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Motion angående anordnande av scen för Kulturskolan i samband 
med renovering av sporthallen inom »Projekt Lysing« 
 

Enligt Kommunövergripande lokalutredning, PM 02 (Dnr 2016/00314-) finns det en plan på 
att göra en renovering och mindre utbyggnad sporthallen för att täcka båda fritidsgårdens och 
Kulturskolans behov. Feministiskt initiativ Ödeshög har i samråd med Moa Frisk, Musik- och 
kulturledare på Kulturskolan, identifierat behovet av att Kulturskolans verksamhet får en an-
vändbar scen som: 

● går att variera för dans, teater och musik 

● har funktionsdugligt ljud och ljus 

● har mörkläggning och backdrop 

● har en användbar akustik  

● är lättillgänglig. 

I dagsläget används sporthallen för större evenemang som Kulturskolan ansvarar för där 
sporthallen har en kapacitet att inhysa cirka 350 personer. Kulturskolan får vid dessa tillfällen 
lägga mycket resurser på flytt och bygge av rum, ljud, ljus och scen för att lyckas få det något 
sånär användbart. Däremot hyrs bland annat ljud, ljus, scen och backdrop in för att tillgodose 
föreställningens behov.  

Tidigare år har detta kostat (exkl. moms) per tillfälle: 

● 2015 – 26 300 kr 

● 2016 – 30 464 kr 

● 2017 – 31 217 kr  

Kostnaderna har tagits ur Kulturskolans budget, resurser som istället skulle kunnat användas 
för kärnverksamheten. Avsaknaden av större scen innebär att Kulturskolan får avstå många 
evenemang. Även Ödeshögs kommun missar därmed många kultursamarbeten med andra 
kommuner eftersom kommunen inte har en funktionsduglig scen för dans, teater och musik. 

Projektet att genomföra en renovering av sporthallen och hus C samt bygga ut Lysingsskolans 
lokaler går under namnet ”Projekt Lysing” och bedöms att kosta 30 mkr. Feministiskt initiativ 
Ödeshög anser att om kommunen på allvar vill täcka Kulturskolans behov och verka för en 
levande kultur borde renoveringen av sporthallen också inbegripa en funktionsduglig scen. 
Det skulle innebära att kommunens verksamheter i en större utsträckning samordnades och 
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där sporthallen kan agera som ersättningslokal för torget vid regn för bland annat Dansens 
vecka, Förskolans dag, Påskfirande, ICA-dagen, Nationaldagen, Sommarorkestern och Värl-
densbarn-galan.  

Vidare anser Femistiskt initiativ Ödeshög att detta helt är i linje med den antagna Kommun-
planen där majoriteten har utnämnt barn och unga som prioritet.  

 

 

Yrkande 

Feministiskt initiativ Ödeshög yrkar: Att vid genomförandet av ”Projekt Lysing” som om-
fattar renoveringen av sporthallen, tar hänsyn till Kulturskolans verksamhet och bygger en 
funktionsduglig scen som: 

● går att variera för dans, teater och musik 

● har funktionsdugligt ljud och ljus 

● har mörkläggning och backdrop 

● har en användbar akustik  

● är lättillgänglig. 

 

För Feministiskt initiativ 

Baharan Raoufi- Kvist 


