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Till kulturnämnden

Stadsdelsnämndens kulturverksamhet 2005
Vi har precis som tidigare år svårt att besvara den enkät om som kulturförvaltningen skickar till stadsdelsförvaltningarna, eftersom enkäten utgår
från ett begränsat synsätt att kultur endast är det som administreras av en
särskild kulturadministratör (”kultursekreterare”). Så ser inte verkligheten
ut.
Kungsholmens stadsdelsnämnd satsar flera miljoner varje år på kultur och
redovisar det i verksamhetsberättelsen. Eftersom enkäten har sina begränsningar lämnar vi istället följande beskrivning:
Kungsholmens stadsdelsnämnd har prioriterat kulturverksamhet för
barn och ungdomar. Inriktningen går ut på att inte endast konsumera kultur utan att istället betala professionellt verksamma för att ha kulturaktiviteter tillsammans med barn och ungdomar.
Däremot har vi inte prioriterat en anställning som kulturadministratör.
En sådan kostar cirka 0,5 mnkr per år med lön, arbetsgivaravgift, rum
m.m. Vi har bedömt att en sådan anställning inte är nödvändig utan att
man istället kan använda dessa 0,5 mnkr till kulturverksamhet. För 2005
avsatte nämnden - liksom tidigare för 2004 och nu även för 2006 - en
”kulturmiljon” d.v.s. 1,0 mnkr för kulturaktiviteter.
Eftersom inriktningen är framför allt barn och ungdomar leds arbetet av
stadsdelsförvaltningens barn- och ungdomschef Birgitta Dahlin i samarbete med en kulturgrupp med representanter från bl.a. Kulturskolan och
stadsbiblioteket.
Kultursatsningar 2005:
1. Tillsammans med Kulturskolan har alla fyraåringar och deras pedagoger arbetat med berättande via teater, dans och musik.
2. Femåringar - från både kommunalt och enskilt drivna verksamheter
som till hösten skulle börja i förskoleklass - såg Fria Teaterns föreställningar om Morfar på berget. Barnen får en teaterupplevelse och etablerar en kontakt med själva teatern som blir ”deras” teater.
mçëí W=_ çñ =QV=MPVI=NMM =OU=píçÅ âÜçäãK=_É ë ∏ â W= p~ åâí = bê áâë Ö~í~ å =Q T =^ I=R =í ê K==
qÑåW=MULRMU=MU=MNRK=jçÄáäW=MTM=QT=MU=MNNK=c~ñW=MULRMU=MU=MVVK=
bJéçëíW=christin.bjuggren@kungsholmen.stockholm.se

ABCDE
==ëáÇ=2 (4)

