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Ärendet
Kommunstyrelsen har för yttrande senast den 1 juni 2011 remitterat en motion
2011:1 av Malte Sigemalm (S) om nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden
till stadsdelsnämnderna i Rinkeby-Kista, Älvsjö och Skärholmen samt exploateringsnämnden, kulturnämnden och stadsledningskontoret.
I motionen anförs att det i kulturlivet har aktualiserats diskussioner om krav på att
uppföra en ny operabyggnad i Stockholm som ersättning för, eller komplement till
den nuvarande drygt 100-åriga operabyggnaden vid Gustav Adolfs torg. Denna anses
i scentekniskt avseende vara föråldrad. I motionen föreslås att kommunfullmäktige
beslutar att placeringen av ett nytt operahus i Stockholm inte låses till en placering
till innerstaden. Avsikten är att stärka ytterstaden och sätta en utsedd stadsdel på kartan. Motionen bifogas.
Förvaltningen skulle välkomna att staden genom sitt markinnehav och sin stadsplanering bidrar till att en stor statlig kulturinstitution förläggs i ytterstaden, gärna inom
Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Förvaltningen får dock konstatera att staden inte
äger frågan om Kungliga Operans lokalisering. Operan är en statlig kulturinstitution
som vid sidan av biljettintäkter finansieras med statliga skattemedel. Kungliga Operan har ett nationellt uppdrag vad avser operakonsten och klassisk balett. Operan
riktar sig till en publik som även finns långt utanför stadens och regionens gränser.
Det kan samtidigt konstateras att stadsdelarna runt Järvafältet med 60 snart 70 tusen
invånare fortfarande helt saknar en mindre scen och salong som kan användas av
gästande professionella teater-, dans- och musikgrupper. Närmaste sådana finns i
Solna och Sundbyberg.
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