KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-09-24, § 18

Tid

Tisdagen den 24 september 2013, kl 16.00 – 17.40

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 1 oktober 2013

Ann Mari Engel

Rasmus Jonlund

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Manne Bergström (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Joar Forssell (FP)
Johan Nilsson (M)

för Madeleine Sjöstedt (FP)
för Vakant (M)

Ersättare:
Arin Karapet (M)
Lars Jilmstad (M)
Cecilia Önfelt (C)
Tony Nilsson (S)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Eleonore Eriksson (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Ann-Charlotte Backlund,
Marion Hauge Lindberg, Patrik Liljegren, Inga Lundén, Lena Mittal och Johan Westin
samt borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och biträdande borgarrådssekreteraren
Anders Gustafsson från roteln.

§ 18
Kulturskolelokal vid Brommaplan. Inriktningsbeslut
Dnr 1.1/4906/2012
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner förslaget till inriktningsbeslut avseende ny
kulturskolelokal vid Brommaplan och ger kulturförvaltningen i uppdrag att gå
vidare med planeringen och ta fram ett underlag för genomförandebeslut.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 4 september 2013.
Sammanfattning
I samband med en större omvandling av Brommaplan rivs Kulturskolans befintliga
lokal ”Växtverket”. Lokalen utgör idag en av Kulturskolans knutpunkter med ett
komplett utbud av verksamhet i alla ämnen och goda kommunikationer. Lokalen har
varje vecka c:a 1300 deltagande barn och ungdomar och är därmed Kulturskolans näst
största lokal sett till volymen på verksamheten. En nybyggnation vid Brommaplan är
en förutsättning för att den omfattande kulturskoleverksamheten i stadsdelen skall
kunna bibehållas och utvecklas.
Kulturförvaltningen planerar därför för en nybyggnation av lokaler för Kulturskolan
som beräknas stå klara hösten 2019.
Satsningen på nya lokaler vid Brommaplan går helt i linje med den inriktning för
lokaler som pekas ut i Kulturskola 2030 – strategisk plan för Kulturskolan, godkänd
av kulturnämnden i april 2012. Lokalerna kommer att vara anpassade för
verksamheten så att de kan användas flexibelt och utnyttjas maximalt alla dagar i
veckan. Lokaliseringen vid Brommaplan är idealisk ur kommunikationssynpunkt och
med tillkomsten av den nya stadsdelen Annedal ökar elevunderlaget i Bromma.
Hyreskostnaden beräknas till c:a 2500 kronor per kvm och år vilket bedöms rimligt för
lokaler med nybyggnadsstandard.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) finner att nämnden beslutar enligt
kulturförvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl.
(S) och Mats Berglund (MP) enligt följande:
Med anledning av omvandlingen av Brommaplan kommer Kulturskolans
befintliga lokal ”Växtverket” rivas 2017. Byggherren JM har tidigare aviserat att
de inte kommer tillhandahålla tillfälliga lokaler för kulturskoleverksamheten
under ombyggnationstiden för området. Tills dess att Kulturskolans nya lokaler i
Bromma står färdiga hösten 2019 måste staden säkerställa att ändamålsenliga,

tillfälliga lokaler finns tillgängliga för den fortsatta verksamheten under den 2åriga byggnationstiden.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

