Solna den 27 september 2021
Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson (C)

Interpellation om långsiktig plan för kulturskolans lokaler
Att kulturskolan bedriver en fantastisk verksamhet i Solna är något vi ska vara stolta och
glada över. Dessvärre lämnar de befintliga lokalerna mycket att önska och flertalet åtgärder
är avgörande om verksamheten ska kunna fortsätta att bedrivas, utvecklas och växa.
I de delar av kulturskolans lokaler på Parkskolan där undervisning med akustiska instrument
bedrivs finns stora bekymmer med bristande luftfuktighet. Den torra luften gör att
instrumenten, gjorda av levande och rörliga material, mycket snabbt spricker och blir
ostämda eftersom mekaniken förskjuts och slutligen förstörs. Detta har lett till stora
renoveringskostnader och en avsevärt förkortad livslängd på instrumenten. Kostnaderna för
de riktigt stora instrumenten såsom flyglar blir snabbt mycket betungande.
Ytterligare ett problem är att adekvat ljudisolering saknas där musikundervisningen bedrivs.
Detta leder till överhörning mellan lektionerna och leder till onödiga konflikter personal
emellan när undervisningen krockar. Exempelvis kan inte teatern nyttja scenen på Korallen
utan att störa pianoundervisningen, och pianoelever i olika salar överhör och stör varandra.
Pianolokalerna är dessutom för små för ljudet av instrumentet, vilket leder till en alldeles för
kraftig ljudvolym för de som befinner sig i rummet. Detta är ett arbetsmiljöproblem, inte minst
för lärarna som är i lokalerna dagligen och riskerar att få permanenta hörselproblem.
Utöver dessa mycket konkreta problem som akut behöver åtgärdas så har kulturskolan
redan vuxit ur sina lokaler på Parkskolan. Det råder idag en brist på undervisningssalar, och
behovet av flera mindre scener som kulturskolan själva kan disponera över är mycket stort.
Idag råder stor konkurrens om scenen Korallen, som dock endast lämpar sig för vissa typer
av uppträdanden. Korallens utformning är direkt olämplig för akustiska musikuppträdanden,
vilket gör att eleverna berövas från att fullt ut uppleva hur en orkester av akustisk musik
faktiskt låter under rätt förutsättningar. Fler verksamhetsanpassade lokaler och scener är en
förutsättning om kulturskolan i framtiden ska kunna ta emot fler elever.
Kulturskolan har idag också verksamhet ute på flera skolor i Solna, men där är lokalernas
förutsättningar om möjligt ännu sämre. Lokalerna är inte anpassade till att bedriva
exempelvis musik- och dansundervisning och annan typ av kulturskoleverksamhet som
kräver riktiga lokalanpassningar. Den generella bristen på lokaler i flera av Solnas mycket
överfulla skolor leder dessutom till konkurrens mellan kulturskolan och den ordinarie
skolverksamheten, vilket tvingat in kulturskoleundervisningen i minst sagt suboptimala
lokaler. Exempelvis har flöjtundervisning bedrivits i träslöjdssalen på Ulriksdalsskolan.
Om kulturskolan ska kunna fortsätta hålla lika hög kvalitet som idag och dessutom växa för
att i framtiden att ta emot ännu flera elever behöver dessa många problem åtgärdas. Akuta
saker såsom luftfuktigheten samt ljudisoleringen måste åtgärdas omgående. Därtill behöver
en långsiktig plan tas fram för att säkerställa kulturskolans tillgång till verksamhetsanpassade
undervisningslokaler och scener. Annars riskerar kulturskolans fantastiska verksamhet att
snart vara ett minne blott.

Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor till Tekniska nämndens
ordförande:
- Vilka åtgärder pågår och planeras för att säkerställa en korrekt luftfuktighet i de delar av
kulturskolans lokaler på Parkskolan där undervisning med akustiska instrument bedrivs?
- Vilka åtgärder pågår och planeras för att säkerställa en adekvat ljudisolering i de delar av
kulturskolans lokaler på Parkskolan där instrumentundervisning bedrivs?
- När bedöms ovanstående arbeten vara färdiga?
- Hur ser den långsiktiga planen ut med att ta fram tillräckligt många och
verksamhetsanpassade lokaler, inklusive tillgång till scener, åt kulturskolans verksamhet?
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