
CAMPUS FÖR KONST

sarnlokaliseringUtredningenBetänkande au om

dezøerksanilzetsiiaassigoch eventuell integrering av

Stockholmkonstnärliga högskolorna i

1998:10SOU

IAIl

REGERINGSKANSLIET

Utbildningsdepartementet
.

ning -



5aÖcc



minm offentligautredningarStatens
WW 1998:10

W Utbildningsdepartementet

konstförCampus

ochsamlokaliseringUtredningenBetänkande omav
konstnärligadeintegreringverksamhetsmässigeventuell av

Stockholmihögskolorna
1998Stockholm



SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar SOU och Dsav svarar
Fritzes Offentliga Publikationer uppdrag Regeringskansliets förvaltningsavdelning.av

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst
106 47 Stockholm
Orderfax: 08-690 91 91
Ordertel: 08-690 91 90
E-post: fritzes.order@liber.se
Internet: www.fritzes.se

Svara remiss. Hur och Varför. Statsrâdsberedningen, 1993.
En liten broschyr underlättar arbetet för den skall pâ remiss.som som svara-

Broschyren kan beställas hos:
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Distributionscentralen
103 33 Stockholm
Fax: 08-405 10 10
Telefon: 08-405 10 25

ISBN 91382°812&#39;1NORSTEDTS TRYCKERI AB
ISSN 0375-250xStockholm 1998



1998:10SOU

förchefenochstatsrådetTill

Utbildningsdepartementet

Utbildningsde-förChefenapril 1997denbemyndigade 3Regeringen
uppdragutredare isärskildCarl Thamstatsrådet attpartementet enge

Kungl.Stockholm,högskolorna ikonstnärligadesamråd mediatt
föreslåochlokalbehovetanalyseradelsundantagen,Konsthögskolan en
eventuellhögskolor, dels övervägadessasamlokaliseringlämplig enav

fastställdesSamtidigtutbildningarna.integreringverksamhetsmässig av
1997:47.dir.utredningenfördirektiven

undertecknadmaj 1997den 13utsågsbemyndigandetstödMed av
utredare.särskildtillLeif Andersson

lo-StatensHolgersson,direktören SvanteförordnadesSom experter
Karlsson,KjellStadsdirektörenbiträdandeochkalförsörjningsverk

stad.Stockholms
HögskoleverketvidprogramansvarigeanställdessekreterareSom

be-varitKarlssonKarinharkommittéassistentochErikssonLena som
hjälplig.

utreda-medsamarbetehafthar jagutredningsarbetet näraettUnder
projektansvari-ochlokalförsörjningsverkRobeznieks, StatensJanaren

stad.StockholmsLundevall,Peterge
lokalför-med Statenshögskolor,berördamedförevaritSamråd har

haftocksåhar över-Riksrevisionsverket. Jagmedsörjningsverk samt
berörda kommuner.förföreträdaremedläggningar

be-överlämnahärmedfårochslutfört jagUtredningsarbetet är nu
för konst.1998: 10 Campustänkandet SOU

januari 1998Stockholm den 15

Leif Andersson

Erikssonlena



1
1
.i



InnehållsförteckningSOU 1998: 10

Innehållsförteckning

Sammanfattning 71

9Bakgrund2
Organisationsfrågan 92.1

kulturområdet 9utbildningarna inomoch682.1.1 U
högskoleutbildning 15konstnärligUtredningen2.1.2 om

Lokaliseringsfrågan 192.2
samlokalisering 19förarbetsgrupp2.2.1 En

Stockholmskommitté 22års2.2.2 1994
högskolor 25konstnärligafrån fyrainitiativ2.2.3 Eget

27arbeteochuppdrag3 Utredningens

29högskolornakonstnärliga4 De

33förslagUtgångspunkten för mina5
Direktiven 335.1

synpunkter 36Högskolomas5.2 egna
behandling 37Statsmaktemas tidigare5.3

Campusidén 396
kraftcentrum 39konstnärligtCampus6.1 ett-

campusfrågan 40inställning ihögskolornaskonstnärliga6.2 De
Slutsatser 426.3

45lokaliseringsalternativMöjliga/
Konstfackornrådet 467.1

Sjöstad 48Hammarby7.2
Kvarnholmen 497.3

lokaliseringsaltemativen 51synpunkter påHögskolomas7.4
synpunkter 53Allmänna7.5

8 Förslag 55
55konstnärligt8.1 Ett campus

lokaliseringsalternativ 568.2 Tre



Innehållsförteckning SOU 1993:10

Övriga8.3 frågor 59
Stiftelsen8.3.1 Edsbergs Musikinstitut 59

8.3.2 Den högre teaterutbildningen Stockholmi 63

9 Plan för genomförande 67

Bilagor

Bilaga Kommittédirektiv1 71
Bilaga med lokaliseringsalternativ2 Katta 75tre
Bilaga Idéskisser lokaliseringsalternativ3 77över tre
Bilaga till de konstnärliga högskolorna avseende4 Remiss tre

lokaliseringsalternativ 79
Bilaga Högskolomas yttranden5 81



Sammanfattning 71SOU 1998:10

Sammanfattning1

högskolornakonstnärligaför debyggsföreslårJag att ett sexcampus
Musikhög-Kungl.Konstfack,Dramatiska institutet,Danshögskolan,

TeaterhögskolanStockholm ochOperahögskolan iStockholm,skolan i
Stockholm.i

högskolornasochförhållandenredovisadeutgångspunkt iMed egna
skalldettaförord förberedd visstsynpunkter jag attettär att campusge

Konstfackområdet.lokaliseras till
historiskadetgenomgånggrundliggjorthar jagInledningsvis aven

lokaliseringsfråganorganisationsfrågansåvälvad gällerförloppet som
iredovisasStockholm. Dettahögskolorna ikonstnärligadeavseende

bakgrundskapitlet.
berördamedkontakteromfattandehaftarbetehar under mittJag

studenterna.förochstyrelserderas ledningar, representanterhögskolor,
splittrad bå-inställningenkunnat ärkontakter har jagdessaI notera att

konst-och lokaliseringensådan ettcampusidéngällerde vad avsom
närligt campus.

lo-möjligheternaundersöktdirektiv attmedenlighet minahar iJag
dettahar funnit ärKonstfackområdet. Jagtill attkalisera ett campus

andraundersöktmed direktivenenlighethar också imöjligt. Jag om
konstnärligtförförutsättningarkan bättre ettlokaliseringsaltemativ ge

lokaliseringsaltema-antalgenomgånggrundligEfter ettavencampus.
lämpliga,ochtänkbarabådeområdenandratvåhar funnit ärtiv jag att

Kvarnholmen iochStockholmsödraSjöstadHammarby inämligen
Nacka kommun.

berördatill deremitteratsharlokaliseringsaltemativDessa tre
dem.synpunkter påmedinkommitvilkahögskolornakonstnärliga

enligtÄven börKonstfackalternativetförord förvisstjag ettgerom
fort-denmed ifinnaslokaliseringsaltemativenallauppfattningmin tre

alter-förförmånställningstagande tillslutligt ettEtt avsatta processen.
realis-någorlundaredovisaskantills hyresnivåernaanståbörnativen

föreslårarbete. Jagför mitt attskekan inte inomtiskt. Detta enramen
denforuppgifttillfårtillsättsorganisationskommitté att ansvarasom

projektet.hanteringenfortsatta av
ellersammanslagningföreslå någonanledningfunnithar inteJag att

mening,enligt minframtid bör,integrering. Iverksamhetsmässig en
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sådana förändringar endast komma till stånd på begäran de berördaav
högskolorna, i varje fall inte deras önskan. harJag särskilt be-mot
handlat frågan den högre teaterutbildningen i Stockholm ochom pro-
blematiken kring uppdelningen denna på Teaterhögskolan och Dra-av
matiska institutet. denJag samlokalisering föreslår för-jagattanser ger

förutsättningar samarbete och samband mellan skådespelarutbildning-
och övrig teaterutbildning.en
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Bakgrund2

organi-fråganutredning hardennatilldirektivenframgårSom omav
Stockholmhögskolorna ikonstnärligadeoch lokaliseringsation av

börjansedanpropositionerochutredningarradföremål förvarit aven
medbehandlingfrågansinledningsvisdärförredovisarl970-talet. Jag

deredovisabakgrundvalthar68-utredningen. Jagi attUstart ensom
uppfatt-högskolornasberördaallt deframförochförslagenviktigaste

redovisningmed dennaSyftetförslag.på dessasynpunkterochningar
organi-avseendeförslagenolikavarför deuppfattningfåär att omen

deStockholm ihögskolorna ikonstnärligadelokaliseringochsation av
förslagen.medenlighetbeslut ilett tillflesta fall inte

Organisationsfrågan2.1

kulturområdetinomutbildningarnaoch68U2.1.1

U68

betänkande Hög-sittföreslog i68utbildningsutredning Uårs1968
högskoleområdenindelas i 19skullelandet1973:2SOUskolan att

varjeinomhögskoleutbildningengrundläggandestatligadenoch att
inordnas iskulleutgjordeStockholmhögskoleområde, ett, envarav

styrelse.ochledningunderorganisation sammaav engemensam
högskoleut-statligaför denverkföreslog 68Vidare U nyttatt ett

skulle inrättas,områdeUtbildningsdepartementetsbildningen inom
OJHÄ, bl.a. uni-skulle ersättahögskoleämbetetochuniversitets- som

UKÄ.versitetskanslersämbetet
utbildningarnatalade förskälövervägande ävenattansågU 68 att

förorganisationenlokaladeninordnas iskullekulturområdetinom
kulturområdetinomutbildningarhögskoleutbildningen. Destatligaden

Stockholmibedrevshögskoleutbildningbetraktades68U somsom av
vid
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dramatiska institutet
konstfackskolan med teckningslärarinstitutet
konsthögskolan
musikhögskolan Stockholmi

dansskola numera Danshögskolanstatens
musikdramatiska skola numera Operahögskolanstatens
scenskola numera Teaterhögskolanstatens

U68-beredningen

Sex sakkunniga tillkallades i för1974 utbildningsdepar-inomattmars
medverka beredningeni 68:s förslag.tementet U Beredningenav

överlämnade i september 1974 betänkande Högskolereform DsUett
1974:6

U 68-beredningen ansåg förslagU 68:s borde genomföras vadatt
gällde sammanförande befintlig statlig högskoleutbildning inom ettav
högskoleområde i administrativ enhet under styrelse. Beredning-en en

ansåg dock enstaka undantag borde från förslag.68:sU Föratt görasen
de högskoleområdena föreslog beredningenstörsta det skulle finnasatt
flera självständiga enheter, och utgjorde myndighet medsom var en en

styrelse. Beredningen förordade, liksom 68, indelningenU iattegen
enheter skulle berördanärmare organisationskommittéer.övervägas av

påRemissynpunkter U 68:s förslag

I propositionen Refonnering högskolan prop. 1975:9 redovisadesav
remissynpunkter på förslag.U 68:s Förslaget inordna respektiveatt
konstnärlig utbildning deni 68 föreslagna högskoleorganisatio-Uav

dvs. högskoleenhet i Stockholm, avstyrktes teater-TMRnen, en av
och musikrâdet med stöd scenskoloma, dansskola ochstatens sta-av

musikdramatiska skola, OMUS organisationskommittén för högretens
musikutbildning med stöd de musikhögskolorna, dramatiskatreav
institutet konstakademin med konsthögskolan. skälSom församt av-
styrkandena anförs främst det här fråga så små utbildningsen-att är om
heter deras intressen skulle svårt hävda sig förinomatt att ramen en

lokal organisation och kontaktenstörre mellan respektive utbild-att
ningar och yrkeslivet skulle försvåras.

Vidare redovisades i propositionen följande remissynpunkter:
Dramatiska institutet finner 68:s förslag förhållandeU i till nulägetatt
måste leda till försvagning det kulturpolitiska inflytandet överen av
kulturutbildningama. TMR ocksånegativt till dessa utbildningarär att



Bakgrund ll21998:10SOU

Rådetcentral nivå.högskoleutbildning påmed övrigsamordnas anser
kulturpolitiskt, inteunderbörkonstnärsutbildningarna ettsorteraatt

kulturrådet.detförslagsvisutbildningspolitiskt nyaorgan -
styrelsenochmed vad OMUSjämföraskansynpunktenDen senare

remissammanställningen:enligtredovisathadekonstfackskolanför
högskoleutbildningenpåhelhetssyn ett68:sUEnligt OMUS är

olikamellanlikvärdighetskapanaturligledvärdefullt i strävan atten
utbild-inomorganisationenhetligareOMUSutbildningar. attanser en

värderingarbl.a. bryta igenommöjligheternaningsområdet ökar att
framhållerkonstfackskolan vär-förStyrelsenolika utbildningar.kring

påskolanområde ettdet attinomför utbildningen representerardet av
be-Dettautbildningssystemet.det högreinordnas idefinieratklart sätt

organiseratförförutsättningarstyrelsens meningenligt etttyder samar-
produktut-tillmöjligheterliksomutbildninghögrebete med annan
område."försummathänseendedettaiinomoch forskningveckling ett

frånremissynpunktemalämnadesammanfattades depropositionenI
förslagavstyrkte 68:sUkonstakademinochså TMRberörda attorgan
konst-ochinstitutetdramatiskaförstyrelsernaochmedan OMUShelt,

be-defrågahållning inyanseradnågotfackskolan intog ommeraen
högskoleutbildning. Detillförhållanderörda utbildningamas annan

skildaihänsynkrav påoch deutbildningamasdockbetonade särart
den ställer.avseenden

högskolanreformeringPropositionen avom

hög-reformeringpropositionenstatsrådet iföredragandedetNär avom
vidgadedetavseendeförslagbehandlade 68:5U1975:9prop.skolan

haderemissinstanserberördavissanoterade hanhögskolebegreppet att
ellerutanför iborde lämnaskulturområdetpåutbildningarnaansett att

Påhögskolereforrnen.föreslagnadenberörasendast delvisfallvarje av
förslag. Det ärhelt till U 68:sföredragandenanslöt sigpunktdenna

kulturområ-påutbildningarnaberördadeviktigtenligt min mening att
högskoleutbildningutvecklingenfortsattafrån denisolerasdet inte av

högskolan.därför tillhörabörhelhet. Desom
fråganbehandladepropositionenfram ilängreföredragandenNär

följaberedd Uhan dock intehögskoleenheter attindelningen i varom
och Göte-Stockholmsfall förvarjeiansågförslag fullt Han68:s attut.

organisationsammanhållenheltfördelarnadel inteborgs en-enavvar
flerfinnasskallfortsättningsvis ändetfrånutgårtydiga. "Jag ävenatt

påpekadeVidareGöteborg."Stockholm ochbåde ihögskoleenheten
kan detkulturområdetutbildningar inombeträffande vissahan varaatt

inteutredningsarbetepågåenderesultatetpåavvaktanimotiverat att av
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frågan förändringar deni enhetsindelning för närvaran-ta upp om som
de gäller.

