Kulturhus i varje stadsdelsområde
Stockholm är en kommun som är rik på kultur och många är de organisationer och personer
som bidrar till detta. Runt om i staden finns stadsdelsbibliotek, kulturskolans verksamheter,
hemgårdar, bildningsförbund, folkets hus, medborgarhus, teatrar, bokkaféer, biografer och
mycket annat som drivs ideellt, privat, kommunalt eller med finansiering från olika håll.
Dessa kulturinstitutioner, små som stora, utgör Stockholms kulturella infrastruktur och ska
vårdas och värnas. Det finns också utrymme för nya innovationer.
Under förra mandatperioden investerade det socialdemokratiskt ledda styret i ett nytt
stadsdelsbibliotek i Östberga som kom att bli del av Östberga kulturhus. Det har visat sig
vara ett mycket framgångsrikt och dynamiskt koncept, med stadsdelsbibliotek, öppen
förskola, fritidsklubb i samverkan med skolan och aktiviteter som föreningar och
organisationer bedriver. I kulturhuset finns det bland annat läxhjälp, sagostunder, läscirklar,
skaparverkstäder, teatergrupper, pekboksklubb samt bok- och dramakollo.
Vi socialdemokrater vill att Stockholms stad, i samverkan med civilsamhällets och det ickevinstdrivande kulturlivets organisationer, ska utarbeta en samlad strategi för att det på sikt
ska finnas ett kulturhus i varje stadsdelsområde i Stockholm. Mycket finns som sagt redan på
plats, men i en växande stad med många barn och ungdomar finns det all anledning att på
ett offensivt och systematiskt sätt stärka tillgången till platser för kultur, bildning och
demokrati. Östberga kulturhus är en av förebilderna.
Vi ser också potentialen i att koppla en sådan strategi till de hundratals grundskolor som
finns runt om i Stockholm. På så vis kan skola och fritidsverksamhet på ett ännu bättre sätt
än i dag integreras och samverka för att alla elever ska ha en meningsfull fritid. Man ska
komma ihåg att mindre än hälften av årets dagar är ordinarie skoldagar, vilket innebär att
det finns många lovdagar och helgdagar som också bör ses som en möjlighet när det gäller
barnens lärande genom lek, sport och kultur.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag därför att kommunfullmäktige beslutar följande:
Att Stockholms stad utreder möjligheterna att i samverkan med civilsamhället utveckla ett
koncept som leder till att det på sikt finns ett kulturhus, utformat utifrån lokala behov och
förutsättningar, i varje stadsdelsområde.
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