
Svar på interpellationen ” Angående fritidsgårdens och kulturskolans lokaler” från Ewa Fagerström

(V) till Linda Lundin, ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden.

Ewa Fagerström har ställt fem frågor i interpellationen som jag nu avser att besvara:

Vilka åtgärder har genomförts för att förbättra lokalsituationen för Kulturskolan och arbetsmiljön för

personal och elever?

Arbetsmiljö är alltid viktiga frågor - oavsett det gäller gammal eller ung, medarbetare eller elev.

De senaste åren har flera höjande åtgärder vidtagits ex. vis ljuddämpande åtgärder för att skapa en

än mer tillfredställande ljudnivå i våra lokaler. Detta är åtgärder som effektivt tillgodoser en bättre

arbetsmiljö för såväl stora som små.

Vi arbetar även fortsättningsvis med att möjliggöra ännu mer flexibla och bra miljöer för vår

kulturskola.

Vilka åtgärder har genomförts för att förbättra Fritidsgårdens lokaler?

I fritidsgårdens lokaler har mindre justeringar gjorts för att tillgodose en bra miljö utifrån nu gällande

omständigheter. Likväl ligger huvudfokus på en flytt där nuvarande externa lokaler lämnas för

inhemska lokaler i kommunens regi.

Det har varit och är ett vägval vi gjort att då inte lägga mer pengar än nödvändigt i åtgärder som inte

direkt går att se att de enkelt kan flyttas med vid en flytt. Allt för att använda våra gemensamma

skattemedel så effektivt och bra som möjligt samtidigt som vi arbetar för framtiden.

Varför har den uppföjande utredningen som Barn- och utbildningsnämnden beslutade om 2017 ännu

inte slutförts?

Jag hade gärna sett att vi varit i land för länge sedan. Tyvärr har allt ifrån byten i

tjänsteorganisationen som pandemi mm gjort att vi haft andra frågor som seglat upp betydligt högre

på aktivitetslistan och därmed har inte detta kommit i hamn än. Jag ser dock fram emot att vi inom

en snar framtid ska kunna gå i mål och ta del av den slutgiltiga analysen och därefter påbörja arbetet

framåt i snabb takt.

Är en flytt av fritidsgården Chill till Frejaskolan fortfarande ett alternativ som övervägs?

Ja. Det finns även fastlagt i den framtidsplan som antagits av kommunstyrelsen.

Är en sammanslagning av Chill och Kulturskolan i nya gemensamma lokaler i ett

Kulturhus/Allaktivitetshus ett alternativ som övervägs av majoriteten?

Det är vår absoluta övertygelse att samtliga lokaler i kommunens regi ska användas så effektivt som

möjligt. Att betala för tomma lokaler eller att hyra in oss i lokaler externt när vi har egna tomma

lokaler är inte att hushålla med de gemensamma medel vi är satta att ansvara för. När fritidsgården

och kulturskolan kan delvis dela lokaler ses det som positivt och det skapar vi möjligheter för genom

en flytt till gemensamma lokaler i Frejaskolan.