Berörda remissinstansers och 68-beredningens synpunkterU hade
uppenbarligen betydelse för föredragandens ställningstagande i denna
fråga.

propositionen föreslogs central och regionala organisa-I att en sex
tionskommittéer skulle regionala organisationskommittéer-inrättas. De

fick uppgift förslag beträffande hög-bl.a. till utarbeta indelning iattna
skoleenheter.

Riksdagen beslutade förslag UbUi enlighet med regeringens
1975:17, rslcr 1975:179.

H 75-S

hadeOrganisationskommittén för Stockholms högskoleregion H 75-S
följ ande mål för arbete med högskoleindelningen regionen:sitt inom

minska antalet enheter inom och uppnå institutionellregionenatt en-
samordning mellan dem

effektivitets-,högskoleenhet skulle ha rimlig storlekvarjeatt ur-
inflytande- och förankringssynpunkt

uppnå slå småattatt stora gemensamma resurser genom samman-
enheter med större.

föreslog fem högskoleenheter: Stockholm, tek-H 75-S universitetet i
niska högskolan Stockholm, karolinska högskolan för lärar-i institutet,

för utbildningarutbildning Stockholm och högskolan konstnärligai i
Stockholm.

på organisationskommitténsRemissynpunkter förslag

och forskning högskolan prop.propositionen utbildning inomI om
organisationskommittéer-1976/77159 redovisades remissynpunkter på

förslag. Flertalet berörda skolor framhävde liksom tidigare kul-nas
turutbildningarnas särart.

dramatiskaantal skolor, bl.a. scenskola i Stockholm, in-Ett statens
förordade, bl.a. med hänvisning till pågå-stitutet och konstfackskolan

ende utredningar, ställningstagandet till för utbildning-organisationatt
kulturområdet borde skjutaspåen upp.

musikdramatiska skola avvisade förslagen. gjor-Statens Detsamma
de akademien för de fria konstema, dock ansåg den under vissaattsom
förutsättningar där skolakunde godta organisationslösning varjeen

hade linjenämnd med utvidgad funktion. Statensinom enheten en egen
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dansskola accepterade högskola för konstnärlig utbildning, där dans-en
skolan ingick arbetsenhet med linjenämnd.som en en

Musikhögskolan i Stockholm ansåg uppskjutande högsko-att ett av
lereformen för dess del kunde medföra praktiska svårigheter anslötmen

krav frånsig till andra skolor Stockholmi uppskjuta reformenattom
kanår. Det i detta sammanhang musikhög-värtett att notera attvara

skolorna Göteborg och Malmöi anslöt sig till förslagen de skulleattom
inordnas högskoleorganisationeni den julil 1977, förutsätt-attmen en

dock samtliganing musikhögskolor fick likartad organisato-attvar en
risk anknytning på respektive ort.

Organisationskommittén för Stockholms högskoleregion anförde att
den förslagi sitt samla kulturutbildningarna till särskild hög-attom en
skoleenhet utgått från skolornas krav bevarandepå det kultur-egna av
politiska inflytandet utbildningen denna enhet skulleInomöver m.m.
förhållandevis frihet de enskilda arbetsenhetema. Kommitténstor ges
avstyrkte därför förslag från flera skolorna delvis skjutaattav upp ge-
nomförandet reformen år för dessa utbildningars del.ettav

UHÄ ansåg, bl.a. bakgrund fram-de önskemål hademot av som
kommit, ytterligare överväganden för den lokala förorganisationenatt
utbildningarna Stockholm motiverade.i var

Propositionen utbildning och forskning inom högskolanom

efterHögskolerefonnen och dess genomförande fortsatte behandlasatt
utbild-regeringsskiftet det statsrådet.1976 I propositionenav nya om

ning och forskning högskolan prop. 1976/77:59 anförde före-inom
draganden han ansåg regionkommittéemas förslag till indelning iatt att
högskoleenheter väl avvägda. förordade högskoleenheterHan attvar
borde huvudsak enligtinrättas i den indelning regionkommittéernasom
hade föreslagit.

Föredraganden dock det krävdes ytterligareansåg på punktatt en
överväganden, nämligen vad gällde förslaget högskola förom en
konstnärlig utbildning Stockholm. skolornai noterade vissaHan att av
hade de borde inordnas högskolan. Föredragandeinte iansett att stats-
råd kul-ansåg dock, liksom företrädare, utbildningarna inomsin att
turområdet borde föras till högskolan med hänvisning till års be-1975
slut den övergripande karaktär högskolebegreppet skulle kommasamt

ha i framtiden. "Samtidigt det uppenbart dessa i vissaatt är att avseen-
den har speciella förhållanden ibland kan särordningar."motiverasom

därför skolornasHan ansåg organisatoriska ställning borde överatt ses
ytterligare. hänvisade till remissbehandlingen och deHan någraatt av
berörda skolorna ställningstagandetansåg till organisationenatt ut-av
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föreslagna hög-"Denkulturområdet borde skjutaspåbildningama upp.
således inrättasinteStockholm börutbildning ikonstnärligförskolan

1977.den ljuli
regeringenföreslåavsågredovisade han attFöredraganden attatt

UHÄ samverkanihögskoleämbetetoch att,uppdra universitets-
högsko-inomorganisationenskolorna,berördade övervägamed bl.a.

stockholms-ikulturutbildningamaför1978julioch med den 1lan från
borde ingåuppdraget ävendet prövaipåpekade attregionen. Han att

förorganisationskommitténdenorganisatoriska lösningarandra än som
UHÄ:s redovisasförslagföreslagit.hadehögskoleregionStockholms

nedan.
UbUförslagmed regeringensenlighetbeslutade iRiksdagens

1976/77:20.

1977/78Budgetpropositionen

organisationsfrågan iställningstagande islutligtföreslogRegeringen
bil.12.1977/781100prop.1977/78budgetpropositionen

UHÄ hade fåttuppdragdetresultatetredovisadespropositionenI av
såväl dentillhänsynlösningorganisatoriskfinna tog nyaatt somen

utbildningamaskonstnärligadeprinciperhögskoleorganisationens som
högskolor-berördadeframförts frånhadeönskemåldeochsärart som

UHÄ diskussionomfattandeefterhadeföredragandenEnligt enna.
beståskulleStockholmskolorna ikonstnärligade åttaföreslagit somatt

högskoleenheter.självständiga /
UHÄ före-hadeursprungligenföredragandenredovisadeVidare att

iutbildningarnakonstnärligaför dehögskolaslagit gemensamen
organisationenföreslagnamed denSyftetStockholm. gemensamma

stödutbildningarna,utveckling attförhade varit geatt avramge en
skapaenheterna ettservice attadministrativ samtoch somorgan

hög-Stockholm inomiutbildningarnakonstnärligadeföreträdakunde
UHÄ organisationensdockskulleEnligtkulturpolitiken.och iskolan

denutnyttjadearbetsenheternaberoendefunktionsduglighet attavvara
UHÄ riskenfall ansåg storinnehåll; i attmedfyllde denoch annat var

deöverbyggnad påadministrativbliskulleenbartorganisationenatt en
enheterna.befintliga

förslagethade visatskolornaberördamed de attDiskussionen om
dem.flertaletstöd hosvunnithadeorganisation inte avgemensamen

bil-forUHÄ förutsättningenbedömningen attdendärför gjorthade att
iutbildningarnakonstnärligaför dehögskoleenhetda gemensamen

sko-UHÄ berördadesamtidigt betonathadesaknades. attStockholm
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loma borde få arbetsro för utveck-sig utbildning ochägnaattnu
lingsarbete.

Föredraganden påpekade efter denna redovisning han attansågatt
det viktigt den organisatoriska lösning kommer till ståndär att som nu
för dessa utbildningar har stöd från de berörda skolorna själva. Han
ville därför förslaget och förordade därför enheterinte gå åttaemot att
skulle finnas samtidigti Stockholm från den juli förutsattel 1978. Han

de konstnärliga högskoleenhetema i Stockholm själva skulle sökaatt
former för syftebl.a. samordna de administrativa funktionerna i attatt
frigöra för pedagogik och konstnärligt utvecklingsarbete.resurser

Riksdagen med förslag UbUbeslutade i enlighet regeringens
1977/78:22, rskr Utbildningsutskottet anförde dock1977/782338. att
det tillfredsställande blev helt olika iinte organisationen såattvar

andra sidan.Lund/Malmö och Göteborg, å sidan, och Stockholm, åena
Lund/Malmö Göteborg hade in-De konstnärliga utbildningarna i och

från den juli 1977.ordnats i Lunds respektive Göteborgs universitet l
det organisationsaltemativ regeringenUtskottet ansåg vidare att som

vägledandehade föreslagit överensstämde med de tankar varitinte som
för reforrneringen högskolan. Utskottet betonade Vikten in-attavav

utformades detformationen utbildningarna på de olika så attorternaom
likvärdigaklart framgick det frågan helt jämställda och ut-att var om

vad gälldebildningar likabehandling ovillkorligt kravettsamt att var
villemedelsanvisningar. Utskottet anförde slutligen det "inte ute-att

anledning ånyosluta överskådlig tid kunderiksdagen inom attatt
högskoleut-den konstnärligabehandla frågan organisationen avom

bildningen Stockholm."i

till beslutetskeendet från förslag framDenna genomgång U 68:5 attav
Stockholmhögskolordet skulle finnas fristående konstnärliga iåtta

synpunkter organi-visar de berörda högskolornas inställning och iatt
beslut. Endast påsationsfrågan har avgörande för statsmakternasvarit

kulturområdet ipunkt, nämligen inordna utbildningarna inomatten
sko-berördahögskolan, har och riksdag gått vissa deregering emot av

lornas högskolornas uppfattning.numera

2.1.2 Utredningen konstnärligom

högskoleutbildning

År med uppgift1990 tillkallades särskild utredare göra över-att enen
högskolan dir. 1990:55. Denden konstnärliga utbildningen isyn av

betänkandesärskilda utredaren, Gunilla Lagerbielke, lämnade sitt
Konstnärlig högskoleutbildning SOU 12 februari 1992.1992: i
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underlag förenligt direktiven,Syftet med översynen att engevar,
utbildning. Blandhögskolans konstnärligasamlad utvecklingsplan för

för utbildningenbedömaingick uppdrageti att ansvaretannat varom
högskoleen-olika högskoleorter ochriktigt mellanfördelat på sättett

heter.
stöddet hade varitkonstaterade i sitt betänkandeLagerbielke ettatt

Malmö, Umeåhögskoleutbildningarna Göteborg,konstnärliga iför de
hadeuniversiteten. Desammanhang inomoch ingå iPiteå störreettatt

den tyngdoch minstadministrativ kunskap intedärigenom fått del av
högskoleutbild-konstnärligaansåg debesitter.universitet Hon attett

friståendehaftutanför Stockholm skulle svårtningarna att agera som
och Piteå.fall Malmö, Umeåde få i varje ienheter ärattgenom -

annorlun-Stockholmförhållandena iLagerbielke ansåg dock att var
konstnärli-storlek detradition ochda på grund den långa störresomav

mellansamarbetetkonstaterade såvälutbildningarna hade. Hon attga
högskoloroch andramellan dessakonstnärliga högskolornade som

dehopläggninganledningfinnshade ökat. Det ingen attatt anta aven
fort-stärka denenhet skullehögskoleutbildningarna ikonstnärliga en

sammanslag-skullekontakter.utvecklingen dessa Tvärtomsatta enav
önsk-försvårasådan utvecklingmotverkaning kunna att engenomen

hellerinteutbildningar. ansågHonvärd profilering vissa att enav
administrativa vinster.medföra någrasammanläggning skulle

kun-utbildningsenhetemaför de minstadockLagerbielke ansåg att
ökad samord-församband talautbildningsmässigabehovetde enav

fyratill organisationförslagutbildningar.med andra Hennesning var
nämligenStockholm,fristående högskolor i

Konstfackskolan-
Konsthögskolan-

TeaterhögskolanDramatiska ochinstitutetScen/mediehögskolan-
ochDanshögskolanMusikhögskolan,Musik/dans/operahögskolan-

Operahögskolan.
ochkommunikations-för högreoch institutetGrafiska institutet re-

universitet.StockholmsGI/IHR förslogs ingå iklamutbildning
befintligadesammanslagning vissaförgenerella skälenDe avav
samtidigtsårbarablir mycketalltför små enheterhögskolorna attvar

bliröverbyggnadbeslutandeochdessa enheters administrativasom
Ytterligareförhållande till utbildningen.oproportionerligt istor as-en

möjlighet tillalltför slutna världarkan blipekt små enheter utanattvar
från omvärlden.reell insyn och påverkan

Teaterhög-DI ochföra Dramatiska institutetFörslaget att samman
haderedande båda högskolornamotiverades medskolan ett ut-att

förslaglämnattillsammansoch devecklat Samarbetsprogram att om en
till-fannsbedömde detLagerbielkeundervisningsteater. attgemensam
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högskolorna skulle ingå iräcklig grund för de tvåatt gemensam or-en
vidhand teaterdelen DIdet förstaiganisation, atttrots som samar-var

Teaterhögskolan.medbetade
förslagetnågotfinns anledningHär nämnaatt gemensamenomom

utredning.förslag i sinbeskrev dettaLagerbielkeundervisningsteater.
ochrektorerna vid Tea-skrivelse från DIframförtsFörslaget hade i en
högsko-de bådasamarbetsprojekt mellaninnebarterhögskolan och ett

Måleteller någramed någonloma samverkani att teater-teatrar. var
skåde-professionellaskullebåda högskolornastuderande vid de möta

gestaltningsproblem.arbete medispelare och regissörer gemensamtett
andramedinitierassamarbete skulleskrivelsenframgickVidare attav

dans, mim,exempelvis ihögskoleutbildningar,konstnärliga opera, mu-
arbetaför konstnärermöjligtoch detbildkonst attsik och göra unga

möjlighe-konstateradeLagerbielketillsammans.formuleraoch sig att
organi-förslaghennesytterligareskulle ökasamarbetetill attterna om

skullescen/mediehögskolaide två enheternaförasatoriskt ensamman
förverkligas.

ochDanshögskolanMusikhögskolan,föraFörslaget att samman
självklarmusikenalla harmedmotiveradesOperahögskolan treatt som

ochutbytetillgoda möjligheterLagerbielke ansågutgångspunkt. att
kompositörerkoreografer ochexempeltillfanns mellansamverkan

musik ochinomlärar/pedagogutbildningamaolikamellan deliksom
medsambandtydligaLagerbielkehade enligtOperahögskolandans.

dockpåpekademusikerutbildningen. Hon attdelar gemen-stora av
sammanslagningenföreslagnadenanledningmedlokaler avsamma

aktuella.inte var

högskoleutbildningKonstnärligpå iförslagenRemissynpunkter

och Teater-Dramatiska institutetsammanföraförslagLagerbielkes att
berörda hög-bådaavstyrktesscen/mediehögskolatillhögskolan aven

skolor.
högskolornasmåfristående,deDI ansågDramatiska institutet att

denmedgervilketutifrån sinorganiseradeochuppbyggda särart,är
ef-främstVad DIverksamhet ofta kräver.konstnärligflexibilitet som

