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Motion om kulturhus i varje stadsdelsområde
Remissvar
Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendet
Kontoret har mottagit Motion om kulturhus i varje stadsdelsområde
på remiss från kommunstyrelsen. Remisstiden sträcker sig till den
12 december 2019.
Motionen är skriven av Olle Burell (S) som föreslår att Stockholms
stad i samverkan med civilsamhällets aktörer utarbetar en samlad
strategi för att det på sikt ska finnas ett kulturhus i varje
stadsdelsområde. Kulturhusen ska vara utformade utifrån lokala
behov. Syftet är att på ett systematiskt sätt stärka tillgången till
platser för kultur, bildning och demokrati. Ett positivt exempel är
Östberga kulturhus som visat sig vara ett framgångsrikt och
dynamiskt koncept. Motionärens tanke är också att koppla en sådan
strategi till stadens grundskolor för att skola och fritidsverksamhet
ska kunna integreras ännu bättre.
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Kontorets synpunkter
Kontoret anser att ambitionen att utveckla lokala kulturhus i
samtliga stadsdelar är positiv. I motionen avses dessa i första hand
knyta an till stadens grundskolor, vilket skulle möjliggöra ett
effektivt lokalutnyttjande. I de fall lämpliga skollokaler saknas kan
det finnas lokaler i kontorets bestånd som ligger och används på ett
sådant sätt att de skulle kunna komma ifråga för detta ändamål.
Kontoret medverkar gärna, utifrån sitt uppdrag att tillhandahålla
lokaler för stadens verksamheter, med underlag till en strategi om
en sådan skulle bli aktuell. Kontoret vill dock påtala vikten av att
strategin noga överväger hur finansieringen av kulturhusen ska
genomföras.
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