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§7
Stöd till lokalförvaltande organisationer 2022
Dnr 6.1/2976/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Nämnden fördelar 31 550 tkr till lokalförvaltande
organisationer för 2022 enligt följande
-

25 372 tkr som grundstöd (enligt tabell 1 i
kulturförvaltningens tjänsteutlåtande)

-

2 826 tkr som kompensationsstöd för nolltaxa

-

3 352 tkr som medel för senare fördelning

2. Ärendet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-11-05.
Sammanfattning

Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av
stöd till lokalförvaltande organisationer för verksamhet 2022.
Förvaltningen redogör i tjänsteutlåtandet för de kriterier och
överväganden som utgör underlag för förslaget. Förvaltningen
föreslår nämnden att fatta beslut om ett grundstöd till
lokalförvaltande organisationer för år 2022 till en summa om 25
372 tkr.
Pandemin och konsekvenserna av restriktionerna har gjort att
nolltaxeföreningarnas bokningar minskat i volym. Därför föreslår
förvaltningen nämnden att besluta om att kompensationsstödet
för nolltaxeverksamhet kvarstår på samma fördelning och nivå
(2 826 tkr) som bokningsunderlaget för 2019 och 2020. Sedan
tidigare har nämnden fattat beslut om fleråriga grundstöd om
sammanlagt 2 850 tkr till Bagarmossens Folkets Hus och Årsta
Folkets Hus.
Investeringsstöd och stöd till medfinansiering av Boverksstöd
hanteras i en senare beredning och förvaltningen föreslår att 2
252 tkr reserveras för detta ändamål. Vidare föreslår
förvaltningen att 500 tkr reserveras för en eventuell samlingslokal
i Tensta och att 600 tkr reserveras för utvecklingen av lokaler för
föreningslivet på Östermalm.
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

I bilaga 1 ges en fördjupad information om de enskilda
stödmottagarna med motiveringar till förvaltningens
ställningstaganden.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Hanna Gerdes (L) och Micke Seid (MP) föreslår (se
beslutet)
2) Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Margareta
Stavling m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar
1 Att förvaltningen förlänger hyresavtalet med AMF
tills en fullvärdig ersättningslokal finns på plats för
föreningslivet
2 Att förvaltningen säkerställer att verksamheten kan
fortgå i de befintliga lokalerna till dess att en
fullvärdig ersättningslokal finns på plats
3 Att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till beslut
Tillgängliga lokaler för föreningslivet, kulturlivet och
stockholmarna är en förutsättning för en levande demokrati.
De omfattande utmaningar som ett flertal av de
lokalförvaltande föreningarna haft, både innan men särskilt
under pandemin, har visat att stadens ekonomiska stöd inte
är tillräckligt.
Vi har följt, och oroat oss över, utvecklingen för
Östermalms föreningsråds möjligheter till fortsatt
verksamhet på Fältöversten. Vi har förståelse för både
kulturförvaltningens och föreningsrådets svårigheter att
lösa ut frågan. Det har också sina historiska förklaringar.
Familjebostäders byggprojekt Fältöversten var unikt i sitt
slag för sin tid, med bostadshus och med ett kommersiellt
och socialt servicecentrum, allt i en enda integrerad
kvartersbyggnad.
Gallerian innehöll ett 60-tal kommersiella lokaler men även
lokaler för samhällelig och kulturell service. Här har en
expedition för kvarterspolisen och en av Stockholms första
samordnade sociala servicecentraler funnits. Kulturskolan
har haft lokaler här, liksom en ungdomsgård. Inget av detta
finns numer kvar.
2007 sålde staden hela centrumanläggningen till
företaget Boultbee. Sammanlagt sålde staden tio köpcentra
– och vi lever än idag med stora negativa konsekvenser av
detta på flera ställen i staden som i tex Rågsved och
Bredäng. I december 2011 förvärvade AMF
Fastigheter gallerian i Fältöversten.
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Östermalms föreningsråd klarar idag inte hyran på 2
miljoner kronor om året. Det drabbar över 60 föreningar,
bland annat PRO och Parkinsonföreningen. Förvaltningen
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letar efter ersättningslokaler – men ju mer staden avhänder
sig lokaler ju mer minskar rådigheten över den här typen av
situation. Även om varje förening för sig får
ersättningslokaler så är detta ju något helt annat än en
gemensam träffpunkt för många föreningar.
Förlusten av samlingslokalerna i Fältöversten skulle vara
ett mycket stort tapp för föreningslivet i stadsdelen. Även
om frågan är komplex behöver den grönblå majoriteten visa
handlingskraft och säkerställa att fullgoda
ersättningslokaler finns på plats innan avtalet med AMF
löper ut. Vidare behöver kulturförvaltningen säkerställa att
alla de föreningar som nyttjar lokaler kan fortsätta att göra
det till dess att ersättningslokaler finns på plats.
Vi beklagar verkligen detta och oroar oss för den vidare
utvecklingen när vi ser att majoriteten inför valet höjer
försäljningstempot på våra gemensamma fastigheter.
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordförande
Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Hanna Gerdes (L)
och Micke Seid (MP).
Reservation

Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Margareta Stavling
m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag.
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