Teaterhögskolan, imedsamverkanpedagogisktersträvade un-var en
sammanslagningorganisatoriskprojekt. Enoch i vissadervisning

och därigenommotsättningarorsakakunnaskulle enligt DI resurserom
samlokaliseringfråganställetansåg isamarbete. DIförsvåra attett om

organisationsformen.viktigare änvar
utreda-finnaremissyttrandet, intekunde, enligtTeaterhögskolan att

ellerpedagogiskakonstnärliga,bärandehelstredovisat några somren
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ekonomiska skäl för scen/mediehögskola och avstyrkteinrättaatt en
bestämt förslaget. punkt efter punkt bemötte Teaterhögskolan dePå

Lagerbielke Högskolan hade vidinte någotargument presenterat.som
tillfälle upplevt sig sårbar, dess administration minimal, densom var
saknade kompetens och utgjorde heller någon sluten världinte inte utan
insyn möjligheter till påverkan utifrån.och

högskolor berördes Lagerbielkes förslagAv de tre som av om en
musik/dans/operahögskola avvisades detta såväl Danshögskolanav

Operahögskolan.som
Danshögskolan dess ställning skulle försvagas enbartansåg att som
institution bland flera enhet. Högskolan framförde också, iien en ny

likhet med Teaterhögskolan, utredningen några pedago-inte visatatt
giska, konstnärliga eller ekonomiska fördelar med sammanslagningen.

organisatoriskaDanshögskolan ansåg det inte nödvändigt medäratt
"Frivilligheten hossammanslagningar för åstadkomma samarbete.att

försjälvständiga konstnärliga högskolor oftast den bästa grundenär ett
väl fungerande Vidare påpekade Danshögskolansamarbete." att man
fått helt anpassade till verksamhetenlokaler vid Gärdet som varnya

dessa föroch därför skulle oförsvarligt slöseridet övergeatt ett attvara
enligt då aktu-nybyggda lokaler vid Nacka Strand dit Musikhögskolan

ella planer skulle flytta.
synergieffekterandraOperahögskolan såg administrativa elleringa

från detOperahögskolan kan heller bortsesammanslagning. inteav en
samarbetefaktum generella policy-motsättningar hittills visat attatt

högskolan heltmed Musikhögskolan alls givet." stöddeinte Däremotär
Stockholmtanken samarbete mellan de konstnärliga högskolorna ipå

avseende ickekonstnärliga behov.gemensamma
Lagerbielke föreslagnaMusikhögskolan goda skäl för densåg av

förutsättningdock mycket väsentlig praktiskorganisationen, under en
Högskolan detnämligen samlokalisering. ansåg att utan gemensamma

eller utbildningsmässigt skullelokaler varken administrativt göraatt
Musikhögskolansådana sammanslagning motiverad.vinster att en var

ökadbeklagade utredningen alls hade fråganinte tagitatt om enupp
samverkan mellan de konstnärliga högskolorna eftersom ansåg attman

uppgifter behandladesinnebar vissa frågor ochorganisation atten som
sådanskulle påpekadesintressant. Dessutomgemensamt attvara en

skulle kunna fylla funktion plattform förorganisation gemen-en som
kultur-uppträdande från konstnärliga högskolornas sida iutåt desamt

och föreslog därförutbildningspolitiska frågor. Musikhögskolan att
förfrågan samverkansorganisationregeringen skulle låta utreda om en

de konstnärliga högskolorna i Stockholm.



Bakgrund 192SOU 1998:10

högskolanocksåframgickremissyttrandeMusikhögskolans attAv
förförutsättningarnaundersökteByggnadsstyrelsenmedtillsammans

Strand.till Nackaverksamhetsinomlokalisering aven

kompetensför ökadutbildningPropositionen Högre

prop.ökad kompetensforutbildningpropositionen HögreI
högskoleutbild-Konstnärligbetänkandetbehandladesl992/93:169

iutbildningarnakonstnärligaför degällde organisationenVadning.
fort-bordetills VidaredessastatsrådföredragandeansågStockholm att
före-GI/IHRundantag förmedenheter,självständiga somsätta som

1994. Före-julimed den 1från ochStockholms universitetingå islogs
grund"Påföljandeställningstagande på sätt:motiverade sittdraganden
konst-sammanslagningnågonförordar jag interemissopinionen avav

högskolordessahanDock ansågStockholm."högskolor i attnärliga
deadministration,storlek atttill samtförhållande sinhade i stor en-en

formispecialistkompetensbehövdeperiodvishögskolornaskilda av
någonföredragandenDärför ansåg attexpertis.juridiskekonomisk och

Stockholmihögskolornakonstnärligamellan desamarbeteform varav
motiverat.

tilldeldennaipropositionenläggaenhälligtbeslutadeRiksdagen att
1992/93:363.rskr.1992/93:UbUl4,bet.handlingarna

konstnär-vissaalla ellersammanföraorganisatorisktFrågan attom
ifråganbehandlingenoch mediStockholm tyckshögskolor iliga av

ellerutredningsförslagavslutad. Något1992/93:169 propo-varaprop.
därefter.lagtsfråga har intedennasitionsförslag i

underaktuellallvarpåsamlokaliseringfråganblevDäremot om
hösten 1993.

Lokaliseringsfrågan2.2

samlokaliseringförarbetsgrupp2.2.1 En

arbets-Utbildningsdepartementettillsattes inomdecember 1993I en
Stockholm.ihögskolornakonstnärligadesamlokaliseringför avgrupp
framgår951993-12-09 § P attdepartementsprotokolltillbilaganAv

konstnärligadeförmed rektorernasamrådidepartementsledningen
förutsättning-undersökatillinitiativtagitStockholm atthögskolorna i

bestodbl.a.Arbetsgruppensamlokalisering.för represen-avsomarna
formbeslutsunderlag iframskullehögskolornaför de olika ta avtanter
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lokaliseringsförslag och kostnadsbedömningar för ställningstagandeett
samlokalisering. Konsthögskolan omfattades inte utredningenom en av

med hänvisning till den pågående och tillbyggnaden högskolansom- av
lokaler Skeppsholmen.på

Beslutet tillsätta arbetsgruppen föregicks skrivelse från detatt av en
konstnärliga rektorskonventet. dennaAv skrivelse framgår statssek-att

Bjarne Kirsebom vid i september hade informeratreterare möteett om
planerna föreslåpå byggandet för de konstnärligaatt ettav campus
högskolorna. Vidare framgår skrivelsen rektorerna rek-att utomav -

för Teaterhögskolan i princip ställde sig bakom förslaget. Detorn -
ansåg ambitionen den presenterades bygga på områ-att att ettsom- -
de betydande skönhetsvärde och i miljö med goda kommunika-av en
tioner åt alla håll i Stockholmsområdet mycket tilltalande." slcri-Ivar
velsen framhölls rad positiva effekter samlokalisering, bl.a. atten av en
den skapar förutsättningar för gränsöverskridanden och konstnärlig
förnyelse, för mellan studenter, lärare, planerare, omvärlden ochmöten
utbildningen, för koncentration kring samverkansprojekt- kraftsamling
och för odla den specialiteten och behålla de olika enheternaatt egna

självständiga högskolor. Inom dock Dramatis-parentes attsom angavs
ka institutet ställde sig bakom eventuell sammanslagning med Tea-en
terhögskolan.

Rektorskonventet uttryckte samtidigt farhågor för det höga itempot
beredningen och beslutsfattandet och för kostnader föräven att nya
lokaler skulle komma minska för utbildningen.att resurserna

Avslutningsvis framhölls absolut enighet råder bland rektorernaatt
området i anslutning till Konstfack och Filmhuset inte attrak-att ärom

tivt bl.a. beroende på total avsaknad skönhetsvärden. Miljön utgörav
enligt rektorerna inte den inspirationskälla statssekreteraren fram-som
höll viktig ingrediens planerna."isom en

Teaterhögskolan, rektor inte stödde förslaget byggaatt ettvars cam-
för de konstnärliga högskolorna, förklarade i särskild skrivelsepus en

skälen till detta. Teaterhögskolan nöjd med sina lokaler fullt utvar som
tillgodosåg högskolans behov. lokalerNya i omfattning skullesamma
innebära högre hyreskostnader. skrivelsen framhöllsI ocksåavsevärt

utbildningens viktigaste samarbetspartners andra konstnärligaatt inte är
högskolor den svenska och internationella Högskolan villeutan teatern.
slå vakt skådespelarutbildningens och skådespeleriets traditionerom
och och ansåg risken desärart konstnärliga högskolornasatt stor attvar
självständighet på sikt skulle gå förlorad i den föreslagna campusorga-
nisationen.

Teaterhögskolan uttryckte också det skrivelsen fråniöver atten oro
det konstnärliga rektorskonventet införts mening med innebörd atten
Dramatiska institutet för sammanslagning med Teaterhögskolan.var en
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inforrneratsintehade enligt skrivelsenTeaterhögskolans representanter
sådanden bestämtpåpekadeoch högskolandetta emotatt envarom

sammanslagning.
lokali-olika1994-03-29promemoriaredovisade iArbetsgruppen en

hadealternativ undersökts,hade åttaseringsaltemativ. Totalt trevarav
återstående alternativenfemavförts arbetsgruppen. De varav

dettaområdet kringKristinebergs slott och-
delarWahrenbergElefanten ochmed P-husetKulturhuset samt av-

inrymmasKonstfackkunde intedetta alternativStadsteatern I
Konstfackkvarteretoch tillbyggnadOm- av-

ingick inteKonstfackSolnaGamla Filmstaden i-
HammarbyhamnenSödra-

infonnations-tagit delredovisade arbetsgruppenDärutöver att avman
arbetsgruppenKvarnholmen,utbyggnadmaterial avseende menaven

publik och bristan-fåbegränsade möjligheterkonstaterade läget attatt
ha-utbyggnadenallmänhetioklarheterkommunikationerde samt om

alternativ.hade studerat dettamedfört intede närmreatt man
al-fem olikamed denackdelarredovisade för- ochArbetsgruppen

dem.för någotställninginteternativen tog avmen

Kvalitet ochforskningochUtbildningPropositionen -
konkurrenskraft

konkurrens-ochKvalitetforskningUtbildning ochpropositionenI -
frånskrivelseninformerade regeringen1993/94:l77kraft prop. om

arbete.arbetsgruppensrektorskonventetdet konstnärliga samt
skälfinnsdetansåg "attregeringenframgårpropositionenAv att nu

behövsplaneringsförutsättningaroch övrigaekonomiskaskapaatt som
Stockholm. Denhögskolor ikonstnärligaför samlokalisering av-aven

högskolornasändringinnebär inte någonsamlokaliseringensedda av
samlokali-Vidaresjälvständiga högskolor."ställning att enangavssom
Konstfacklokalertill degenomföra i anslutningsering möjlig attvar

skulle gåsiktoch det påförfogade attoch Dramatiska institutet över att
dettatillKonsthögskolanhögskolorkonstnärligasamla samtliga utom

område.
proposi-alternativ. IheltDärefter presenterade regeringen nyttett

gjortsförstudiedenresultatetredovisathade regeringentionen somav
MÅNGFALDFÖR StockholmirörandeCAMPUS nyttett campus--

konst-behandlade inteFörstudienutbildning och forskning.för högre
attraktivtdockskulleregeringenhögskoleutbildning. Enligtnärlig ett

tillsammansutbildningarnakonstnärligalokalisera dealternativ attvara
alternativStockholmsområdet. Dettasödrautbildning imed annan
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skulle enligt regeringens uppfattning kunna stimulera till utveckling av
utbildnings- och forskningsinriktningar. Därför ansåg regeringennya

den organisationskommitté regeringen avsåg tillsätta föratt att tasom
fram planerings- och beslutsunderlag för den universitetsstrukturennya
i Stockholm borde sådan lokalisering för de konstnärliga hög-pröva en
skolorna.

lokalförsörjningsprojektEtt möjliggjorde samlokaliseringsom en av
de konstnärliga högskolorna med den universitetsstrukturen be-nya
hövde dock enligt genomförasregeringen i någon form.gemensam
Därför ansåg regeringen organisationskommittén också skulle få iatt
uppgift samverka med de konstnärliga högskolorna vad gällde des-att

lokalförsörjning. En särskild tillfällig beslutsordning för lokalför-sas
sörjningsfrågor Stockholmsområdet,i innebär harregeringenattsom
möjlighet frånavvika den eljest gällande förprincipen, nödvändigatt är

hanteringen lokalfrågorna i området skall bli ändamålsenlig.att av
innefattarDetta visst från den för lokal-princip myndighetersett avsteg

försörjning gäller. Den ordning här föreslås bör därförsom nu som
godkännas riksdagen.av

riksdagsbehandlingenI föreslog socialdemokratema i partimo-en
tion riksdagen skulle avslå regeringens förslag vad gällde den sär-att
skilda beslutsordningen. motionen konstaterades för be-I att ansvaret
fintlig verksamhet och dess lokalisering i huvudsak ligger hos de be-
rörda högskoloma. Vidare anfördes i motionen Stockholmskom-att
mittén borde få i uppdrag bereda frågor möjligheten till samlo-att om
kalisering konstnärliga högskolor i Stockholm, det bedömdesav om
lämpligt berörda högskolor.av

Utskottet noterade fullständig deenighet inte rådde bland konst-att
närliga högskolorna värdet samlokalisering, regering-attom av en men

hade redovisat vägande skäl grundläg-för avvika från dentungt atten
gande högskolestyrelses lokalförsörj-principen varje för sinom ansvar
ning. Riksdagen beslutade enlighet förslag bet.i med regeringens
1993/94:UbU12, rskr. 1993/94:399.

2.2.2 1994 års Stockholmskommitté

maj tillsattesI 1994 års Stockholmskommitté uppdrag1994 med att
utreda törutsättningama for universitetsstruktur i södra Stor-en ny
stockholm dir. 1994:34.

