Skrivelse: Säkerställ upprustning av konstnärsateljéerna i staden
Fastighetsnämnden förvaltar en rad lokaler som idag används som ateljéer för ateljéföreningar
och enskilda konstnärer. I den senaste tertialrapporten för nämnden slår kontoret fast att dessa
lokaler i flertalet fall är behov av omfattande upprustningar inom de närmaste åren. Syftet är
att lokalerna ska uppfylla myndighetskrav bland annat när det gäller ventilation, elsäkerhet
och brandsäkerhet. Vidare ser kontoret en risk med att vara tvungna att stänga några lokaler
på grund av att säkerheten inte längre kan upprätthållas. Kort sagt krävs akuta åtgärder, annars
väntar stängning av lokaler.
För att Stockholm ska fortsätta vara en levande stad med ett rikt kulturliv är det helt
nödvändigt att kulturutövarna har tillgång till ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet.
Vänsterpartiet kommer därför att i en skrivelse imorgon uppmana kommunstyrelsen att i
samråd med fastighetsnämnden säkerställa att nämnden tilldelas de investeringsmedel som
krävs för att ateljéerna ska kunna upprustas i syfte att även fortsättningsvis kunna
tillhandahållas för stadens kulturliv.
Staden behöver även skyndsamt se över Kulturnämndens förutsättningar att utöka
möjligheterna till hyresbidrag för att föreningar och kulturskapare ges möjlighet att hyra
ändamålsenliga lokaler som gör att fastighetsnämnden får kostnadstäckning för både drift och
underhåll av fastigheterna. Detta kommer att påtalas i skrivelsen till kommunstyrelsen.
Fastighetsnämnden behöver kunna bedriva en professionell förvaltning av sitt
fastighetsbestånd, samtidigt som mindre kulturutövare har en mycket begränsad
betalningsförmåga.
Lösningen kan dock inte vara att vräka kulturskapare från deras verksamhetslokaler. Det
skulle göra Stockholm till en betydligt tråkigare och fattigare kulturstad.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Vänsterpartiet
att

fastighetsnämnden bistår kommunstyrelsen i uppdraget att vidta de akuta
åtgärder som krävs för att säkerställa att inga konstnärsateljéer måste stängas

att

fastighetsnämnden bistår kommunstyrelsen i uppdraget att snarast se över
kulturnämndens förutsättningar att utöka möjligheterna till hyresbidrag så att
fastighetsnämnden får kostnadstäckning för en professionell förvaltning av
ateljéerna
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En skrivelse i samma ärende lämnas till kommunstyrelsen den 27 maj.

