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Svar på skrivelse om Kulturskolans
lokaler i Blå Huset
Förslag till beslut
Skrivelsen besvaras genom detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattning
I en skrivelse till kulturnämnden framgår att skrivställarna fått
höra om planerna på att flytta Kulturskolan från Blå Huset i
Tensta och menar att det finns en stor oro i stadsdelen över att
staden väljer att lägga ner och flytta bort viktiga verksamheter,
inte minst för barn och unga.
Man önskar därför en redovisning av planeringen för
Kulturskolan i Tensta och vill ge
kulturförvaltningen/Kulturskolan i uppdrag att tillsammans med
Svenska Bostäder och stadsdelsnämnden försöka hitta en
konstruktiv lösning för att bevara Kulturskolans lokaler i Blå
Huset i Tensta.
Kulturskolans verksamhet ska inte läggas ner och inte heller
flyttas från Tensta. Tvärtom satsar förvaltningen mera resurser på
verksamheten inför kommande hösttermin än tidigare och startar
även El Sistema-verksamhet i stadsdelen.
Kulturskolans kontrakt i Blå Huset är dock inte förlängt efter det
att det löper ut 31 december 2014. Skälet till detta är bl. a den
höga hyreskostnaden i förhållande till Kulturskolans
nyttjandegrad. Arbete pågår med att se över kulturförvaltningens
totala satsningar i Tensta för att hitta möjligheter till samverkan
på olika sätt i syfte att förstärka den lokala kulturverksamheten.
Översynen görs i samverkan med Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning och Svenska Bostäder.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

stockholm.se
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Avdelningschef
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Underlag för beslut
Skrivelse från Ann Mari Engel och Mårten Andersson (V), Mats
Berglund (MP) och Emilia Bjuggren m fl (S) om Kulturskolans
lokaler i Blå Huset.

UTLÅTANDE
Ärendet/Remissen
Skrivställarna lyfter fram att man via media och oroliga
medborgare fått höra om planerna på att flytta Kulturskolan från
Blå Huset i Tensta. Vidare skriver man att detta var aktuellt redan
för fyra år sedan men att Svenska Bostäder och Järvalyftet gick in
med stöd. Det finns en stor oro i Tensta över att staden väljer att
lägga ner och flytta bort viktiga verksamheter, inte minst för barn
och unga.
Man önskar nu en redovisning av planeringen för Kulturskolan i
Tensta och vill ge kulturförvaltningen/Kulturskolan i uppdrag att
tillsammans med Svenska Bostäder och stadsdelsnämnden
gemensamt diskutera denna fråga och försöka hitta en konstruktiv
lösning för att bevara Kulturskolans verksamhet i de fina och väl
lämpade lokalerna i Blå Huset.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Kulturskolan Stockholm.

Förvaltningens synpunkter
Kulturskolans verksamhet ska inte läggas ner och inte heller
flyttas från Tensta. Tvärtom satsar förvaltningen mera resurser på
verksamheten inför kommande hösttermin är tidigare.
Kulturskolans kontrakt i Blå Huset är inte förlängt efter det att
det löper ut 31 december 2014. Skälet till detta är bl. a den höga
hyreskostnaden i förhållande till Kulturskolans nyttjandegrad.
Arbete pågår med att se över kulturförvaltningens totala
satsningar i Tensta för att hitta möjligheter till samverkan på
olika sätt i syfte att förstärka den lokala kulturverksamheten och
där även lokaler för Kulturskolan ingår. Blå Husets framtida
användning är därmed inte avgjord ännu. El Sistema startar
verksamhet i Blå Huset i höst och kommer liksom kulturskolan
kunna vara aktuella även framöver i den lokalen.
Översynen görs i nära samverkan med Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning och Svenska Bostäder.
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Inom ramen för projektet Blå Huset NU! 2.1 med stöd från
Järvalyftet, har Kulturskolan/kulturförvaltningen arbetat med att
utveckla, förnya och synliggöra Blå husets kulturella utbud och
verksamhet för de boende i Tensta med fokus på barn och
ungdomar, men även familjer. Den långsiktiga effekten ska
resultera i en utökad och väl förankrad kulturverksamhet som på
sikt bidrar till att stärka Tenstaområdets attraktionskraft och
invånarnas lokala identitet, kreativitet och trivsel. Projektet har
samverkat med föreningar/organisationer/högskolor och enskilda.
Vidare har en undersökning genomförts för att ta reda på vilket
kulturellt utbud barn och ungdomar efterfrågar av Kulturskolan i
Tensta. Inför höstterminen kommer utbudet förändras i enlighet
med resultatet av undersökningen.
Via stödet från Järvalyftet har Kulturskolan haft möjlighet att
bistå med en projektledare och teaterteknikstöd på plats
och”gratis” tillgång till lokalerna för alla kulturella aktiviteter
som äger rum i huset alla dagar i veckan. Idag finns ett 35-tal
olika kulturella föreningar/organisationer/högskolor och enskilda
i Blå huset, tillsammans med Kulturskolans verksamhet. 170
kulturarrangemang har genomförts för en publik på ca 8 000
under året. Det innebär att denna nya lokala kulturverksamhet på
kort tid har etablerats som en viktig kraft i Tensta och det är
angeläget att den fortsätter att utvecklas.
Övriga hyresgäster i Blå Huset är stadsdelens fritidsgård (som
bedrivs på entreprenad av Stockholms Stadsmission) och en
boxningsklubb.
Kulturförvaltningen arbetar som nämnts ovan tillsammans med
såväl stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta som Svenska
Bostäder för att tillsammans hitta långsiktiga lösningar i området.

Bilaga
Skrivelsen från Ann Mari Engel och Mårten Andersson (V), Mats
Berglund (MP) och Emilia Bjuggren m fl. (S) om Kulturskolans
lokaler i Blå Huset.

