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Remiss av Motion om kulturskolans lokaler
Svar på remiss 2020/1076 från kommunstyrelsen Stockholms
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 fått i uppdrag att
svara på en remiss angående ett förslag om att Kulturskolan bör ha
ändamålsenliga lokaler i varje stadsdel i Stockholms stad.

Bakgrund
I december 2018 togs beslut om att lägga ner teaterlokalen i
Hässelby gård. Nedläggningen verkställdes under hösten 2019.
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Teaterlokalen byggdes samtidigt som centrum, och var under flera
decennier en kreativ mötesplats för barn och unga i Hässelby med
omnejd. Under samma tid lades även teaterlokalen på Blå Fågeln på
Östermalm ned. Även den hade en mångårig och välbesökt teater och kulturverksamhet. Båda lokalerna hade ändamålsenliga lokaler,
med rejäla utrymmen och adekvat teknisk utrustning. Det fanns
också kapprum och foajéer för föräldrar att vänta i, då de yngre
barnen hade lektioner. Barnen på Östermalm och i Hjorthagen har
för närvarande ingen teaterlokal eller annan kulturskolelokal i
närheten, utan de hänvisas till Medborgarplatsen.
Teater och kulturverksamheten i Hässelby hänvisades efter
stängningen till skolaulan i Hässelbygårdsskolan, samt till
Kulturskolans lokaler i Vällingby. De yngre barnen i Hässelby gård
fick därmed längre till sina kulturaktiviteter. I skrivelsen påpekas
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också att lokalen i skolan inte är optimal för teaterverksamhet, samt
att miljön runt skolan är mörk och otrygg. Den nu stängda
teaterlokalen var en viktig plats för att skapa trygga och
meningsfulla mötesplatser runt torget. Även pedagogernas
arbetsmiljö tas upp, samt den fortsatta utvecklingen av Kulturskolan
i Stockholms stad.
Även om det finns en vinst i att staden använder sina egna lokaler,
till exempel skolorna, så hänvisar remissen till
Kulturskoleutredningen från 2016, där det slås fast att det är av stor
vikt att verksamheterna bedrivs i ändamålsenliga lokaler på goda
villkor.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för förskola.
Ärendet
Förslaget innebär att Stockholm bör ha en destinerad
kulturskolelokal i varje stadsdel. Med stadsdel menar man här de
verkliga stadsdelarna och inte de politiskt indelade stadsdelarna.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget, och föreslår att en
analys görs av behov, kostnader och förutsättningar för att
tillgodose behovet av egna lokaler för Kulturskolan i Hässelby gård,
samt i övriga staden.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör
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