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Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden arrangerar ett medborgarmöte om Hammarby sjöstads
framtida utveckling.
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Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag som beskriver problemen med
att Hammarby sjöstad inte planerades för det stora antalet barnfamiljer som kommit att bosätta sig i stadsdelen. I förslaget påtalas bristen på lokaler, aktiviteter och
vistelseytor för framförallt ungdomar. Förslagsställaren ger exempel på lokaler i
området som skulle kunna användas för kultur- och fritidsaktiviteter samt föreslår
att stadsdelen i samarbete med föreningslivet och andra intressenter skapar ett
framtidscenter kring miljöfrågor med fokus på barn och unga. Slutligen lämnas
förslag på att arrangera ett medborgarmöte där planeringen för stadsdelen följs upp
och idéutveckling för området diskuteras.
För att tillfredsställa behovet av öppna mötesplatser för ungdomar, såsom fritidsgårdar, har förvaltningen inlett ett arbete med att ta fram beslutsunderlag som ska
ligga till grund för framtida planering. Då ansvaret för Hammarby sjöstads utveckling delas mellan flera förvaltningar i staden, anser förvaltningen att förslaget att
arrangera ett medborgarmöte om stadsdelens framtida utveckling är positivt.

Box 4270, 102 66 Stockholm
Medborgarplatsen 25
Telefon 08-508 12 000. Fax 08-508 12 066
www.stockholm.se/soder

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 976-2010-1.2.4.
SID 2 (3)

Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av administrativa avdelningen, i samarbete med avdelningen social omsorg, inom Södermalms stadsdelsförvaltning.
Medborgarförslaget
Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag som bland annat innehåller
förslag på att förbättra tillgången till olika aktiviteter för ungdomar i Hammarby
sjöstad. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet den 17 februari 2011 att ge
förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas ärendet som bilaga.
I medborgarförslaget beskrivs problemen med att Hammarby sjöstad inte planerades för det stora antalet barnfamiljer som kommit att bosätta sig i stadsdelen. Enligt förslagsställaren är många av barnen i stadsdelen nu på väg upp i ungdomsåren och de föräldrar som har tonåringar märker av att stadsdelen inte planerats för
den stora mängd ungdomar som bor eller i framtiden kommer att bo i stadsdelen.
Förslagsställaren exemplifierar detta med att det råder brist på lokaler, aktiviteter
och vistelseytor för ungdomar i stadsdelen. Mot bakgrund av detta anser förslagsställaren att det vore önskvärt om Stockholms stad ser över möjligheterna att justera planeringen så att stadsdelen fortsatt kan bibehålla det goda rykte som den erhållit även internationellt. I medborgarförslaget ges vidare förslag till lämpliga
lokaler som skulle kunna användas för ungdoms- och kulturaktiviteter, såsom Fabergers fastigheter vid Luma fabriken och den lokal som biblioteket tidigare använde. Förslag ges också på att stadsdelen i samarbete med föreningslivet och
andra intressenter skapar ett framtidscenter kring miljöfrågor med fokus på barn
och unga. I medborgarförslaget föreslås slutligen att stadsdelsnämnden arrangerar
ett medborgar- och intressentmöte där uppföljning av stadsplaneringen och idéutveckling diskuteras.
Förvaltningens synpunkter och förslag
För att tillfredsställa behovet av öppna mötesplatser för ungdomar inom stadsdelsområdet, såsom fritidsgårdar, har förvaltningen inlett ett arbete med att ta fram
beslutsunderlag som ska ligga till grund för framtida planering. Det framtagna
beslutsunderlaget ska visa prognoser för hur många och var ungdomarna kommer
att bo i stadsdelsområdet kommande år. Beslutsunderlaget planeras vara klart i
samband med att stadsdelsnämnden fattar beslut om verksamhetsplan för 2012.
Förvaltningen gör idag bedömningen att någon form av mötesplats för ungdomar
kommer att behövas i Hammarby sjöstad inom de närmsta åren. Frågan om lämp-
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liga lokaler för detta ändamål kommer att studeras i ett läge då man från förvaltningens sida vet vilka behov som finns.
Förvaltningen är medveten om att det råder brist på aktivitetsytor för ungdomar i
stadsdelen. Förvaltningen har i olika sammanhang, exempelvis i samband med att
förvaltningen besvarat förslag till detaljplaner inom området, påtalat behovet av att
stadsdelen förses med en infrastruktur som kan tillfredsställa alla kategorier av
människor, och då i synnerhet barn och unga. Förvaltningen har också aktivt arbetat för att öka tillgången till aktivitetsytor för barn och ungdomar genom att vara
pådrivande för att få till stånd en bollplan i stadsdelen, vid Vävare Johans gata.
Bollplanen ersätter tillfälligt den ordinarie bollplanen, i Sickla park, som för närvarande fungerar som uppställningsplats för en förskolepaviljong.
Förslaget att ytterligare befästa stadsdelens miljöprofil genom att stadsdelen bjuder in aktörer som kan etablera ett framtidscentrum kring miljöfrågor, där barn och
ungdomar sätts i centrum, är enligt förvaltningen en intressant idé. Enligt förvaltningen ligger dock ansvaret att initiera en sådan verksamhet inte inom stadsdelsnämndens ansvarsområde.
Då ansvaret för Hammarby sjöstads utveckling delas mellan flera förvaltningar i
staden, anser förvaltningen att förslaget att arrangera ett medborgarmöte om stadsdelens framtida utveckling är positivt. Förvaltningen föreslår därmed att stadsdelsnämnden arrangerar ett medborgarmöte med detta tema.
Bilaga
Medborgarförslaget
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