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§6
Svar på skrivelse om Kulturskolans lokaler i Blå Huset
Dnr 1.1/2029/2014
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1. att skrivelsen besvaras genom kulturförvaltningens
tjänsteutlåtande
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 juni 2014.
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.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba Kokalari
m.fl. (M) föreslår (se beslutet).
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2) Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Mats Berglund (MP) och
Emilia Bjuggren m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt följande:
- att uppdra åt förvaltningen att snarast undersöka
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möjligheten att bevara de lokaler i Blå huset i Tensta som
kulturskolan hittills disponerat
- att anföra följande
Tyvärr måste vi upprepa vårt uppdrag i den aktuella skrivelsen
från 8 april 2014.
Skrivelsen handlar i första hand om de lokaler som
kulturskolan hyrt i Blå huset och som har utnyttjats för många
andra viktiga kulturverksamheter i området. Vi är mycket
oroade över beskedet att lokalerna har sagts upp från 1.1 2015
utan att den framtida användningen diskuterats.
Det är nu en politisk fråga, där den borgerliga majoriteten
måste arbeta över nämnd- och rotelgränserna för att skyndsamt
lösa situationen så att kulturlivet ostört kan planera för fortsatt
verksamhet under hösten och framöver.
Kulturförvaltningen föreslår en ny översyn över möjligheterna
till i samverkan i stadsdelen. Vi föreslår att man i stället tar till
vara och stödjer den verksamhet som utvecklats i stadsdelen av
lokala aktörer och andra som valt att förlägga sin verksamhet
dit.
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från
Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba Kokalari m.fl (M).
Reservation

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Mats Berglund (MP) och Emilia
Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag.
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