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§8
Motion av Torun Boucher (V) om kulturskolans
lokaler (KS 2020/1076). Svar på remiss från
kommunstyrelsen
Dnr 1.1/2413/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från
kommunstyrelsen
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-12-04.
Sammanfattning

Torun Boucher (V) föreslår i sin motion att ge kulturnämnden i
uppdrag att ta fram en långsiktig lokalstrategi som ska syfta till
att utveckla och stärka Kulturskolan i alla stadsdelar i hela
Stockholms stad. Motionären anför vikten i att Kulturskolan ska
ha ändamålsenliga lokaler och en långsiktig strategi för
placeringen av dessa. Motionären ger också en beskrivning av
Kulturskolans lokalutveckling och tidigare vägval. Motionären
anför en rimlig målsättning att ha en destinerad kulturskolelokal i
varje stadsdel.
Kulturskolans verksamhet bedrivs idag i flera olika slags lokaler
över hela staden. Kulturskolan har ett tjugotal ändamålsanpassade
verksamhetslokaler med eget hyreskontrakt, men finns också
inhyrd i ett femtiotal skolor samt i andra slags lokaler som
exempelvis kulturhus. Vidare samarbetar Kulturskolan med
ytterligare ett större antal skolor och aktörer i civilsamhället.
Kulturskolan finns därmed spridd på ett stort antal fysiska platser
över hela staden.
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För att bedriva en attraktiv och kvalitativ kulturskoleverksamhet
behövs ändamålsenliga och funktionella lokaler. Lokalerna
behöver uppfylla ett antal kriterier för att kunna bedriva kulturell
och konstnärlig verksamhet. Stockholm växer och
befolkningsmönstren förändras. Kulturskolan behöver därför
ständigt se över var de mest optimala geografiska
lokaliseringarna för var kulturskoleverksamheten ska finnas på
sikt.
Under 2020 håller Kulturskolan på att arbeta fram ett reviderat
lokalstrategidokument med utgångspunkt i den av kulturnämnden
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senast antagna lokalplanen från 2015. Förvaltningen anser det
rimligt och att föredra att dokumentet över Kulturskolans
framtida lokalbehov och lokalplanering fastställs av
kulturnämnden.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Hanna Gerdes (L) och Micke Seid (MP) föreslår (se
beslutet).
2) Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) föreslår att
kulturnämnden bifaller motionen och anför därutöver
följande:
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Tack för ett utförligt svar.
För att kommentera några av de korrigeringar som
förtjänstfullt gjorts.
Vi är naturligtvis glada över att man nu funnit möjlighet att
förhyra lokal på Folkkulturcentrum på Östermalm. Det
hade ännu inte kommit till vår kännedom när motionen
skrevs. Vi hoppas vidare att Östermalm på sikt även
kommer att få en egen lokal som också kan rymma fler
aktiviteter än bara teater i linje med den inriktning som
motionen syftar till.
Naturligtvis hyr Kulturskolan ut lokaler, vi påstår inte
heller att så inte skulle vara fallet - vad vi vill belysa i
motionen är att det finns en politisk prioritering i dagsläget
med större fokus på att hyra in sig i skolan snarare än att
utveckla det egna lokalbeståndet. Motionen är ju inte heller
en skrivelse till förvaltningen utan vänder sig till den
styrande majoriteten och dess politiska inriktning.
Uppgiften om att avgifter för hyra i skolan kan vara mer
betungande för kursverksamheterna har kommit oss
tillhanda från pedagoger i verksamheterna – det är
naturligtvis bra om det inte stämmer och vore tacksamt att
få en kartläggning över.
Det gäller även kortkursverksamheten – vilket kanske
skulle preciserats att just detta gällde kortkurser i teater. Vi
har fått detta problem redovisat flera gånger i kontakt med
pedagoger så det vore naturligtvis också bra att få klargjort
om det bygger på ett missförstånd runt ambitionsnivån för
kortkurserna.
Självklart har kulturskolan egna lokaler – vi nämner även i
motionen några som har tillkommit under senare år, på
initiativ under förra mandatperioden – så återigen – den
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frågeställning vi lyfter i motionen handlar om majoritetens
viljeinriktning i denna fråga.
Sammanfattningsvis kan man av både förvaltningens
korrigeringar och våra svar konstatera att det vore
välkommet – som motionen beskriver – att få en
genomlysning av ekonomin, arbetsmiljön för pedagogerna
och tryggheten för barnen. Det är därför också väldigt
välkommet att Kulturskolan arbetar med att ta fram ett
reviderat lokalstrategidokument. Vi hoppas att den
nuvarande majoriteten delar vår syn – så som motionen
yrkar på – att ett sådant ska syfta till att utveckla och stärka
kulturskolan i alla stadsdelar i hela Stockholms stad även
vad gäller tillgången till egna lokaler.
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordförande
Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Hanna Gerdes (L)
och Micke Seid (MP).
Reservation

Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.
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