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Tyresöinitiativ, konsertsal till kulturskolans
föreställningar
§ 62

Diarienummer 2022/KFN 0074 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresöinitiativet anses besvarat.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren anser att barn och ungdomar som studerar på Kulturskolan
behöver en konsertsal till sina föreställningar och konserter. Det är brist på
föreställningslokaler och barn och ungdomar är förtjänta att få uppträda i en
fin konsertsal som rymmer stor publik.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår kultur- och fritidsnämnden att:
1. Tyresöinitiativet anses besvarat.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut meddelas förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Under de senaste åren har vi sett en fortsatt positiv trend när det kommer till
att barn och ungdomar testar på och fortsätter med olika former av
kulturutövanden, dessa i form av exempelvis sång, instrument och dans. Denna
ökning har dock gjort det tydligt att det finns ett stort behov inom kommunen
att renovera och bygga nya lokaler som kan möta de behov som efterfrågas
kring scenutövande. De två scener som idag finns i kommunen i form av
gymnasieskolans aula och forellscenen saknar de anpassningar som behövs för
att kunna genomföra scenkonst för barn. För föreställningar är det viktigt att
kunna ta emot ett större antal barn och elever för en större effektivitet samt ha
en flexibel funktion för skapande aktiviteter i samband med föreställningar.
Scenerna har även andra brister. Forellscenen (250 personer) saknar tillräckligt
stor foajé och logerna kan inte användas, då fungerande brandutgång saknas.
Det saknas förråd för att förvara rekvisita och teknik. Tyresö gymnasiums aula
(450 personer) saknar utrymmen som behövs vid olika föreställningar och
scenkonst. Som ordförande ser jag ett stort behov av fler scenytor, både för
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stora och små arrangemang. Under kultur- och fritidsnämndens augustimöte så
kommer en anläggnings- och lokalbehovsanalys behandlas. I det ärendet
föreslår förvaltningen att behovet av en scen som färdigställs under perioden
2026-2035 ska beaktas i arbetet med att ta fram kommunens övergripande
anläggnings- och lokalförsörjningsplan som antas av kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tyresöinitiativ, konsertsal.pdf
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