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§ 11
Kulturskolelokal i Vällingby Centrum –
Genomförandebeslut
Dnr 1.1/2912/2016
Beslut

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar följande:
1. Att kulturnämnden beslutar att godkänna föreliggande
genomförandeplan gällande ny kulturskolelokal i Vällingby
Centrum.
2. Att kulturnämnden hemställer att kommunstyrelsens
ekonomiutskott godkänner inhyrningen.
3. Att kulturnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2016-09-23.
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 350
elever och dels en större lokal vid Brommaplan, med ett komplett
verksamhetsutbud för ca 1 450 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 Kulturskolan mer än dubbla antalet
elevplatser i området till ca 1 100, med ett komplett
verksamhetsutbud och detta till stor del inom befintliga
pedagogresurser i enheten. Fler elever innebär även ökade
avgiftsintäkter.
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 instrument/utrustning minskar.
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Den nya lokalen kan även delvis fungera som evakueringslokal när
Kulturskolans lokaler vid Brommaplan rivs 2018. Lokaliseringen i
Vällingby är idealisk ur kommunikationssynpunkt och med
tillkomsten av nya bostäder i Vällingby C och Råcksta så ökar
elevunderlaget. Hyreskostnaden, inklusive fastighetsskatt, beräknas
av Newsec till ca 2,4 mnkr per år och motsvarar 2 380 kr/kvm,
vilket bedöms rimligt då det gäller lokaler med nybyggnadsstandard
i centrumbebyggelse.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

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

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
kulturförvaltningen förslag.

Särskilt uttalande
Särskilt uttalande lämnas av Johan Nilsson m.fl (M) enligt
följande:
Moderaterna är i grund och botten positiv till förslaget om att
bygga ut Kulturskolans lokaler i Västerort. Däremot ställer vi oss
en aningen tveksamma till omfattningen på den nya inhyrningen.
Kulturskolan och andra kulturverksamheter ska självfallet ges
ändamålsenliga lokaler för att kunna bedriv sin verksamhet. Det
är dock viktigt att stadens resurser används effektivt och i första
hand går till verksamheterna snarare än till dyra lokalkostnader.
Därför anser vi att staden bör se över sitt lokalutnyttjande för att
se om det är möjligt att samutnyttja lokalerna mellan olika
verksamheter i syfte att hålla de fasta kostnaderna nere.
Kulturnämnden stödjer idag Medborgarhuset Trappan i Vällingby
med nästan 1,2 miljoner kronor årligen. Det borde således vara
möjligt att samordna kulturskola och samlingslokal på samma
ställe för att säkerställa ett optimalt resursutnyttjande.
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