ÄppletföreslogKommittén i sitt betänkande SOUKronan Spiran
1994:127 struktur skulle etableras för högre utbildning iatt en ny
Stockholm. Verksamheten föreslogs nätverksuni-organiseras ettsom
versitet med anslutning tillCampus iKronantre ettcampus varav var
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kulturvetenskap,inriktning påmedochinnerstadsödraStockholms
Östeuropa. beståförslagetenligtskulleKronanCampusspråk och av

utomhögskolornakonstnärligadeStockholm,Lärarhögskolan i
filosofiskforskning inomochutbildningKonsthögskolan visssamt

kom-utgångspunkt förviktigframgickbetänkandetfakultet. I att en
lärarutbild-mellansamverkantillmöjligheternaförslagmitténs var

utbildningarna.konstnärligadeochningen
al-deskrivelse till regeringensärskildanförde attiKommittén en

kommu-närhet,lokalyta,tillräckligpåkraventillgodosågternativ som
Kvarnholmen.ochHammarbyhamnenSödraoch estetiknikationer var

hy-medgivanderegeringens attskrivelsenanhöll iKommittén om
berörda hög-förfå tecknasskulleårhyrestid 20resavtal med omen

Även därbetänkandet,september 1994.lämnades iSkrivelsenskolor.
september 1994.överlämnades ibilades,skrivelsen

synpunkterhögskolornaskonstnärligaredovisades debetänkandetI
ochsjälvständigbetonadeSamtligaalternativen.aktuella attpå de en

måstekommunikationerbibehållas,kunnaprofil måste att varaegen
ochDanshögskolanfinnas.och expansionsutrymmetillfredsställande

Teaterhög-ochKonstfackKvarnholmen.förordadeOperahögskolan
DeHammarbyhamnen.SödraKvarnholmensåvälavvisadeskolan som

Ope-institutet,Dramatiskalokalproblemakutahadehögskolor som -
behovetbetonadeMusikhögskolanKungl.ochrahögskolan enav-

lösning.snar

Äppletpå SpiranKronanRemissynpunkter

årstill 1994framfördehögskolomakonstnärligadesynpunkterDe som
för-påremissyttrandenafall iflestai deåterkomStockholmskommitté

Äpplet.slaget Spirani Kronan
tillförslagStockholmskommitténsavstyrkteDanshögskolan rege-

högskolor ikonstnärligaberördaförhyresavtalfå tecknaringen att
Campus Kronan.

högskolor ikonstnärligaförframhöllHögskolan att ett campus
högskolorberördavilja hos attdet finnsbygga påmåstegrunden att en

campus.högskolor iintvingainte ettgårsådant. Detingå i attett
till 1994lämnathögskolornasynpunktertill dehänvisningMed som

Cam-förslagetDanshögskolanansågStockholmskommitté attårs om
Danshögsko-ansågVidareförankring.tillräckligsaknadeKronanpus

förslagetursprungliga ettdetfrånlångtkommitförslagetlan omatt
före-dessahögskolornakonstnärliga närför de nugemensamt campus

alltfördemförslogs ingå i stortett campus.
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Kungl. Musikhögskolan Stockholm KMH påpekade det förslagi att
Stockholmskommittén lämnat något helt i förhållande tillnyttsom var

det lilla diskuterats i arbetsgruppen Utbildningsde-inomcampus som
partementet.

KMH ansåg förslaget Södra Hammarbyhamnen bra underatt var
förutsättning alla konstnärliga högskolor Lärarhögskolan flytta-ochatt
de dit. eller flera konstnärligaOm högskolor lokaliserades tillinteen
Södra Hammarbyhamnen föll intresset från Själva campusidénKMH.

således överordnad önskemålet absolut citylokalisering.är om en
KMH betonade nödvändigheten snabb lösning med hänvis-av en

ning till lokalsituation.sin
Operahögskolans akuta ändamålsenliga lo-behov ochstörreav mer

kaler gjorde det angeläget, enligt högskolans granskayttrande, ävenatt
andra alternativ förordatsKvarnholmen. alternativ hadeDettaän av
Operahögskolan framför högskolan läm-Södra Hammarbyhamnen när
nade synpunkter till Stockholmskommittén.

förutsätt-Operahögskolan också borde undersökaansåg att man
för konstnärliga högskolor hade deningarna samlokalisering deav som

förstarkaste behoven lokaler, för samlad lösningävenav nya men en
de bedrev undervisning inom de sceniska konstarterna.som

Även loka-DI framhöll behovDramatiska sittinstitutet störreav
ler. hade, enligt remissyttrandet, förstått planerna påDI ett storcam-att

Stockholmskommitténsfått minskad aktualitet, och det falli attpus
förslag lokalbehovet tillgodoses påinte skulle förverkligas måste annat

regeringsskifteAnledningen till förmodan sannolikt detDI:ssätt. var
skett efter valet september.isom

Stock-samlokaliseringDI ansåg dock tanken iatt om campus som
holmskommittén framfört framsynt och fortsatt giltig.var

tilllokalisering till KvarnholmenKonstfack avvisade såväl somen
Södra Konstfack läget för perifert.Hammarbyhamnen. ansåg Iatt var
stället framhöll identitet hade skapats i deKonstfack att nuva-en egen

delarrande lokalerna; och läget väl inarbetadeverksamheten var som
Stockholms Därför ville Konstfack aktualisera detta områ-kulturliv.av

de skulle kun-alternativ dit övriga konstnärliga högskolorävenettsom
lokaliseras.na

ställningstagandeTeaterhögskolan vidhöll tidigare redovisade som
innebar högskolan skulle ingå i sigbestämt avvisade denatt att vare
Kvamholms- eller Hammarby Sjöstadsprojektet.

nuvarandede denTeaterhögskolan hänvisade till värden såg iman
offra dessalokaliseringen föroch de farhågor hyste tvingasattman

fördelar vid samlokalisering.en
återfå dethögskolor framförde de bordeSå alla berörda attgott som

lokalförsörjningsansvar fråntagits dem.som
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konstnär-stark hos deuppenbart det fanns vissaDet är att aven oro
tillockså skulle ledaför samlokaliseringliga högskolorna att or-enen

TeaterhögskolanDanshögskolan ochsamordning. Bådeganisatorisk
högsko-konstnärligadepåpekade det betänkandet intei nämnts attatt

högskolororganisatoriskt självständiga iloma skulle förbli ett campus.
högskolornaberördaförsta villkor deDanshögskolan attangav som

farhågorTeaterhögskolan uttryckteskulle fristående i ett campus.vara
avskaf-förstakunde bliför inordnandet i mot attett stegettatt campus

självständighet.Stockholmhögskolornas ifa de konstnärliga

1994/95Budgetpropositionen

borgerliga fyrpartire-denseptember 1994Efter riksdagsvalet i ersattes
den regeringenssocialdemokratisk regering.med Igeringen nyaen

9 föreslog1994/95:10O Bilagaförsta budgetproposition prop. rege-
före-HögskolanSödertörn.skulle påhögskola inrättasringen att en ny

följdesjukhus. Regeringentill Huddingeslogs lokaliseras i anslutning
etableraStockholmskommittéförslaget årssåledes inte i 1994 ettatt

inrikt-verksamhetensVad gälldemednätverksuniversitet tre campus.
inomhuvudsakförslag iden enligt regeringensning borde ämnenvara

fakultetsområdena. Isamhällsvetenskapligade humanistiska och pro-
konstnärligaellerlärarutbildningarsades ingenting ut-positionen om

beslutsordningentillfälligadenföreslog regeringenbildningar. Dock att
riks-godkäntsStockholmsområdetlokalförsörjningsfrågor iför avsom

skulle gälla.dagen inte längre
förslagenlighet med regeringensenhälligtbeslutade iRiksdagen

denbeslut ochdetta1994/95:353. och medrskr I1994/95:UbU 15,
hadeSödertörnhögskolan påvad gäller denändrade inriktningen nya

föravförtshögskolornakonstnärligasamlokalisering defrågan avom
denna gång.

högskolorkonstnärligafyrainitiativ från2.2.3 Eget

påbörja-1994/95,budgetpropositionenlagt sitt förslag iregeringenNär
Musikhög-Konstfack, Kungl.förmellan rektoremades diskussionen

förföreträdaremedOperahögskolanDramatiska ochskolan, institutet
arkitekt-Konstfacktomten.utbyggnad på FyraAkademiska Hus om en

därhögskolor,för dessacampusområdekontor inbjöds utforma ettatt
handladeOperahögskolans delochdet för Dramatiska institutets om

flyttaskulleMusikhögskolanmedan Kungl.kompletterande lokaler,
bearbetasförslaget fickvinnandeverksamhet till området.hela Detsin
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för lokalytan, de kostnaderytterligare dels minska dels minskaatt som
hade beräknats Akademiska Hus.av

stadsbyggnadsnämnden iärendet behandlades första gången iNär
placering deställde nämnden tveksam till samlad1996 sig avmars en

innebarkonstnärliga högskolorna till Konstfacktomten, då det en
förslagetNämnden beslötmycket kraftig exploatering. återremitteraatt

under-stadsbyggnadskontorettill och uppdrastartpromemoria attatt
alternativ lokaliseringsöka de konstnärliga högskolornas intresse för en

till city.
Ärendet septemberstadsbyggnadsnämndenbehandlades ipå inytt

framgick stads-stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande1996. Av att
fyra be-rektorema för debyggnadskontoret haft överläggningar med
fleraellerrörda högskolorna för klarlägga möjlighetenatt avom en

ansåg intedem kunna lokaliseras till vilket högskolornaskulle city, va-
Akademiska tillsam-framgick vidare Husmöjligt. utlåtandetAv attra

lokalbeho-minskaundersökt möjligheternamed högskolorna attmans
Stadsbygg-storlek med kvm.och därmed anläggningens 10 000vet

högskolornade konstnärliganadskontoret lokaliseringansåg att aven
exploate-möjlig efter den minskningtill kvarteret Tre Vapen avvar
uppdrabeslutadegenomförts. Stadsbyggnadsnämndenringen attsom

detaljplanearbete för fastigheten Tre Vapenkontoret dels påbörjaatt
miljöprogram.Akademiska m.fl. utarbetadels samråd med Husi ett

Beslutet sju och nej.med knapp majoritettogs sex
tillsättaeftersom regeringen beslutadeProjektet avbröts ut-att en

har haft.redning, dvs. det uppdrag jagsom
för de konst-konstatera rektoremaSammanfattningsvis kan jag att
inledningsvisför Teaterhögskolan,närliga högskolorna, med undantag
Stockholms-fördelarna med samlokalisering. 1994 årsenigavar om en

konstnärliga högsko-föreslog för dekommitté gemensamtett campus
utbildning ochStockholm ochlorna, Lärarhögskolan i viss annan

Hammarbyhamnen.till Kvarnholmen eller Södraforskning lokaliserat
Teaterhögskolan, Dans-förslag avvisades, förutomDetta även avav

högskolan och Konstfack.
ogillade riks-konstnärliga högskolorna starktDärtill kommer deatt

lokaler.frånta beslutanderättendagens beslut dem sinaöveratt

lokalise-gällerdetMin slutsats denna genomgång är även närattav
slutligaorganisationsfrågan, har statsmaktemasringsfrågan, liksom

högskolors inställ-enskildaställningstagande starkt beroendevarit av
ning.
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arbeteuppdrag ochUtredningens3

högskolor-de konstnärligasamråd meddirektiv skall jag iEnligt mina
analyseradelsKonsthögskolan undantagen,Kungl.Stockholm,ina

delssamlokalisering,lämpligoch föreslå övervägalokalbehovet enen
samrådvidare, iskallintegrering. Jageventuell verksamhetsmässig
försla-genomförandetplan förmed berörda högskolor, upprätta aven

get.
skapa förut-syftet med uppdragetframgårdirektivenAv är attatt

högskolordessaEftersomkonstnärligtförsättningar centrum.ett nytt
direktivenockså enligtverksamhet detomfattande publikhar relativt är
kulturellaandramedunderlättar samverkanlokaliseringenvikt attav
tilltänktatill denkommunikationergodadet finnsinstanser samt att

lokaliseringen.
ochskallspecifikt jagdirektivenI övervägaatt om en om-anges

områ-kringliggandeellerKonstfackkvarteretnuvarandetillbyggnad av
förut-bättrelokaliseringsaltemativandralämplig ellerden är gerom

betän-dettabifogasDirektivenkonstnärligtförsättningar centrum.ett
kande bilagasom

kanslichefochträffat rektorinledningsvisarbete har jagI mitt
migorienterahögskola förrespektivemotsvarande m.fl. för att om

harlokalsituation. Jagaktuellutredningsuppdragetderas på samtsyn
förhögskolornaträffat styrelserna för devidare representantersamtsex

skriftligalämnafått tillfällehögskolor harSamtligastudenterna. attsex
ka-inedanredovisarlokaliseringsaltemativ jagdesynpunkter på som

pitel
analy-medi arbetetlokalförsöijningsverk har bistått migStatens att

utredningsarbetethar underlokalbehov. Jagberörda högskolorssera
vissastad ochStockholmsmedhaft kontakter ävenåterkommande

någraberörda fastighetsägaremed Nacka kommun,kontakter samt ar-
Riksrevisionsverket.medkitekter. Därtill har samråttjag

från rektorförslagöverlämnatutredningenhar tillRegeringen ett
StiftelsenvidverksamhetensamordningMalmgren angåendeGöran av

StockholmMusikhögskolans iKungl.medEdsbergs Musikinstitut
StockholmTeaterhögskolanfrån iframställningverksamhet samt en

Med anledningStockholm.teaterutbildning isamlad högre avom en
haft kon-har jagMusikinstitutStiftelsen Edsbergsärendet angående
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ochtakter med styrelseledamöter, styrelsens ordförande rektorsamt
övrig personal vid Edsbergs Musikinstitut.

Teaterhögskolan iTill utredningen har inkommit skrivelser från
Stockholm behandlats i Drama-synpunkter på promemoriaen somom

stadStadsbyggnadsborgarrådet Stockholmstiska styrelse, iinstitutets
Stadsbyggnadskontoret Stock-Stockholm, iangående iKonstcampus

Östermalms angåendestadsdelsförvaltning och SISABholms stad,
stadsdelen Ladu-kvarteret ikonstnärliga högskolor inom Tre Vapen

på Tea-gårdsgärdet Stockholm och från Dramatiska instituteti ett svar
samladUtbildningsdepartementetterhögskolans skrivelse till enom

högre teaterutbildning Stockholm.i
till samtli-beakta direktivEnligt direktiv skall jag regeringensmina

regionalpolitiskasärskilda utredare redovisakommittéer och attga om
dir.offentliga åtagandenkonsekvenser 1992:50,dir. prövaattom

konsekvenser dir.jämställdhetspolitiska1994:23, redovisaattom
brottsligheten och detföroch redovisa konsekvenser1994:124 attom

dessa di-har funnitbrottsförebyggande arbetet dir. 1996:49. Jag att
för denna utredning.rektiv inte relevantaär

dentillskall uppdraget redovisas regeringenEnligt direktiven senast
september beslutatdennovember Därefter har regeringen 181 1997.

denarbetet får redovisasförlängning uppdraget så senastattom av
januari 1998.15
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4 konstnärligaDe högskolorna

De konstnärliga högskolor omfattas denna utredning varierar isom av
storlek både vad gäller antal studenter och personal disponeradesamt
lokalytor. I nedanstående tabell redovisas översikt respektiveöveren
högskolas storlek vad gäller studenter, personal hyrd lokalarea.och
Uppgifterna antal helårsstudenter och antal personår hämtadeärom ur

ÅrsrapportHögskoleverkets for universitet och högskolor 1995/96.
Uppgifterna hyrd har lämnats respektive högskola.om area av

Högskola Helårs- HyrdPersonal area
m2studenter personår LOA

Danshögskolan 101 36 4 400
Dramatiska institutet 112 50 8 200
Konstfack 600 150 25 600
Kungl. Musikhögskolan 581 161 14 200

900Operahögskolan 39 29 1
Teaterhögskolan 76 33 6 000

Samtliga 509 6001 449 59

l Exklusive tillfälliga scenforhymingar

budgetpropositionenI för prop.1998 1997/98:1 Utgiftsområde 16,
bet. l997/98zUbUl har föreslagit uppdra-regeringen utökningen av

till de berörda högskolorna med följande helårsstudenter:antalgen
Danshögskolan Dramatiska institutet Konstfack Kungl.14, Mu-
sikhögskolan 14, Operahögskolan och Teaterhögskolan helårsstu-1 1
dent.

