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Ökad hyreskostnad förhyrning av kulturlokaler
Förslag till beslut
Redan avsatta medel avseende hyreskostnader för Porslinsfabriken används för att täcka
kultur- och fritidsnämndens utökade hyreskostnader om 500 tkr/år.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att medel för Porslinsfabriken används för att
täcka kostnaden för ökad lokalhyra avseende kulturundervisning1.

Ärendebeskrivning
Värmdö kulturskola använder lokaler för kulturundervisning (dans- och
instrumentundervisning) i Farstavikens skola/Ekedal. Med anledning av planerad
evakuering av skolan finns behov av alternativa lokaler. Vid utredningen av alternativa
lokaler har även inkluderats lokalbehovet på 2-4 års sikt till följd av att det planerade
kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken försenats.
Lämpliga lokaler finns tillgängliga i Gustavsbergs centrum, omfattar totalt 495 kvm till
en årlig kostnad om uppskattningsvis 500 tkr. Lokalerna utgör ett nödvändigt tillskott av
lokaler för kulturundervisning i Gustavsberg. De är centralt placerade och lätt tillgängliga
med bra kommunikationer. De ligger även bra placerade i anslutning till övriga
kulturlokaler och personal och elever kan snabbt förflytta sig mellan lokalerna vid behov.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att medel för att täcka de temporära lokalkostnaderna
belastar budgetmedel avsatta som redan är avsatta för Porslinsfabriken (totalt 5 mnkr)
fram till dess att alternativ lokaler finns tillhanda.

Bedömning
Kultur- och fritidsnämnden har ett behov av temporära lokaler för kulturundervisning.
Detta medför en utökning av lokalhyreskostnaderna för kultur- och fritidsnämnden.
Lokalförhyrningen syftar emellertid till viss del till att täcka det behov som den ännu inte
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färdigställda Porslinsfabriken planeras för. Ökade hyreskostnader för lokaler i
Porslinsfabriken finns sedan tidigare i budget och nyttjandet av budgetmedel för de
temporära lokalerna bedöms därmed kunna tas i anspråk utifrån dessa budgeterade
kostnader.
Ekonomiska konsekvenser

Den beräknade årliga kostnaden för den aktuella lokalförhyrningen är totalt ca 500 tkr.
Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga kända konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Barn och unga som deltar i musik- och dansundervisning erbjuds lämpliga lokaler med
bra kommunikationer.
Konsekvenser för barn
Kulturundervisningen delar barn och unga. Att tillgången på lokaler möter efterfrågan
samt att lokalerna är lämpliga för undervisning stärker barn och ungas tillgång till kultur.
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