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Vad händer med Hästa gård
Svar på skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S)
Förvaltningens förslag till beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Elvir Kazinic m.fl. (S) framför i en skrivelse till stadsdelsnämnden
frågor om Hästa gård. Ärendet har beretts av avdelningen för
stadsutveckling, medborgarservice och fritid. Skribenten önskar
svar på frågor om hur trafikkontoret som är ansvarig förvaltning
hanterar frågan om upprustning av Hästa gård, hur tidplanen ser ut
och vilken verksamheter som ska bedrivas på gården.
Som skribenten framför i skrivelsen är det trafikkontoret som
ansvarar för Hästa gård varför förvaltningen har samrått med dem.
Trafikkontoret framför att det finns ett pågående arbete tillsammans
med fastighetskontoret, exploateringskontoret,
utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen vad gäller att
utreda den långsiktiga lösningen för Hästa gård. I nuläget finns inte
någon tidplan eller specifik inriktning men trafikkontoret arbetar
med frågan och ärendet är prioriterat.
Bakgrund
Elvir Kazinic m.fl. (S) har den 21 oktober 2021 inkommit med en
skrivelse till stadsdelsnämnden. Skrivelsen bifogas.
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Ärendet
Elvir Kazinic m.fl. (S) framför i en skrivelse till stadsdelsnämnden
frågor om Hästa gård. I stadens budget för 2021 avsattes 30
miljoner kronor för att rusta upp gården. Skribenten önskar svar på
frågor om hur trafikkontoret som är ansvarig förvaltning hanterar
frågan om upprustning av Hästa gård, hur tidplanen ser ut och
vilken verksamheter som ska bedrivas på gården.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för stadsutveckling,
medborgarservice och fritid.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
I stadens budget för 2021 fick trafiknämnden i uppdrag att arbeta
med att fastställa en verksamhetsinriktning för Hästa gård, påbörja
åtgärder gällande gårdens underhållsbehov samt se över gårdens
långsiktiga ägande inom staden. Som skribenten även framhåller i
skrivelsen är det trafikkontoret som ansvarar för Hästa gård varför
förvaltningen har samrått med dem för att få svar på frågorna som
framförs i skrivelsen.
Trafikkontoret framför att det finns ett pågående arbete tillsammans
med fastighetskontoret, exploateringskontoret,
utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen vad gäller att
utreda den långsiktiga lösningen för Hästa gård.
Gården är mycket eftersatt med stort underhållsbehov och
uppdraget går ut på att både agera på de mest akuta åtgärderna samt
att formulera och en verksamhetsinriktning, utöver den som pågår. I
nuläget finns inte någon tidplan eller specifik inriktning men
trafikkontoret arbetar med frågan och ärendet är prioriterat.
Målsättningen är att utredningen ska landa i ett förslag så snart som
det är möjligt.
Förvaltningen bedömer att skrivelsen är besvarad med dessa svar
från trafikkontoret.
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