Flera högskolorna har idag lokalproblem. saknaDessa sigav anser
ändamålsenliga lokaler tillräcklig omfattning problemi och har också
med kunna skapa tillfredsställande arbetsmiljö för studenter ochatt en
lärare. Nedan redovisas kortfattat ochrespektive högskolas verksamhet
nuvarande lokalsituation framförtde önskemål ochsamt som envar

framtidaavseende lokalbehov.
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Danshögskolan

danspedagogutbildningen. Därut-utbildningDanshögskolans ärstörsta
folk-dansarutbildning,koreografutbildning,Danshögskolanöver ger

vidareutbildning.ochför fortbildningdansutbildning och kurser
Gärdet. Hy-vidSehlstedtsgatanpålokaler liggerDanshögskolans

m2till 4144uppgårHyrdfastighets AB.resvärd John Mattsonär area
kronor/mhyresnivån 825ochkronormiljoner ärårshyran 3,6LOA, är

harlokalernuvarandemednöjd sina trotsDanshögskolan är men
lokaler.ytterligaredetta önskemål om

institutetDramatiska

radioutbild-ñlm/TV-utbildningar,DIDramatiska institutetVid ges
inkluderar intevid DITeaterutbildningamateaterutbildningar.ning och

Teaterhögskolan.vidSådanskådespelarutbildning. ges
iGärdetvidFilmhusetlokaler i samthyrDramatiska institutet

Gärdet. Hy-intillValhallavägenKonstfack vid2kvarteret VapenTre
HyrdAkademiska Hus.respektivefilminstitutetSvenskaresvärd är

ochkronormiljoner10,3m2 årshyranLOA,till 220 äruppgår 8area
kronor/m250hyresnivån 1

ochteaterutbildninglokaler för sinidag saknarDI att manuppger
lokaler.ytterligareönskemålhar därmed om

Konstfack

fonngiv-ochkonst, designområdenautbildning inomKonstfack ger
bildpedagogik.konsthantverk ochning,

Tre Vapeni kvarteretValhallavägenvidlokaler liggerKonstfacks
m2 LOA,till 590uppgår 25HyrdAkademiska Hus.Hyresvärd är area

kronor/måhyresnivån 953ochkronormiljonerårshyran 24,4är
bl.a.förutökabehov stu-harKonstfack attatt areanavmanuppger

plast-förlokalermedkompletteraarbetsplatserdenternas samtegna
tillkommabehöverDessutomdatalaboratorierverkstad, manm.m.

medochverkstädernagällerdetfrämstproblemmed vissa närrätta
hörsalar.funktionellabristen på

StockholmiMusikhögskolanKungl.

diplomutbild-ochmusiker-KMHMusikhögskolanKungl.Inom ges
dirigentutbildningar,kyrkomusikerutbildning,sång/instrument,ningar i
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kompositionsutbildningar, musiklärarutbildning, utbildning musikte-i
rapi fortbildningskurser.samt

KMH:s lokaler ligger vid korsningen Valhallavägen- Lidingövägen
och delvis inrymda f.d.i Statens Nonnalskola.är Hyresvärd Akade-är
miska Hus. hyrKMH lokaler kvartereti Tre Vapen Konstfack.även 2
Hyrd uppgår till m214 186 årshyranLOA, 11,8 miljoner kronorärarea
och hyresnivån kronor/m830

KMH det brist främst på lärararbetsrum och övnings-ärattuppger
för studenter, lokalerna i f.d. Statens Normalskolasamt att ärrum

olämpliga for musikutövning bl.a. på grund dålig ljudisolering.av

Operahögskolan i Stockholm

Operahögskolan musikdramatisk utbildning, operarepetitörutbild-ger
ning och operaregiutbildning.

Operahögskolans lokaler ligger vid Strandvägen f.d. ambassad-i en
byggnad. Hyresvärd Akademiska Hus. Högskolan hyr lokaler iär även
Råsunda och uppspelningsscen lokaler for scenframställning isamt
bl.a. Södra Teatern och Kägelbanan. m2Hyrd uppgår till l 910area
LOA exklusive tillfälliga scenförhymingar, årshyran miljoner1,9är
kronor och kronor/mhyresnivån 1 013

Operahögskolan nöjd med sina lokaler villpå Strandvägenär men
komplettera dessa med och for scenframställ-meden egen scen rum
ning.

Teaterhögskolan i Stockholm

Vid Teaterhögskolan skådespelarutbildning, mimutbildning samtges
fortbildning för yrkesverksamma skådespelare.

Teaterhögskolan har lokaler i f.d. skola RealskolaKatarina påen
Södennalm. Hyresvärd Akademiska Hyrd tillHus. uppgår 5 977är area
m2 LOA, årshyran miljoner kronor och hyresnivån kro-5,4 936är
nor/mz.

Teaterhögskolan mycket nöjd med lokaler.sinaär
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för mina förslagUtgångspunkter5

detöverväganden och förslag jagjag redovisar minaInnan an-somser
utredningsuppdragetuppfattatgeläget beskriva hur jag har samtatt

för allaförsta ochför förslagen.lyfta fram utgångspunkter Denvissa
andrakommittédirektiven. Ensjälvklara utgångspunktenutredare är

högskolornasutgångspunkt de berördaoch för mig viktig är syn-egna
tidiga-behandlingutgångspunkt statsmakternaspunkter. tredjeEn är av

organi-högskolornasde aktuella konstnärligaförslag både vad gällerre
högskolevä-ochoch tillsatoriska koppling till varandra universitets-

högskolorna.lokaliseringensendet och, framför allt, den fysiska av
dessutomutgångspunkterna hängerbådaDe nära samman.senare

betänkan-väckts sedan 68:sde olika förslag, UgenomgångEn somav
velatharriksdagsmajoritetoch ingende visar ingen regering1973, att

organisatoriskavad gäller deavgörande förändringargenomföra några
högskolornasde berördalokaliseringsfrågomafrågorna eller mot egna

önskemål.

Direktiven5.1

sammanhangvill dettabilaga Jag iKommitténs direktiv återges i
avgörandeochframstår centraltframhålla vad för mig somsomsom

förslag.för utredningsarbetet och för mina
nämli-Stockholm,konstnärliga högskolor iomfattarUppdraget sex

Musik-Kungl.Konstfack,Dramatiska institutet,Danshögskolan,gen
Teaterhög-Operahögskolan StockholmStockholm, ihögskolan i samt

delsöverlämnattill mighar regeringenskolan i Stockholm. Dessutom
samordningförslag angåendeutarbetatrektor MalmgrenGöranett av
Kungl.med Mu-Stiftelsen Edsbergs musikinstitutverksamheten vidav

Teaterhögskolan iskrivelse frånStockholm, delssikhögskolan i en
teaterutbildning isamlad högremed synpunkter påStockholm en

Stockholm.
högskolornamed de konstnärligasamrådUppdraget innebär jag iatt

lämpligföreslålokalbehovet ochStockholm skall dels analyserai en
högskolorna, delskonstnärligade nämndasamlokalisering över-av sex

verksamhetsmässig integrering.eventuellväga en

17-15482
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portalme-isamråd med, dessutom återgesFonnuleringen som
betyder enligt tenni-sammanfattningen direktiven,ningen i gängseav

berörda högskolornafinnas enighet med denologi det skallatt omen
skillnad mellanalltså betydelsefullde förslag, framläggs. Det är ensom

Å imed. andra sidanmed och efter samråduttrycket samråd " sägs
berörda hög-och samråda medskall samarbeta meddirektiven jagatt

harefter samråd med.uttrycket Jagskolor, vilket påminner ommera
fleraförslag ellerskalldärför dragit den slutsatsen jag presentera ettatt

framförda idénförverkliga den i direktivenalternativ för ettatt om
skullehögskolornaeller någranågonkonstnärligt även avcampus, om

till förslaget.inta avvisande hållningen
direk-vad saknas ikan ocksåi sammanhangetAv intresse vara som

statliga konstnärliga1993/94 fick demed budgetårettiven. Från och
myndigheter själ-högskolor ochandra statligahögskolorna liksom alla

medel.för tilldeladelokalförsörjning inomför sin ramenva ansvara
dåvarandeförslag från denriksdagen, påändradeMen våren 1994 re-

särskildoch infördedenna ordning1993/941177,geringen i enprop.
Stock-lokalförsörjningsfrågor iföroch tillfällig beslutsordning

praktiskal993/94:399.l993/94zUbUl2, rslcr. Denholmsområdet bet.
från denavvikamöjlighetskulle hainnebörden regeringen attattvar
uppdragfick sedan iStockholmskommittégällande principen. 1994 års

det kundeför vilkahögskolor Stockholmkonstnärliga iföreträda deatt
tillverksamhetendelenflyttaaktuellt störreatt gemensamenavvara

lokalisering.
hand-självmandatalltså uttalatStockholmskommittén hade attett

genomföra erforderligaoch exempelvislokalförsörjningsfrågomalägga
till-regeringen,räkning.för högskolornas Denförhandlingar somnya

januaribudgetpropositionen iföreslogriksdagsvalet 1994, iträdde efter
lokalförsörjningsfrågor ibeslutsordningen förtillfälligaden1995 att

Riks-juli 1995.från och med den lupphöraStockholmsområdet skulle
förslag.enlighet med regeringensdagen beslutade i

Stockholmskommittén har jagmotsvarande mandatNågot som gavs
riks-föreslåmöjligt för regeringenNaturligtvis dettilldelats.inte attär

bestämmanderättenifrån högskolornatillfälligt överdagen åter taatt
genomföranödvändigt försiglokaler det skulle visasina att cam-om

Stockholm. mitthögskolor Ikonstnärliga isamtligapusidén för sex
förutsättningardock utgå från deharutredningsarbete jag att som nu

sinaformellt har bestämmasjälva övergäller, högskolornadvs attatt
frå-till dennamedel. återkommertilldelade Jagförlokaler inom ramen

genomförande.Plan föri kapitel 9ga
och till-skallframgår jagdirektivenAv övervägaatt om-enom
områdenkringliggandeellerKonstfackkvarteretnuvarandebyggnad av
förutsätt-bättrelokaliseringsaltemativandralämplig ellerär gerom
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formule-med stöd dennaharkonstnärligt Jagningar för centrum.ett av
idénuppslutning kringenighand sökt åstadkommaring i första omen

redovisarKonstfack.området kring Jagkraftcentrumkonstnärligt iett
blir det inte möj-lokaliseringsmöjligheter,också två alternativa annars

förutsätt-bättrelokaliseringsaltemativandraligt bedömaatt gerom
konstnärligtförningar centrum.ett

nå-direktiven inteförutsätter enligtsamlokaliseringenavseddaDen
högskolor;självständigaställningändring högskolornas omsomgon av

föreslås.ändringkan dock sådanutredarendet bedöms lämpligt enav
ändring.föreslå någon sådan Tvärtomanledninghar funnitinteJag att

liggerövertygad detblivitutredningsarbetets gånghar underjag attom
ställning,självständigharberörda högskolornavärde deiett stort att en

samarbetemindreelleruteslutervilket naturligtvis inte näraett mer
mellan högskolorna.

loka-kostnader för förslagetframhålls dedirektivenI att avsersom
förharhögskolornaför lokalerde kostnaderler inte bör överstiga som

inomskall finansierasmerkostnadereventuellanärvarande samt att
nybyggdaför lokaler ihyreskostnademaEftersomanslagsramar.givna
fastigheteräldreför lokaler ibli högrefastigheter kan förutsättas än

tillkommandepåtagliga behovhögskolorna harnågrasamt att avav
totaltförslagmöjlighetjag ingen presentera ettattutrymmen somser

nuvarande lokalerna. Dess-kostnadskrävande deblirinte änsett mer
statligamed övrigalikhethögskolorna, iochavgörutom en avvar

förfogarhögskolansamlade överhur demyndigheter, resurser som
lokalhyror,mellan löner,kostnadsslag, dvs.olikaskall fördelas mellan
skall byg-lokalerkostnader. Ominvesteringskostnader och övriga nya

merkostna-ochkonstnärliga högskolornaförhyras deoch omgas av
detinnebäranslagsramargivnaderna helt skall finansieras inom att

motsvarande mån.får skäras ned iför undervisningenkostnaderna
Utgiftsområde1997/98:1för år 1998 prop.budgetpropositionenI

de konst-föreslå riksdagenden16 framför regeringen attattatt avser
ochsamlokaliseringvid eventuellStockholmnärliga högskolorna i en

öka-förerhålla miljoner kronorbör 8,3verksamhetsmässig integrering
respektiveblir alltså deaktuellade hyreskostnader. Den resurserramen

miljonerhyreskostnader plusför 8,3kunnahögskola sig avsättaanser
altemati-för de olikakostnadernaogörligt uppskattalcronor. Det är att
förslagenblir möjligt konstateradetmed så precision attattstor omven

sedanske förstsådan precisering kandennainom En stats-ryms ram.
lo-detaljeratskall byggas,makterna bestämt sig för ettett campusom

kostnadskalkylerfram ochtagitskalprogram och utredningsskisser
gjorts.

betänkande inteskäl för i dettaviktigtfinns ocksåDet attett annat
det följandekommer ikostnader.precisera några Jag presenteraatt
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några alternativa lokaliseringar med olika markägare. beslutInnan ett
fattas byggandetigångsätta konstnärligt måsteatt ettom av campus
förhandlingar med markägaren/tilltänkt hyresvärd, och detäga rum

enligt fel utfalletmin mening helt redan försöka uppskattaattvore nu
sådana förhandlingar. Förhandlingar flerakan också bli aktuella medav

markägare innan beslut fattas den slutliga utformningen ettom av
konstnärligt och det skall lokaliseras. Vidare behöver decampus var

lokalerna beskrivas detaljerat byggnadsprogram och ritningarinya mer
innan realistiska kostnadsberäkningar kan och hyreskostnademagöras
uppskattas. skedealltså varken möjligt eller önskvärt i dettaDet är att
försöka förprecisera kostnaderna projektet. Därtill kommer att rege-

betänkandetringen inte har tagit ställning till utredningsförslaget iännu
lämnadesLokalförsöijning och fastighetsägande SOU 1997:96 isom

riksdag följer förslag får dettajuni 1997. Om regering och utredningens
de fallbetydelse för myndigheternas framtida hyreskostnader i myn-

digheterna ändamålslokaler. Statsmakternas ställnings-disponerar s.k.
hyreskostnadematagande kan eventuellt komma påverka såvälatt som

principerna för hanteringen lokalfrågoma för högskolorna.av

5.2 synpunkterHögskolornas egna

de synpunk-framgått det föregående har ingående studeratSom jagav
sammanhangde konstnärliga högskolorna Stockholm i olikaiter, som

utredningsarbetet till-har framfört har också undersedan 1973. Jag
medhaft överläggningarmed kommitténs sekreterare separatsammans
led-högskolorna, dels de operativadels styrelserna för och en avvar

högskolorna.för studenterna för deningarna dels företrädaresamt sex
god uppfattning hurhar därigenom kunna bilda migJag om manen

