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§ 14
Kulturskolelokal i Vällingby Centrum- inriktningsbeslut
Dnr 1.1/1157/2016
Beslut

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar följande:
-

Att kulturnämnden godkänner förslaget till inriktnings-beslut
avseende ny kulturskolelokal i Vällingby C och ger förvaltningen i
uppdrag att gå vidare med att ta fram färdiga bygghandlingar som
underlag för ett genomförandebeslut.

-

Omedelbar justering

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2016-03-15.
Sammanfattning

Kulturskolan Stockholm bedriver i den geografiska enheten
Bromma/Hässelby-Vällingby verksamhet för ca 3 200 elever varje vecka
och har två egna lokaler inom enheten. Dels en mindre teaterlokal i
Hässelby gård samt ett rum i Bibblerian för ca 360 elever och dels en större
lokal vid Brommaplan, med ett komplett verksamhetsutbud för ca 1 400
elever. I övrigt är kulturskoleverksamheten utspridd i 20 lokaler i 56 olika
rum, hyrda i andra hand främst av skolor och i många fall med stora
tillgänglighetsproblem.
I nya lokaler i Vällingby C kan ca 1 050 elever ta del av ett komplett
verksamhetsutbud. Kommunikationen med övriga delar i enheten är
utmärkta då Vällingby C är en knutpunkt för både tunnelbana och bussar. I
Kulturskolans nya lokal skapas en god tillgänglighet och en god arbetsmiljö
för elever och personal samtidigt som kostnaderna för externa lokalhyror
och utrustning minskar. Den nya lokalen kan även delvis fungera som
evakueringslokal när Kulturskolans lokaler vid Brommaplan rivs 2017.
Lokaliseringen i Vällingby är idealisk ur kommunikations-synpunkt och
med tillkomsten av nya bostäder i Vällingby C och Råcksta så ökar
elevunderlaget. Hyreskostnaden beräknas av Newsec till c:a 2 000 kronor
per kvm och år vilket bedöms rimligt för lokaler i centrumbebyggelse.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

1) Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt förslag från kulturförvaltningen (se beslutet).
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Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förslag från
kulturförvaltningen.

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Sida 27 (31)

