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Remiss om Motion om kulturhus i varje
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stad

Förslag till beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens utlåtande till stadsledningskontoret som svar
på remissen.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen har av kommunstyrelsen Stockholms stad
fått i uppdrag att svara på en remiss angående ett förslag om en
samlad strategi som leder till att det på sikt finns ett kulturhus i
varje stadsdelsområde. Konceptet ska vara utformat utifrån lokala
behov och förutsättningar, och i samverkan med civilsamhället.
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Bakgrund
Stockholm är en kommun rik på kultur och många är de aktörer som
bidrar till detta. I Hässelby-Vällingby stadsdelsområde finns det
stadsbibliotek, samlingsplatser, kulturskolans verksamhet, folkets
hus, Stadsteatern, biograf, m.m. Det är på många sätt en stadsdel rik
på kultur och kulturutövare. Trots detta tar inte alla del av, eller nås
av kultur i sin vardag. Tillgänglighet, synlighet och att ha nära till
kultur och konst i sin vardag, är väsentligt. I en växande stadsdel
som Hässelby-Vällingby behöver tillgången till platser för kultur
och eget skapande ses över. Särskilt utsatta områden behöver
stärkas med samlingsplatser som är trygga, demokratiska och
lättillgängliga.
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Ett samarbete med grundskolan kan vara ett sätt att möta barn och
ungdomars behov av fritidssysselsättning genom lärande, lek, idrott
och kultur. Att grupper av olika ålder, etnicitet och bakgrund kan
mötas i olika aktiviteter, stärker både gammal som ung.
Östberga kulturhus är ett exempel på en satsning och ett
framgångsrikt koncept. Här delar stadsbibliotek lokaler med öppen
förskola och fritidsklubb. I nära samverkan med skolan,
kulturskolan, stadsdelens fältassistenter, föreningar och andra
aktörer bedrivs olika aktiviteter och insatser. Här finns bland annat
läxhjälp, sagostunder, skaparverkstäder och teatergrupper. På så sätt
skapas en naturlig tillgänglighet till olika aktiviteter för olika
målgrupper.
Stadsdelen bedriver ett strategiskt samverkansarbete med fokus på
fritids- och trygghetsskapande aktiviteter för barn och unga efter
skoltid i stadsdelsområdet, SSF. Här ingår representanter från
stadsdelsförvaltningen, lokala föreningar, Utbildningsförvaltningen,
Idrottsförvaltningen, Kulturförvaltningen med flera.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av strategiska avdelningen i samverkan med
berörda avdelningar.

Ärendet
Förslaget innebär att utveckla samarbetet med civilsamhället,
föreningar, stadsdelsförvaltningen, kulturaktörer samt grundskolan.
På så sätt kan barn och ungdomars fritidsverksamhet integreras och
samverka så att dessa grupper får en rik och meningsfull fritid och
kontakt med kultur eget skapande.

Synpunkter och förslag
En analys av invånarnas och stadsdelens olika behov behövs för att
säkra och utveckla ett rikt kulturliv.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Förskoleavdelningen
Hässelby torg 20-22
Box 3424
16564 Hässelby
Växel 08-50804000
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
stockholm.se

Stadsdelsdirektör

Birgitta Thulén
Avdelningschef

Bilagor
Motion om kulturhus i varje stadsdelsområde, KS 2019/847