Konstfack-olika konstnärligt kringhåll på tanken ett centrumser om
området, alternativt lokaliserat till något område.annat

till de olika högskolornas synpunkter på idénåterkommerJag ettom
vill dettaoch platsen för sådant iJaggemensamt ettcampus campus.

mellanendast framhålla det finns oenighetsammanhang vissatt en
oenighet vadhögskolorna vad gäller älva campusidén och än störreen

gäller lokaliseringen. det uppenbart den positiva in-Dessutom är att
konstnärligt förut-ställningen från några högskolorna till ett campusav

möjligtlokaliseringen sker till viss plats. har inte varitDetsätter att en
samtliga aktuella konstnärliga högskolornå enighet mellan vär-att om

och därmed intedet skapa konstnärligt centrum, ettatt ett campus,av
heller enighet lämpligen bör lokaliseras.nå ettom var campus

fråga visarheller den fortsatta beredningen dennaOm det inte i av
högskoloruppfattning hos samtligasig möjligt åstadkomma enigatt en
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åstadkomma samlokalisering någradet naturligtvis möjligtär att aven
för dehögskolorna. skulle möjliggöra lösningde konstnärliga Det enav
skullelokalproblem. Visserligenkonstnärliga högskolor, har akutasom

sammanhålletsynergieffekter,det innebära de värden och ettatt som
innebära,konstnärliga högskolorna skulle kunnamed de sexcampus

får bli det godas fiende; imindre påtagliga. det bästa inteblir Men även
kande konstnärliga högskolornasamlokalisering någraen av av

deförverkligas samtidigtgoda egenskapermånga campusidéns somav
tillfredsställandelokalfrågor lösta påingående högskolorna får sina ett
reduceradesådanadock redovisa någrakommer inteJagsätt. att cam-

pusaltemativ.

tidigare behandlingStatsmakternas5.3

konstnärliga hög-föregående har de aktuellaframgått detSom har av
Redo-värdet samlokalisering.skolorna Stockholm olika påi syn av en

högskolornasstatsmakterna tillmättkapitel visarvisningen i 2 att syn-
slutligabetydelse vad gäller deavgörandepunkter för inte sägastor att

lokalise-bara campusidén ochhar gällt inteställningstagandena. Det
högskolor-de konstnärligaocksåeventuelltringen utanett campusav

bildaStockholms universitet,inställning till ingå i attatt gemen-ennas
högskolornalägga någrahögskola ochkonstnärlig att samman avsam

närbesläktad verksamhet.har ensom
hafttid harhögskolornaBilden kompliceras några överatt avav

föruppenbar rädslacampusfrågan. finnsuppfattningolika i Det atten
samord-organisatoriskförsta tillsamlokalisering innebär ett steg enen

självständig-sinhögskolorna alltså misterhögskolorna ochning attav
lokalersynpunkt misstankenofta betonadhet. ochEn är att nyaannan

fullt kom-hyreskostnader, intefördyradekommer innebära utatt som
finan-högskolorna tvingasalltså innebärakompenseras och attattmer

undervisningen.med minskningökade lokalkostnademasiera de aven
finns möj-ändras.komma DetSjälvfallet kan förutsättningarna att

beslutsordning,införa tillfälligåterigenlighet för statsmakterna att en
lokalförsörj-försjälva sinhögskolornasinnebär rätt attatt svarasom
möjlighetnågot En ärning temporärt över annattas organ. annanav

kansamlokaliseringnaturligtvis de högskolor över-är emotatt ensom
har lyc-intekonstnärligt jagvärdet ävenetttygas campus, omom av

stimulerasinställning skulleförändradkats det stycket. sådani En om
deambitionenhåll kunde klargörasdet från ansvarigt är attatt sex

skallfortsättningenStockholm ikonstnärliga högskolorna i även vara
frågor itill dessaåterkommersjälvständiga högskolor. Jag närmare

kapitel
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Campusidén6

konstnärligtCampus6.1 ett-
kraftcentrum

kraftcentrum.konstnärligtskapaSyftet med uppdraget är ettatt nytt
effekterpositivaVilkakraftcentrumkonstnärligtVad innebär ett

högskolorna ikonstnärligasamla de gemensamtuppståkan ettattav
konst-länge deinträffa såkaninträffa där inteVad kancampus som

idagdär de liggerliggernärliga högskolorna
kraftcentrum intekonstnärligtmed konstateravill börjaJag att ettatt

samladeliggerhögskolorkonstnärligaantalenbartskapas att ettgenom
ochintresseförutsättningavgörandeområde. En ärinom ett enga-ett

förhögskolarespektiveoch ledning inomlärarefrån studenter,gemang
innebära.kanlokaliseringsamladmöjligheterdeutnyttjaatt en

utveck-idagskeroch forskningenutbildningenden högreInom en
tvärvetenskapligframväxtgränsöverskridande ochinnebärling avsom

iökade kravendetill dettaorsakviktigforskning. En ärutbildning och
utvecklingkompetens. Dennatvärvetenskapliggällerarbetslivet vad

området.konstnärligadetgäller inomäven
tillsyftattraditionelltharutbildningen attkonstnärligahögreDen

färdig-framför alltspecifikt yrke,kommandeförbereda för ett genom
förberedelseskallsamtidigtutbildningenhetsträning. Men vara enom

ställsmeningvidareverksamhet i ävenkonstnärligkommandeför en
krav utbildningen.andra på

kontakterbehovetinnebärarbetsmarknadenframtida attDen av
växande be-ochutbildningarnaolika konstnärligamellan de är storav

studieti-efterprojektkommandeförtydelse, inte minst gemensamma
utvecklingsmöjlig-konstnärligasamtidigtkontaktden. Sådan rentger

studieti-undernaturligtochgrundläggskontakterheter. prövasDessa
formelltbådekontaktpunktermöjligastudenterna harden, förutsatt att

liggerlokalmässigtutbildningarna näraoch informellt att var-genom
andra.

för så-kontaktmöjlighetererbjuder sådanakonstnärligtEtt campus
möjligheterSamtidigtpersonal.och övrigstudenter lärareväl gessom

projektutbildningskombinationer,för framväxt gemensammaav nyaen
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bero-redan påpekat,och gränsöverskridande resultatet jagär, sommen
högskola.från respektiveende ochintresset engagemangetav

förut-finns, kandetta ochOm intresse ett campus geengagemang
konstnärligutveckling högreför mycket intressantsättning ut-aven

då blikanbildning konstnärligt utvecklingsarbete. Ettoch ettcampus
profes-medutbildnings- och utvecklingscentrum t.ex. gemensamma

valda till-för studenter vidföreläsningarsorskollegier, gemensamma
förkurseroch samverkan kringfällen, projekt öppnaattgemensamma

hög-konstnärligaoch devarandras studenter samtidigt avsom var en
utvecklar sinspeciella utbildning ochskolorna bibehåller sin sär-egen

skulle gi-utbildnings- och utvecklingscentrumkonstnärligaDettaart.
Stock-studenter imöjligheter för övrigakunna erbjudavetvis också

ellerdelta i kurserutbildningholmsområdet bredda sin attatt genom
föreläsningar.

bil-skulle kunnakonstnärlig utvecklingKU-nämndEn gemensam
seminarier,medföradas, Vilket skulle kunna gemensam-gemensamma

skulle kunnawork-shopsgästprofessorer,gästföreläsare, somm.m.ma
kunskapsutveckling.ochöka både inspiration

erbjuderockså bli kulturcentrumkanEtt teater-,ett somcampus
utställningar. Campusetkonserter ochdansföreställningar,ochopera-

allmänheten.för Detmed betydelsedärmed bli kulturcentrumskulle ett
deprofil påinternationellför tydligaremöjlighetskulle dessutom enge

kundeoch symposierInternationella konferenserolika utbildningarna.
anordnas där.

konstnärliga högskolornas6.2 De

campusfråganiinställning

oktober 1993,rektorskonventet ikonstnärligaskrivelsen från detI som
bakom,stodTeaterhögskolanrektor församtliga rektorer utom --

samlokalisering:effekterframhölls följ ande positiva enav
skapas förFörutsättningar

förnyelsegränsöverskridanden och konstnärlig-
innehållslig expansion-

utbild-ochomvärldenplanerare,studenter, lärare,mellanmöten-
skallhögskolandenmed idénallt samklangningen i att nyaom-

utbudbrettkunna erbjuda studenterna ett
kraftsamlingsamarbetsprojektkoncentration kring --

dator-lokalvård,växel/reception,fastighetsdrift,effektivisering av-
ochljudteknikutnyttjande ljus,användning/administrativa system,
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skalskydd och bevakning,verkstäder, reproduktionvissa samt re-
staurang

dans etcpubliklokaler för synfoniorkester,storstora opera,scen-
lokalerändamålsenliga och tillräckliga-

förnämligt bibliotekett-
behålla de olika enheternaodla den specialiteten ochatt somegna-

högskolor."självständiga
utredningsar-synpunkter redovisades alltså hösten 1993. I mittDessa

inställning iaktuellade berörda högskolornasbete har jag inhämtat nu
ochstyrelsermed högskolornas ledningar,campusfrågan samtalgenom

institutet,går Dramatiskastudentrepresentanter. Uppfattningarna isär.
inställ-Musikhögskolan har redovisat positivKonstfack och Kungl. en

campustankenDanshögskolan ansluter tilltill samlokalisering. signing
Teaterhög-Operahögskolan ochförutsättningar.under vissa bestämda
Teaterhög-fördelar med samlokalisering. Frånskolan någrainte enser

direkt avvisande.skolans sida har inställningen varit
har lämnatkonstnärliga högskolornaanslutning till deI att syn-

ka-nedan ivilka jag redovisarpunkter olika lokaliseringsaltemativ,på
vilka positivautförligt redovisatKonstfack yttrandepitel har i sitt

Musikhögskolan har i sittmedföra. Kungl.värden kan ytt-ett campus
läm-dekompletterande förrande motiv utöverettangett somcampus,

KonstfacksSåväloktoberskrivelse i 1993.nades rektorskonventetsi
fo-bilagasynpunkter framgår 5MusikhögskolansKungl. somavsom

till detta betänkande.gas
för Teaterhög-undantaghögskolorna, medochTrots att var en av

tiden, kanvarierande hållninghar någotskolan, intagit ettöver seman
högskolorna. Opera-olikagrundsynen hos devad gällervisst mönster

kultur-respektiveiTeaterhögskolan har sinahögskolan och ursprung
ochoperakulturinstitutionernabetraktar fortfarandeinstitution. De

hög-andra konstnärliganaturliga samarbetspartnersteater änsom mer
genomföra utbildningen ifinns uttalat behovskolor. Det attett en av-

och övning-personlighetsutvecklingenmiljö.skild och intim Den egna
inriktad påutsträckningEftersom utbildningen iviktig. ärär storen

någotintefardighetsträning störreindividens utveckling och ser man
med undan-högskolormed andrabehov samarbete och samverkanav

Dramatiska institutetssamarbete medför Teaterhögskolans teater-tag
avdelning.

Musikhögsko-Kungl.Konstfack,utbildning bedrivs inomDen som
deleller iblandockså till visslan Dramatiskaoch institutet storär yr-

sig iorienterarkesutbildning och färdighetsträning större ut-men man
betydel-forskningensvärlden, betonarden akademiskasträckning mot

betydelseväxandeochteknikenoch dessutom har den storennyase
högskolor harutveckling.utbildning och Dessaför dessa högskolors tre
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framtidadeeftersomför samlokaliseringintressetett stort man seren
projekt.utveckling ochtill samarbete,möjligheterna gemensamma

tillgrunden positivDanshögskolan, i är gemensamtett campus,som
sådantberedd ingå ihögskolan intebetonar samtidigt är ettattatt om

riskeras.högskola på någotfriståendeframtida ställningdess sättsom
delasskall försvinna iför den identitetenOron ettatt avcampusegna

Teaterhögskolan.Operahögskolan ochDanshögskolan,
alltid haftrespektive högskola har intefrånStudentrepresentanterna

inställ-styrelsensledningens ochmedinställning överensstämten som
tillpositivstudenterna varitinställningen hosGenerellt harning. mer

vad iinnebära,sådant kanmöjlighetermed de änettett somcampus,
hög-från fleraStudenternasida.från ledningensvissa fall redovisats av

samarbetsprojektför delta iintresseskolorna har deklarerat attett stort
desamtidigt harhögskolornas kurser,konstnärligaoch de andrai men

hårtgrund denbegränsade påpåpekat möjligheterna är ytterstatt av
ochSamarbetehela dagarna.täckerschemalagda undervisningen som

således planeras.projekt måstegemensamma

6.3 Slutsatser

samlokali-föraktuelladirektiven kanenligthögskolorDe envarasom
DramatiskaDanshögskolan,högskolornakonstnärligadesering är sex

Operahög-Stockholm,Musikhögskolan iKonstfack, Kungl.institutet,
redovis-Stockholm. AvTeaterhögskolan iStockholmskolan i samt

intres-högskolorna intede nämnda ärframgår någraningen att avovan
tolkat mittdockhartill Jagsamlokaliseringserade ett campus.av en

Självfal-högskolor.omfatta samtligaskalluppdrag förslagetså att sex
deteftersomfärre högskolor,medbyggalet går det ettatt mencampus

effek-positivablir demellan högskolornakontaktytorfinns så många
högskolorframträdande flersamlokaliseringterna sommerav en

ingår i campus.
Konsthögskolan inteKungl.direktivenuttryckligen iDet attsägs

undantagför dettaMotivetsamlokalisering. ärskall eventuellingå i en
Skeppshol-lokaler påuppfräschadeochKonsthögskolan fåttatt nya

kraftcentrumkonstnärligtbetydandeblirOm ettett campus mermen.
Konsthögskolanborde rimligensamlokaliserasfler högskolor ävensom

verk-besläktadKonstfackmedhar dessutomhögskolaingå. Denna en
utbildning. Sammadelvissamhet och har argument, an-somsamma

ocksåför övrigtkanför Konsthögskolan,beträffande undantagförts
lokalerfått sinaockså harTeaterhögskolan,hävdas t renove-somexav

vad jaglokaler.nuvarande Trotstillfreds med sinarade heltoch ärsom
föreslådirektiven,med hänsyn tilländå,här har anfört kommer jag att
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konstnärligt skall omfatta de högskolor,justatt ett somcampus sex
räknas i direktiven.upp

för förlora denhar viss förståelse för den uttalade rädslanJag att eg-
självbestäm-identiteten och möjligen också fruktan denattna en egna

vik-manderätten kommer kanten. måste därföri Detatt vara ennaggas
sådantuppgift försöka konstnärligt påtig organisera ettatt ett campus

ställningidentitet och självständigasamtliga högskolorssätt att egen
kan vid samlokalisering. har svårt insebevaras Jag attäven att enen

hög-samlokalisering skulle behöva innebära hot någoni sig ett mot av
högskolornamåsteskolorna i dessa hänseenden. Det strävan attvara en

funktioner skall utförassjälva får komma fram till vilka gemen-som
utbildningar kan integreras,i vilken mån och på vilket sättsamt, ge-

högsko-lärare användas fleraföreläsningar anordnas, i avmensamma
lorna etc.

