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Barnkulturhuset Palatset
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Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
att uttala sig positivt till att stödja verksamheten Palatset på lång sikt.
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Bakgrund

Zingo film & tv AB håller på att starta upp ett barnkulturhus, Palatset, i Gamla
Riksarkivet på Riddarholmen i Stockholms stad.
Zingo film & tv AB/Palatset, KUN 2008/40, beviljades Kulturstöd för tillfällig
verksamhet med 80 000 kr för ”Förstudie Palatset”. Redovisning har inkommit. De beviljades även Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet med
1 mnkr för verksamheten 2009, KUN 2008/743.
Förstudien genomfördes våren 2008 med stöd av Kulturnämnden samt Stockholms stads kulturnämnd om ett barnkulturcentrum i Stockholm, barnkulturhuset Palatset.
Under 2009 fortskrider projektering och planering av Palatset. Ombyggnaden
av Gamla Riksarkivet förväntas kosta drygt 200 mnkr som bekostas av Statens
Fastighetsverk och startar så fort hyresavtal är skrivet, troligen i mars 2009.
Palatset har för 2009 beviljats kulturstöd från Stockholms stads kulturnämnd
med 1,5 mnkr, från Framtidens kultur med 1,3 mnkr samt från Allmänna arvsfonden med 2,045 mnkr.
Stockholms stads kulturnämnd har den 10 februari 2009 beslutat att ”uttala
sig positivt till att stödja verksamheten Palatset på lång sikt” . Dnr
131/4557/2008
I slutlig budget för 2009 uppdrog landstingsfullmäktige åt kulturnämnden att
stödja tillkomsten av barnkulturhuset Palatset och satte av 1 mnkr för ändamålet.
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Förvaltningens synpunkter

Kulturförvaltningen ser med utgångspunkt från de handlingar som finns samt
från kontakter med initiativtagarna för Palatset positivt på den kommande
verksamheten.
Anledningen till detta ärende är att Statens Fastighetsverk behöver få bekräftat att bidragsgivarna är positiva till att stödja Palatset på lång sikt när de ska
skriva hyresavtal med Zingo film & tv AB samt bekosta renovering för över
200 mnkr.
Uttalandet innebär inte att kulturnämnden bundit sig vid visst belopp.
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