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§12
Södergårdens verksamhet och däribland Spektrum
Skrivelse från (S), (V), (Fi)
SÖD 2019/746

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.

Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen har fått i uppdrag att bereda en skrivelse från
Djuna Jangmyr (Fi). Skribenten önskar få svar på följande från den
nuvarande majoriteten i stadsdelsnämnden: "står ni fast vid löftet
om att inte göra något som går emot en utveckling där Södermalm
ska bli en bättre plats för hbtq-personer", Skribenten menar att
verksamheten på Södergården är hotad på grund av en
hyreshöjning.
Förvaltningen har under flera år samarbetat med bland annat
hemgården Södergården. Gällande Södergårdens hyres- och
fastighetsfrågor är det stadens fastighetskontor som beslutar.
Södergården har under många år sökt och beviljats föreningsbidrag
från Södermalms stadsdelsnämnd till sin ungdomsverksamhet inom
stadsdelsområdet. Sedan år 2016 erbjuder Södergården
mötesplatsen Spektrum en kväll i veckan för unga hbtq-personer
som besöks av cirka 15-20 personer vid varje öppettillfälle.
Södergården har för avsikt att fortsätta erbjuda mötesplatsen.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Anders Göransson m.fl. (S) och Elis Wibacke m.fl. (V) lämnade ett
särskilt uttalande:
Södergården har haft en fantastisk utveckling de senaste åren. De
har ökat hyresintäkterna med 70% och medlemsantalet från drygt
200 till över 600. Det är en blandad verksamhet för alla åldrar och
för alla möjliga typer av människor.
De har skapat en öppen mötesplats för unga som är en attraktion i /,C-•
hela regionen. De har utvecklat scenen för dem som lirar i band.(et . .
är en klockren hemgård och fantastiskt mycket pang för de eng r
(
de får från stadsdelen....
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Lyfter vi blicken kan vi konstatera att Södergården är en del av den
demokratiska infrastrukturen. Vi har ett antal mötesplatser som är
avgörande för att bygga ett Stockholm för alla. Därför är det viktigt
att staden ger dem långsiktiga och rimliga förutsättningar att
bedriva verksamheten. Skulle Södergården försvinna kommer det
inte uppstå något nytt ställe. Så ser inte världen och Södermalm ut
idag.
Den hyresförhandling som nu sker måste därför lösas på ett rimligt
sätt antingen genom att hyran inte höjs alternativt att föreningens får
kompensation för de ökade kostnaderna.
Vad gäller stadsdelens bidrag kommer vi att föreslå att vi ger
föreningen en kraftig förstärkning under 2020 då vi är övertygade
om att ett tillskott skulle kunna genera mycket fin ny verksamhet.

Handlingar i ärendet
• SÖD 2019/746-2 Tjänstutlåtande Södergårdens verksamhet,
och däribland Spektrum
• SÖD 2019/746-1 Skrivelse inlämnat till nämndsammanträde
2019-04-25 "Södergårdens verksamhet, och däribland
Spektrum"