samordnaförinnebär också förutsättningarEtt attatt gescampus
Vaktmästeri ochfunktioner telefonväxel,och samutnyttja vissa som

rationaliseringseffekterliknande. skall överskatta deJag intetror man
peka viktig förutsättningdetta kan innebära, jag vill på gessommen en

i ett campus.
mycket bety-bli, och delvis redan,tekniken kommerDen ärattnya
konstnärligadefor de utbildningar inomdelsefull många som gesav

specialkompe-ochhögskolorna. kräver avsevärda investeringarDenna
harhögskolornade konstnärligaför underhåll ochVartens en avm.m.

dessa investeringar,förutsättningarsannolikt inte ekonomiska göraatt
kontinuerliga underhåll utrustningen. Enreinvesteringar och sam-av

konstnärligademedförverkan och samutnyttjande i attettett campus
medundervisningarbetsmetoder ochhögskolorna kan utveckla nynya

hjälp den tekniken.av nya
synergief-ofta framfördainnebär desamlokalisering i sig inteEn att

innebärsamlokaliseringautomatiskt lika litetfektema uppstår som en
Allt beroreller försvinner.påverkas negativthögskolornas identitetatt

och utvecklas,vid högskolorna planerashur verksamheternapå som
fördet finnsföregående. viktigtjag har understrukit i det Det ettär att

representationmedplaneringsorgan,samtliga högskolor gemensamt
frå-från samtliga högskolor på hög nivå, där campusgemensammasex

beslutanderättenhögskola behålladiskuteras. Självfallet skall varjegor
samarbetspro-tillkunna tvingasangelägenheter och alltså intei egna

dejekt, inte något positivtsom ser
teater/opera-därGöteborgs universitethar arbete besöktJag i mitt

byggnad, Ar-ligger samlade ioch musikutbildningama en gemensam
skullegrundidéemabyggdestisten. När Artisten att upp-manen avvar

lokalise-konstnärliga utbildningarnanämndanå integrationsvinster. De
ochkulturvetenskapdramatik,ocksårades till Artisten dit ämnena mu-
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till deanknytningsikvetenskap lokaliserades, dvs. medämnen nära
Ämnesinstitutionema flyttar Ar-konstnärliga utbildningarna. ut urnu

Enligtkonstnärliga utbildningarna.för plats detisten stu-att ge mer
särskilt myckettill varandra inte inneburitdenterna har närheten sam-

skulleprojekt. Studenternaarbete eller gärna se mer avgemensamma
och led-från läraresådant, detta förutsätter planering och intressemen

från samlokali-erfarenheternaför denna utredning viktigastening. De
haft behovrespektive utbildning harbl.a.seringen i Artisten attär att

Artis-eftersträvar lokalmässigt inomhävda identitet och därförsin att
fungerarkaféet och biblioteketverksamhet medansinavgränsaten som

mötespunkter.
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lokaliseringsalternativMöjliga7

tillbyggnadochskall utredaren övervägaEnligt direktiven om en om-
kringliggandeVapen ellerKv.Konstfackkvarteret Trenuvarandeav

bättrelokaliseringsaltemativandraellerlämpligaområden är gerom
grundligeftercentrum. harkonstnärligt Jagförförutsättningar ett en

utredavaltlokaliseringsaltemativtänkbaraantalgenomgång attettav
dessutom Ham-Konstfackområdetnämligen justalternativ, samttre

loka-med deöversiktlig kartaKvamholmen.Sjöstad och Enmarby tre
betänkandet.tillbilaga 2fogasliseringsaltemativen angivna som

idéskisserharlokaliseringsaltemativenoch de ta-För trevart ett av
bilagabetänkandetfogas tillvilka någrafram,gits somav

redovisas iunderlag för skissemautgjortlokalprogramDet som
verksam-förlokalareaangivits iharnedanstående tabell. Programmet

kommuni-exklusiveLOA:V+P dvs.personalutrymmenhet och m.m.
dels påbyggeruppskattningkationsytor Programmet är somenm.m.

förutsättningenhögskola, dels pårespektivefrånuppgifter lämnatssom
innebärProgrammetkanlokalervissaatt campusgemensamma.vara
förlokalareanomfattningenställningstagande tillsåledes inget re-av

underlagsyftesammanställts medhögskola har utgöraspektive attutan
lokaliseringsaltemativen.deochidéskisser förför trevart ett av

m2 LOA: V+PArea iHögskola

8003Danshögskolan
80028Dramatiska institutet

23 400Konstfack
10013MusikhögskolanKungl.

2 100Operahögskolan
6003Teaterhögskolan

3 400Campusgemensamt

58 200Totalt

I lokalareanuvarandeomräkningschablonmässigbyggerUppgiften av
teaterutbildninglokaler församutnyttjandeFörutsätter av
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medlokaliseringsaltemativenbeskrivs deföljande avsnittendeI tre
kommunikationer. Därtillochavseende området, omgivningarpå

skissema.de utfonnats icampusförslag såsomrespektivekommenteras
de konstnär-tillhar skickats på remissLokaliseringsaltemativen ut sex

bilagabetänkandet Hög-fogas tillRemissenliga högskolorna. som
fogas i sin7.4 ochförslagen redovisas i avsnittsynpunkter påskolornas

redovisatde skäl jagbilagahelhet betänkandet Avtill ovansomsom
hyreskostnaderframtidamöjligtdet varitavsnitt har intei 5.1 att ange

lokaliseringsalternativ.för respektive

Konstfackornrådet7.1

Området
därförslag fastigheten Tre Vapenomfattar dettaKonstfackområdet i

Gärdesskolansintilliggandedel den tomt.Konstfack ligger, samt en av
harDramatiska institutetdärFilmhusetKonstfack liggerNorr mer-om

Lindarängsvägenområdetlokaler.sina I avgränsasösterparten avav
Gärdes-ochValhallavägen isöderLadugårdsgärdet, i västeroch avav

område inne-till dettakonstnärligtetableringskolan. En ett campusav
Dramatiska in-ochKonstfackhögskolornaberördabär detvåatt av

nuvarande adresser.påstitutet kan bli kvar
innebärNationalstadsparkentill sär-läge vid attOmrådets gränsen

Delar konst-utfonnas.nybebyggelse fårgäller för hurskilda krav av
värde-särskiltklassificeratsStadsmuseetfackbyggnaden har somav
underklassensynpunkt, dvs.miljömässigkulturhistorisk ochfulla från

byggnadsminnesklass.

Omgivningar
ändåstenstadStockholmsutkantenKonstfackornrådet ligger i menav

staden.centrala Ikulturinstitutionema ide olikaförhållandevis nära
RadiohusetTV-huset,Filmhuset ocksåförutomnärhet finnsomedelbar

konstgallerier, kyr-närhet tillocksåinnebärBerwaldhallen.och Läget
Fältöversten,området liggernärheten tillspecialbutiker.och Ikor vissa

Östermalm ochbutikermed sinadelför dennastadsdelscentrum av
kommunal service.

medNationalstadsparkenochLadugårdsgärdettillOmrådet gränsar
slagolikagällervad samtdetta innebärde möjligheter evenemang av

rekreation.
högskolor ikonstnärligasamtligacampusetableringEn sexav

ochOperahögskolanDanshögskolan,innebärKonstfackornrådet att
etablerat sigstadsdel där dedenkvar iMusikhögskolan blirKungl. se-

gångavståndfem minutersidag påDanshögskolan finnsdan många år.
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Kungl.ochStrandvägenvidOperahögskolanLadugårdsgärdet,över
Valhallavägen.vidMusikhögskolan

Kommunikationer
dels påValhallavägen,området dels påförbibusslinjerFlera passerar

närvarandeförgåroch bussarnahögTurtäthetenLindarängsvägen. är
Karlaplantunnelbanestation ärNärmastekl. påtill 01 natten. somca

drygtliggertunnelbanestationStadionsområdet.frånligger 500 meter
Konstfackområdet.frånbortlängrekilometeren

Förslaget
gScheiwiller Svenssonritatsharbilagaredovisas iFörslaget, avsom

innebärAkademiska Hus. DetuppdragpåArkitektkontor ABCo av
utformningochskalastadsmiljö iigestaltning ett somcampusaven

iByggnaderna,karaktär. ärstadensomgivandetill denansluter som
kallat Corso,stråk,interntkringtill fem våningar, ettfyra grupperas

Gärdesskolan.ochKonstfackförbindersom
För-arkitekturen.markeras ikaraktärochidentitethögskolasVarje
lik-markunderutsträckningförläggs ilokalerm.fl. storråd och scener

ocksådärkring Corso,entréer orienterasHögskolornasparkering.som
och tvär-underlättaför uppmuntrafinnslokalernade attgemensamma

mångaharstråket CorsosamlandeDetutbildningarna.mellankontakter
kaféer ochutställningslokaler,utifrån såochentréer att scenerpassager

stadenochhögskolornaBådeallmänhet.ochpublikförlätta nåblir att
ochvia Corsokan nåsgrönområdeLadugårdsgärdetsberikas attgenom

Gärdessko-bilfrittblirintillalléstråk Borgvägen omgrönt norrett som
allanårunderjordisk servicegataviagårlan. Tunga transporter somen

parkering.ocksåfinnshögskolor. Här
handlingsprogrammedarbetarregeringen ettbakgrundMot attav

kvali-ochkaraktärviktigtdetoch designarkitektur attstärka ärför att
Även lä-Konstfack bevaras.förbyggnadenursprungligahos denteter

formibegränsningarochNationalstadsparkenkantenalldeles iget av
restriktionerfastigheterangränsandebyggnader inombefintliga gerav

in-restriktionerutformas. Dessabebyggelse kantillkommandeför hur
för-begränsade. Iexpansionsmöjlighetema ärnärvarandeförnebär att

loka-de högadeltagitstill detta storhar hänsyn attslaget avengenom
marknivån.underförlagtsdelvis harlerna
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7.2 SjöstadHammarby

Området
ochHammarby Sjöstad samlat område Hammarby Sjöär ett stort runt

uppförtskanal anslutning till Södermalm. Delar sjöstaden har redani av
utmed Södermalms södra kaj, och byggnationen på den södra sidan om

femårsuppfölj-har inletts. Projektet har vidi FNvattnet presenterats
storstadsbyg-ningen Riokonferensen spjutspets i miljöanpassatav som

gande.
fram för-Stockholms stads Projekt Hammarby Sjöstad har tagit ett

slag till för de konstnärliga högskolorna i inomLugnetett campus
EnligtHammarby Sjöstad. Stockholms stad marken inom Lugnet.äger

förslaget centralt kvadratisk plats-anläggs i Lugnet större ett torgen -
med strandpark med Hammarby Sjö isig väster.öppnar motsom envy

kvarteröstligt liggande trafikleden planerasMellan och den tretorget
lämp-för kvadratmeterbebyggelse kan 100 000emotrymma uppsom

för högskolorna. vackra läget vidliga de konstnärliga Det vattnet ger
området särskild dimension.en

Omgivningarna
Karaktären blirSjöstad utvidgning innerstaden.Hammarby är enen av

Områdetkvartersstad med byggnader fyra till sju våningar.i äröppen
ochutbyggnadsområde för bostäderför närvarandeSveriges största

stadsdelen bebos minstverksamheter. Fullt utbyggd kommer att av
arbetslokaler. kommermänniskor och ha mängd Här00015 attnyaen

ytterstadmellan stenstad och ifonnas stadsbygd på gränsen ome-en
delbar närhet till Nackareservatet.

strandut-varierandeutnyttjas medvid kommerLäget vattnet att
byg-broar kommerformning, broar och parkanläggningar. Tre attnya

tilloch cykelbroöppningsbar gång-kanalen, blandöver annatgas en
tillgänglighe-ökarHammarbykanalen vilket påtagligtSödermalm över

Fryshuset.till denna stadsdel. området liggerInomten nya
bostadsbebyggelsen kanomgivandeLugnetområdet eller i denInom

studentbostäder anordnas.

Kommunikationer
Söd-Sjöstadsprojektetviktig förutsättning för hela HammarbyEn är att

områdetlänken leds biltrafikenlänken byggs. Med Södra öster omra
snabb-planeradeoch vidare tunnel Henriksdalsberget.i Dengenom

Södramed Slussen viaSpårvägen, skall förbinda Gullmarsplansom
kommer gåihop med Saltsjöbanan,Hammarbyhamnen och knytas att

tillRestidenområdet, och hållplats planerad vid Lugnet.ärgenom en
Enligtfem minuter.Slussen alternativt Gullmarsplan beräknas bli drygt
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Gull-mellanbyggassnabbspårvägenkommernuvarande planer att
från Lugnetoch fortsättningen2002-2003årenmarsplan och Lugnet

området medmellantiden försörjsUnder2006-2008.till Slussen åren
denfrån blandmed bil angrän-områdetnåbuss. kan annatMan även

Södra länken.sande

Förslaget
Projektuppdragarkitektkontor påNyrénsFörslaget, ritats avavsom

högskolornainnebärbilaga DetSjöstad, framgår attHammarby av
Fråninnerstaden.utvidgningnybyggddel ikommer att avenvara en

däralla trafikströmmardärvid möts,Lugnetknutpunkten Sjötorget
HögskolomaKulturtorget.nårfinns,serviceaffärer och manannan

entré. Dehögskola fårdär varje storaKulturtorgetkring egengrupperas
kaféerfårhögskolornadärkulturtorgetfrånsalama nåspublika egna

vidfoajéernaturligablirkaféemaochGalleriemauteservering.med
publika evenemang.

gallerierochfem våningartill runtByggnaderna har tre grupperas
ochsigorienteradet lättkommunikationsytor gör attoch gårdar. Ljusa
kanhögskola. våningenIrespektive trappasamlargårdarljusa uppen

ifoajésysteminvändigtibindashögskolorna ett mynnarsomsamman
vid Sjötorget.ochbibliotek, kårhus restauranggemensamt

kom-Parkeringmark.liggalokaler kommeralla attI settstort ovan
kanhögskolaVarjeområdet.delendenfinnas i östra engesatt avmer
GenomHammarby Sjö. attutblicksmöjligheterochidentitet motegen

skräddarsymöjlighetergoda ut-finnsstadsdel byggs attuppen ny
högskolorna.fommingen av

områdetmark kanobebyggdsker påinplaceringenmedochI att
kanByggnadernautbyggnad.framtidamöjlighet tillmedplanläggas

hög-ändamålföravskiljaskandelarutformas så annatockså omatt
minskar.behovskolornas

Kvarnholmen7.3

Området
Stockholm.tillinloppetvidliggerNacka kommunKvarnholmen i

förbundetKooperativaha tillcirka 27 ägsKvarnholmen ytanär avsom
industriell roll iviktigspelat1900-taletdelenunderoch har större enav

Stockholmsområdet.livsmedelsproduktionen i
speci-sittmiljösärprägladmycketerbjuderKvarnholmen genomen

plats iunikaoch sinbebyggelsespännandehistoria, sinella läge, sin
stadensutsikt centrum,harKvarnholmen motFrånlandskapet. man

skärgården.och utloppetDjurgårdensödra mot
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idé förEn det framtida innehållet på Kvarnholmen har presenterats
Kooperativa Förbundet. denna beskrivsI Kvamholmens förutsätt-av

Östersjöregionensningar bli viktig nod i utveckling bl.a.medatt en
högskolor, handels- och kulturinstitutioner, hotell och kongress-opera,

Östersjöregio-anläggning och företag med inriktning handel inommot
nen.

