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§5
Revidering av samverkansavtal med SISAB
gällande utbildningslokaler (KS 2021/992). Svar på
remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/3945/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2022-03-18.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har haft i uppdrag i budget 2021 att revidera
samverkansavtalet med Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.
Syftet har varit att effektivisera byggprocesserna och skapa
incitament för att minska kostnaderna, bland annat genom att
hålla nere investeringsutgifterna för nyproduktion. Samtidigt ökar
SISAB:s åtaganden för ett antal ansvarsområden och tjänster,
bland annat VA och infrastruktur för datakommunikation.
Kulturförvaltningen har inga synpunkter på den nya
grundschablonen eller förändringarna i SISAB:s ansvarsområden
och tjänster. Däremot vill kulturförvaltningen lyfta fram
betydelsen av Kulturskolans verksamhet i skolornas lokaler, samt
vikten av att kulturlivet finns med tidigt i planeringsprocessen vid
ny- eller ombyggnation. Därtill påpekar kulturförvaltningen att
skrivningen om att ”högst en (1) procent” av den hyresgrundande
produktionskostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning
borde vara ”en (1) procent”, i likhet med hur tidigare avtal mellan
staden och SISAB har varit utformade.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Torun Boucher m.fl.
(V) och Emilia Bjuggren m.fl. (S) enligt följande:
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Kommunstyrelsens uppdrag att revidera samverkansavtalet
med SISAB gällande utbildningslokaler ställer frågan om
stadens rådighet över skollokaler på sin spets. Skollokaler
spelar en viktig roll för stadens kulturliv, såväl för
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kulturnämndens egna verksamheter som för föreningsliv,
teatergrupper, studieförbund, biografer och annan
kulturverksamhet. De kan också användas under en större
del av dygnet. Vad gäller kulturnämnden är det framför allt
Kulturskolan som har en stor del av sina olika
verksamheter i lokaler i stadens skolor och som i stor
utsträckning är beroende av att ha tillgång till och kunna
utnyttja skollokaler.
Till exempel bedriver Kulturskolan termins- och kortkurser
samt El Sistema i 40 skolor varav 37 tillhör
utbildningsnämnden. Den verksamheten regleras genom
tillfälliga hyresavtal mellan kulturnämnden och
utbildningsnämnden. Därtill bedriver Kulturskolan
avgiftsfri verksamhet i 71 skolor varav de allra flesta tillhör
utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden och kulturnämnden har ett uppdrag att
uppmuntra och utöka samarbetet mellan skolorna och
Kulturskolan, i synnerhet vad gäller lokaler, i syfte att nå
fler elever. I detta syfte har de båda nämnderna en
samverkansöverenskommelse för att säkerställa
långsiktighet och gemensam planering för Kulturskolans
nyttjande av skollokaler. Överenskommelsen möjliggör att
Kulturskolan i större utsträckning kan involveras i
skolornas och fritidshemmens verksamhet. I det
kulturstrategiska programmet som antogs av
kommunfullmäktige den 31 maj 2021 betonas också vikten
av att stadens förvaltningar och bolag samverkar kring
ändamålsenliga lokaler för kulturlivet, och mer specifikt
samverkan om skollokaler för kulturändamål.
Med denna utgångspunkt framstår majoritetens försäljning
av några av stadens skolfastigheter och planering av
ytterligare försäljning som ett strategiskt misstag. Det leder
till att vi får rådighet över färre skollokaler och därmed
löper stor risk att försvåra kulturförvaltningens möjlighet
att bedriva kulturverksamhet, framför allt för barn och
unga.
Vad gäller Enprocentsregeln anser vi att en (1) % av den
hyresgrundande produktionskostnaden fortsatt ska avsättas
för konstnärlig gestaltning. Det är en garant för att den
offentliga konsten kommer alla till del, även de som inte
söker sig till utställningsgallerior och muséer.
Ersättaryttrande
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) instämmer i särskilt uttalande
från vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia
Bjuggren m.fl. (S).

