (SD) om
säkrande av enkla lokaler för småföretag och kultur
(KS 2021/334). I motionen föreslås att i projekt med över 10
bostäder, och/eller över 1 000 kvm boarea, ska staden ställa som
krav att en procent av motsvarande bostadsyta uppförs och upplåts
separat för lokaler lämpliga för småföretag och kultur. Syftet med
denna modell är att i viss mån säkra upp lokaler för verksamheter
med lägre lönsamhet, företrädesvis småföretagare inom serviceeller kultursektorn. Modellen ska bidra till en mer trygg och levande
stadsmiljö genom det som populärt benämns som levande
bottenvåningar.
Kulturförvaltningen ställer sig generellt positiv till förslag som
säkrar lokaler för kulturverksamheter. Goda förutsättningar för
lokaler för konst och kultur är en viktig del av bygget av den
hållbara och attraktiva storstaden. Om motionens förslag utreds
vidare av stadsbyggnadskontoret kan kulturförvaltningen bidra med
kunskap och kompetens om kulturaktörers behov av lokaler och
verksamhetsutveckling.
Kulturförvaltningen
Askebykroken 13
Box 8100
163 08 SPÅNGA
Växel 08-508 319 00
kultur@stockholm.se
start.stockholm

Remissen
Kulturnämnden har av kommunstyrelsen, Rotel II, ombetts att
besvara remissen med motion om säkrande av enkla lokaler för
småföretag och kultur (KS 2021/334). Remisstid
2021-08-31.
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I motionen föreslås att i projekt med över 10 bostäder, och/eller
över 1 000 kvm boarea, ska staden ställa som krav att en procent av
motsvarande bostadsyta uppförs och upplåts separat för lokaler
lämpliga för småföretag och kultur. Syftet med denna modell är att i
viss mån säkra upp lokaler för verksamheter med lägre lönsamhet,
företrädesvis småföretagare inom service- eller kultursektorn.
Modellen ska bidra till en mer trygg och levande stadsmiljö genom
det som populärt benämns som levande bottenvåningar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kulturstrategiska staben.
Förvaltningens synpunkter
När Stockholm växer behöver kulturlivets infrastruktur utvecklas i
takt med de nya behov som uppstår och med fokus på lika
möjligheter att ta del av och skapa kultur. Stadsplaneringen ska
därför redan i tidiga skeden identifiera eventuella behov och
pröva möjligheten att inkludera lokaler och platser för
kulturupplevelser och föreningsliv.
Kulturförvaltningen ställer sig generellt positiv till förslag som
säkrar lokaler för kulturverksamheter. Många verksamheter inom
kulturella och kreativa näringar är småföretagare, nästan 80 procent
av företagen är enmansföretag. Goda förutsättningar för lokaler för
konst och kultur är en viktig del av bygget av den hållbara och
attraktiva storstaden.
Förvaltningen ser det som intressant att den föreslagna modellen
handlar om sambanden mellan bostadsprojekt och behovet av
kulturlokaler i syfte att skapa trygga och levande stadsmiljöer. Om
motionens förslag utreds vidare av stadsbyggnadskontoret kan
kulturförvaltningen bidra med kunskap och kompetens om
kulturaktörers behov av lokaler och verksamhetsutveckling.
Bilagor
1. Remiss av motion från Peter Wallmark (SD) gällande
säkrande av enkla lokaler för småföretag och kultur,
KS 2021/334
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