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§ 17
Information och övriga frågor
Information från förvaltningarna

Information:
- El Sistema:
Johanna Linnaeus informerade om El Sistema, ett projekt
som arbetar med att engagera barn och deras föräldrar i
ytterstad i musik. För mer information, se www.elsistema.se
-

Kulturår för barn och unga 2014-2015:
Lotta Gusterman informerade om Kulturår för barn och
unga 2014-2015, KUL1415, som startar nu i april 2014 med
syfte att nå ut med kultur till barn med bl.a. sommarturné,
läs-satsningar på bibliotek och skaparverkstad. Invigningen
äger rum den 26 april på Sergels torg.

Övriga frågor

Emilia Bjuggren frågade om planerna för Berättarministeriet, varpå
Berit Svedberg informerade att fler skrivarverkstäder kommer att
starta upp, och att detta även är ett uppdrag i kulturförvaltningens
verksamhetsplan 2014.
Inkomna skrivelser

Anmälan görs av inkommen skrivelse till kulturnämnden enligt
följande:
Skrivelse från Ann Mari Engel (V), Mårten Andersson (V), Emilia
Bjuggren m.fl. (S) samt Mats Berglund (MP) angående
kulturskolans lokaler i Blå Huset.
Beslut

Kulturnämnden överlämnar skrivelsen till kulturförvaltningen för
beredning.
Vid protokollet
Maria Sadeghzadeh

Drottninggatan 30
Box 16113
103 22 Stockholm
www.stockholm.se/kulturforvaltningen
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Skrivelse angående kulturskolans lokaler i Blå huset
Vi har via media och oroliga medborgare fått höra om planerna på
att flytta kulturskolan från Blå Huset i Tensta.
För fyra år sedan var detta också aktuellt, men då räddades
lokalerna av att Svenska Bostäder och Järvalyftet gick in med stöd.
Under dessa år skulle man arbeta aktivt för att öka antalet
deltagande barn i området, något som uppenbarligen inte har
lyckats.
Det finns en stor oro i Tensta över att staden väljer att lägga ner och
flytta bort viktiga verksamheter, inte minst för barn och unga. Att
flytta bort kulturskolan från fina och väl lämpade lokaler ger
ytterligare en sådan signal.
Vi önskar en redovisning av planeringen för kulturskolan i Tensta
och hur man kommer att hantera lokalfrågan.
Vi vill också uppdra till kulturförvaltningen, kulturskolan, Svenska
Bostäder och stadsdelsnämnden att gemensamt diskutera denna
fråga och försöka hitta en konstruktiv lösning för att bevara
kulturskolans lokaler i Blå Huset.
Stockholm den 8 april 2014
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