3. Johanna Helsing har arbetat med rim och ramsor tillsammans med de
minsta förskolebarnen och deras personal.
4. Under våren fick eleverna i skolår 3-5 se Folkoperans föreställning
Fedra och odjuret. I samband med föreställningen berättade teaterns
personal om föreställningen och eleverna fick formulera sina frågor i
anslutning till temat i föreställningen.
5. Elever från år fyra till sex har sett föreställningen Stjärnpojken som
Fria teatern gett. Den har ingått som en del i skolornas värdegrundsarbete.
6. Ett projekt för elever i år 8 för att motverka mobbing har bland annat
innehållit föreläsningar och arbete med författaren Ingrid Carlberg
samt föreställningen Henrik är en tönt på Fria teatern.
7. Personal från Rålambshovsparkens parklek har arbetat med fortbildning för personal i lekar och om lekens betydelse. Dessa utbildningar
har också riktat sig till lärarstudenter vid lärarhögskolan.
8. Det arbete mellan en konstnär och ungdomar i Rålambshovsparkens
parklek som påbörjades 2004 avslutades med en invigning av deras
gemensamma arbete - en kombinerad soffa och konstverk i mosaik
9. Kronobergsparken har tillsammans med besökare också gjort parklekens symbol, en solros, i mosaik samt ett mosaikarbete i parkleken.
10. Marionetteatern har 2005 spelat fyra föreställningar i parklekarna för
alla boende på Kungsholmen.
11. Kulturmedlen har också bekostat Fridhemsskolans författarbesök av
Moni Nilsson-Brännström.
12. För tredje året i rad har barn och ungdomar på Kungsholmen ritat och
berättat om sina tankar om framtiden och om lekar i framtiden. ”Barns
tankar om framtiden” presenterades med en utställning i Västermalmsgallerian med start på internationella barndagen. Utställningen har därefter turnerat i flera av nämndens verksamheter.
13. Kungsholmens förskolekör, som består av alla fem- och sexåringar i
stadsdelens verksamheter, uppträdde i amfiteatern i Rålambshovsparken den första juni. Ca 350 barn och närmare 50 vuxna sjöng tillsammans. På scenen uppträdde barn med olika cirkusnummer. En musiker
boende på Kungsholmen har engagerats för repetitioner i alla enheter,
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manus och koreografi. Förutom glädjen med att medverka i en jättestor
kör fyller förskolekören också en funktion i arbetet med övergång från
förskola till skola.
14. Skolavslutningskvällen i juni spelade fem lokala Kungsholmsband på
en för kvällen uppförd scen i amfiteatern i Rålambshovsparken. I ett
närbeläget tält dansade man till technodisco presenterad av en inhyrd
DJ.
15. Abellis Magiska Teater har besökt Korttidshemmet. Det har varit svårt
att hitta bra kulturaktiviteter för korttidshemmets ungdomar, men att
bjuda in teatergruppen till korttidshemmet en kväll och bjuda in alla
ungdomar och deras föräldrar var en mycket lyckad form.
16. Dansinspiratörerna har undervisat elever i år 9 från Kungsholmen,
Norrmalm och Östermalm i dans. Det hela avslutas i Blå Hallen med
dans till levande musik. Det är en årlig tradition där drygt 1000 15åringar deltar i ett drogfritt samarbetsprojekt.
17. All personal som arbetar med barn och ungdomar har erbjudits föreställningen ”När lillan kom till jorden” som spelas av Östra teatern.
Föreställningen tar upp mötet mellan profession och föräldrar när man
har ett barn med funktionshinder.
18. Vi har sökt kulturarbetare inom ramen för statens satsning på plusjobb
för att ge möjlighet till ytterligare inriktning på kreativa arbetsformer i
skolan.
19. Kulturfestivalen som arrangeras varje år i juni i Rålambshovsparken
har fått pengar ur kulturpotten för att bekosta den del som inte består
av ideellt arbete. Kulturfestivalen som riktar sig till både barn och vuxna genomförs i samarbete med latinamerikanska föreningar.
Förutom de ovan redovisade insatserna för barn och ungdomar har vi dessutom genomfört följande aktiviteter. Dessa aktiviteter har finansierats utöver ”kulturmiljonen”.
20. Vid Café Träffen som är en träfflokal för personer med funktionshinder arrangeras varje vecka kulturella aktiviteter som underhållning, litterära caféer, föredrag m.m.
21. I samarbete med studieförbundet Vuxenskolan har studiecirklar genomförts för personer med psykiska funktionshinder. Studiecirklarna
har haft innehåll som bl.a. skrivarcirkel, skapande konst, konst/bland-
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teknik och livsfilosofi. En keramikkurs har hållits i samarbete med en
lokalt verksam keramiker.
22. Vid alla äldreboenden ingår kulturella aktiviteter i den ordinarie verksamheten och finns reglerat i avtal och överenskommelser.
23. Nämnden har ansökt om s.k. plusjobb i form av kulturarbetare.
24. Anhörig- och frivilligcentret Baltzar som riktar sig till den äldre befolkningen har kulturutbud i sin verksamhet.
Sammantaget har stadsdelsnämnden år 2005 satsat cirka 2 mnkr på kulturverksamhet.

Göran Månsson
förvaltningschef