Omgivningar
Omedelbart Kvarnholmen ligger Nacka Strand i detöster ärom som

fullt utbyggd till modern stadsdel med bostäder ochnärmaste en ar-
betsplatser, En broförbindelse från Kvarnholmen tillrestauranger m.m.
Nacka Strand utreds för närvarande.

Finnboda Kvarnholmen förvärvades nyligen HSBvästervarv om av
Ävenplanerar bygga cirka 700 lägenheter området.inom iattsom nu

Saltsjökvamsområdet och vid Danviksstrand planeras för bostäder lik-
på själva Kvamholmen. Studentbostäder kan byggas här.ävensom

På Kvamholmens platå har bageribyggnaden tillfälligt byggts tillom
TV-studior för TV4-produktionen Skilda världar. det tidigareIav
kafferosteriet vid Svinderviken inryms ateljéer och verkstäder förnu
Operan och Dramaten. har ocksåHär publik repetitionslokal förstoren
dessa nyligen fárdigställts, och ytterligare under byggnad.teatrar ären

I Nacka finns bl.a. musikskola med lång och barn-tradition etten
kulturcentrum.

Kommunikationer
På kort sikt kommer kollektivtrafiken busstrafik. Medutgörasatt av
direktbussar blir restiden från Slussen cirka medtio minuter. Bussar
hög turtäthet kan ansluta till knutpunkter Slussen, Södra station,som
Gullmarsplan etc.

Inom arbetet med fördjupad översiktsplan har snabbspårvägsan-en
slutning studerats.

Förslaget
Förslaget, ritats arkitekterBSK på uppdragAB KF Fastig-som av av
heter framgårAB, bilaga Det innebär campusornrådet kommerattav

få stark identitet den karaktärsfulla industriella bebyggel-att en genom
semiljön och dramatiska topografin läget på mellan stadgränsensamt
och skärgård.

Högskolorna kommer ligga på olika nivåer den bergssluttningiatt
industriområdet Högskolorna kan och inrymmas i sinutgör.som var en
byggnad med tydlig identitet. mindre högsko-De areamässigtegen en

lorna placeras i de befintliga byggnader förutsättningargodasom ger
för deras speciella verksamheter: Danshögskolan välkända hav-i den
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Operahögskolanmärkesbyggnader,funktionalismensrekvamen en av- makaroni-Teaterhögskolan ikajenvidklassicistiska silon samtdeni
utblickvackraoch övertrapphusfunktionalistiskamed sittfabriken

denihar placerats VattnetMusikhögskolan närmastKungl.Djurgården.
ochflygelbyggnadermedhuvudbyggnaden KronorTreursprungliga

tillbyggnadbakre motuppföraslokaler kanStoramagasin. ensom
uppförasbyggnaderkaninstitutetDramatiskaFörbergväggen. nya

Kvamhol-byggnad påuppförsKonstfackområdet. Förcentralt i en ny
kajenutefter västerplacerasKonstfackkanalternativtplatå, norramens

Musikhögskolan.Kungl.om
eftermörktellerljustförläggaskanlokalerNivåskillnadema gör att

KonstfackunderiordnasParkeringlämpligt.kanvad garagevarasom
utblickfårhögskolornaAllakajplanet.frånnåsbergrumeller i som

Stockholm.tillinloppetöver
området.finns iExpansionsmöjligheter

påsynpunkterHögskolornas7.4

lokaliseringsalternativen
depåsynpunktermed treinkommitharhögskolornaberördaSamtliga
dessaöversiktligtredovisasavsnittföljandeIlokaliseringsaltemativen.

bilagabetänkandettillfogashelhetsinYttrandena isynpunkter. som
MusikhögskolanKungl.Konstfack,högskolornadeTre sexav -

dennaAvalternativen.derangordnathar treTeaterhögskolanoch - MusikhögskolanKungl.ochKonstfackbådeframgårrangordning att
bästadetKvarnholmen nästärbästa,detKonstfackområdet ärattanser

Teaterhögsko-alternativet.godaminstdetSjöstadHammarby äroch
Teaterhögskolans ter-meddvs.den egenrangordning motsatta,lans är

Kvarn-alternativet,dåligadet minstSjöstadHammarbyminologi är
oacceptabelt.Konstfackområdet ärochplatsandrapåkommerholmen

Sjöstad,HammarbyalternativetförordarDanshögskolan rang-men
alternativen.övrigatvåinbördes deinteordnar

till någotavvisandeprincipiellt intesigställerinstitutetDramatiska
tilläggetgjort attremissvarrevideratiDock har DIalternativen. ettav

övrigatvåderangordnat inteKonstfackområdet. DIförordarinstitutet
inbördes.alternativen

deKonstfackområdet ärochKvarnholmenOperahögskolan attanser
begränsatSjöstadHammarby röntalternativetmedanintressanta,mest

intresse.
tillförslagenpåsynpunkterframförtocksåharhögskolornaFlera av

redovisassynpunkterDessacampusaltemativen.deutformning treav
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inte här eftersom förslagen endast idéskisser och slutligainga förslagär
vad gäller byggnademas storlek och placering.

Konstfackområdet

fördelarDe främst framhållits avseende Konstfackområdet detärsom
centrala läget med närhet till och till rad olika kultur-,centrum en me-
die- och utbildningsinstitutioner och dessutom till kommersiell och an-

service. Därtill kommer närheten till Nationalstadsparken. Kungl.nan
Musikhögskolan har dessutom pekat på det dettai område etablerasatt
alltfler företag med anknytning till och underhållning,IT alltså tänkbara
samarbetspartners till deltagarna i konstnärligtett campus.

Området har goda kommunikationer, vilket enligt högskolorna är
mycket betydelsefullt. konstnärligaDe högskolorna använder i ut-stor
sträckning lärare på deltid, gästföreläsare och tillfälligt anställda timlä-

Även för studenterna och den publik skall besöka högskolor-rare. som
goda kommunikationer väsentliga.ärna

Enligt Konstfack har området det bästa publikunderlaget de treav
förslagen. Konstfacks nuvarande läge välkänt för stockholmarna ochär
har skapat identitet åt området konst- och kulturcentrum.en egen som

De huvudsakliga nackdelarna framförts utbyggnadsmöj-är attsom
lighetema kortpå sikt begränsade och förslaget innebär vissär att en
överexploatering. inte obetydligEn del lokalerna för-måste därförav
läggas under jord, något såväl Danshögskolan Teaterhögsko-som som
lan har kraftiga invändningar Danshögskolan ocksåmot. attanser om-
rådet helt saknar skönhetsvärde.

Hammarby Sjöstad

fördelarDe med Hammarby Sjöstad framförts främst loka-är attsom
lerna kan utformas efter högskolornas önskemål eftersom det frågaär

nybyggnation för samtliga högskolor. Området erbjuder goda ut-om
vecklingsmöjligheter och expansionsmöjligheter närhet le-tillsamt en
vande stadsmiljö. Danshögskolan, förordar detta område, attsom anser
området har mycket fint läge vid Hammarby och uppfyller kra-Sjöett

på skönhetsvärde. Därtill påpekar Danshögskolan förutsättning-vet att
för samarbete redan vid planeringen de berörda högskolornaen ger en

kan bli positivt.startgemensam som
Teaterhögskolan framför den relativa närheten till Teaterhög-att

skolans nuvarande lokaler "man med lite vilja kan hittagod bå-gör att
de rationell, praktisk och ekonomisk lösning, där Teaterhögskolan ien
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västligbetraktas utpostplaceringochutformningnuvarandesin ensom
Sjöstad.Hammarbyihögskolecampuskonstnärligtframtidai ett

peri-lägetframfört ärhögskolorna ärflera attNackdelarna avsom
föreslag-detkommerDärtillosäkra. attkommunikationernafert och är

gift-eventuellamedindustriområdegammaltpåligger ettcampusetna
tids-ochbli dyrtdetta kansaneringvarför antasmarken,irester av

ödande.

Kvarnholmen

dessframförts,vad natur-enligtfördelfrämstaKvamholmens är, som
topografi.spännandedessStockholmtillinloppetvid samtlägesköna

inställningenpositivaframhållit denocksåharhögskolornaFlera av
Ettplanprocess.snabbinnebärsamtidigtNacka kommunfrån ensom

fördel.ocksågivetvisbyggandesnabbtutlovat är en
vadosäkerhetenochlägetperiferadetnackdelarnafrämsta ärDe

framfördefaktorertvådessaEftersom ärkommunikationer.gäller som
dede avgö-Konstfackområdetförförmåntillframförtsallt varaanses
Sjöstad.HammarbyförochKvarnholmenför ävennackdelarnarande

framhållitDanshögskolanochMusikhögskolanKungl.bådeDärtill har
byggnaderbefintligaombyggnadviduppståkan somproblem avatt

aktuella.deändamålhelt andraför änuppförts nu

synpunkterAllmänna7.5

lokali-avseende deframförthögskolorna tresynpunkterdeUtöver som
påpekandenvissagjortocksådeharseringsalternativen, gene-merav

rell karaktär.
skall in-högskolanförvillkorsammanfattar sina attDanshögskolan

punkterföljandeii campus
högskola,självständigskallDanshögskolanatt envara- luftvolymochdagsljusmedlokaler storfårDanshögskolan störreatt- lcreativitets-till denmed hänsynutformningestetiskarkitektoniskti

behovverksamhetensskapande
med övningsscenhuskroppfårDanshögskolanatt egenen- merkost-samtligaförkostnadstäckningfullfårDanshögskolanatt

uppkommernader som
lokali-deförkostnadsaspekten trepåpekarDramatiska attinstitutet

institutetDramatiskaDärför kanredovisade.seringsaltemativen inte är
överblickbart,ekonomisktKonstfackaltemativet ärendastkonstatera att
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medan alternativen Kvarnholmen och Hammarby Sjöstad, ekono-ur
miska aspekter, svårare bedöma.är att

Konstfack framför hur lokaliseringsfrågan foratt oavsett ett eventu-
ellt löses, uppstår avsevärda svårigheter inom givnaattcampus ramar
betala den högre hyra, såväl ombyggnadsaltemativett ettsom som ny-
bygge skulle medföra. Särskilt för olika funktioner, så-gemensamma

bibliotek, hörsal erfordras tillskott medel.restaurang, ettsom m.m. av
Sådana satsningar samtidigt nödvändiga delar ochärgemensamma av
karaktäristiska for samlat Konstfack samladett attcampus. menar en
lokalisering de berörda högskolorna i sig sådan kreativutgörav en
lcraftsamling, redan detta starkt förmotiv etableraatt utgör ett att ett
campus.

Konstfack har också, liksom Kungl. Musikhögskolan, i sitt yttrande
angivit de fördelar samlad campuslösning erbjuder. Dessasom en syn-
punkter har delvisjag underlag i beskrivningminanvänt som av cam-
pusidén kapiteli Synpunkterna framgår i sin helhet yttrandena iav
bilaga

Operahögskolans allmänna uppfattning lokalisering tillär att etten
inte nödvändigtvis den bästa lösningen högskolans lokal-påärcampus

problem. Operahögskolan förutsätter också eventuellt ökade lokal-att
kostnader inte påverkar förutsättningarna för bedriva kvalitativatt en
undervisning.

Teaterhögskolan framhåller dess grundläggande inställning be-att
träffande förslaget infoga Teaterhögskolan iatt ett gemensamt campus
inte har förändrats. Teaterhögskolan fördelar till-inte någraser som
närmelsevis skulle de pedagogiska, konstnärliga, praktiskauppväga
och ekonomiska nackdelar campusförslaget förskulle innebärasom
Teaterhögskolan. Högskolan pekar särskilt på de ekonomiska konse-
kvenserna nybyggda lokaler antingen skulle innebära kraftigav som en
minskning högskolans lokaler eller väsentlig överföring ut-av en av
bildningsresurser for täcka de högre lokalkostnadema.att
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Förslag8

konstnärligtEtt8.1 campus

ak-deblandinställningenföregående visar ärdetiredovisningenSom
campusidéngällervadbådesplittradhögskolornakonstnärligatuella

Sammanfatt-konstnärligtlokaliseringenoch ett campus.sådan avsom
deutifråncampusidén,självatillinställninghögskolornasningsvis är

tillsammansutredningsarbetetunderlöpandeinhämtatjagsynpunkter
deyttranden överi sinaredovisathögskolornasynpunktermed de som

ande.följlokaliseringsaltemativen,tre
Kungl.ochinstitutetDramatiskaKonstfack,högskolornaTre av - Danshögskolantillpositivamycket ettMusikhögskolan campus.är- förutsättningar.bestämdavissaundercampustankentillsigansluter

deredovisat attutredningsarbetetundertidigareOperahögskolan, som
in-sinmodereratnågotharmedfördelar ettnågrakaninte campus,se

uppfattningen ärallmännaattdenframgåryttrande. Däri sittställning
lös-bästadennödvändigtvis ärintetilllokalisering ettatt campusen

lokalproblem.Operahögskolanspåningen
ingå itillinställd attnegativttidigareliksomTeaterhögskolan är nu

sådant.medfördelarna ettsvårtharoch attkonstnärligt seett campus
inteför sigochTeaterhögskolan iobservera attviktigtdock attDet är

hög-byggs,konstnärligt meninvändning ettatt campusnågon mothar
Teaterhögskolanmotiv,fördelar. Dedel ingaför somskolan egenser

högsko-konstnärligaövrigadedel desammatillframför, storär som
förförutsättningar attsjälvklaramindreellerredovisarIoma mersom

intelokalsituationenbevaras,självständigheten attiingå attett campus:
Betrak-minskar.inteutbildningensjälvaförmedlenochförsämras att

olikasåcampusidén intetillinställningen somperspektivtad detta äri
Teaterhögskolan inte ärmedveten attDock jagförefalla. ärdet kan om

farhå-redovisadede häri äveningåintresserad ettatt omcampusav
ocksåvärde i attTeaterhögskolan ett varaundanröjas.kan sergorna

siglärtteaterpublik,dentillnärhetmedfristående somlokalmässigt
tillfredsställdmycketHögskolan ärföreställningar.högskolanstillhitta

fördelarhelstingaochlokalsituationennuvarande somdenmed ser
ingå imed ettatt campus.
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Med hänsyn till direktiven och till de synpunkter jag redovisat i det
föregående föreslår jag konstnärligt byggs omfattande deatt ett campus

konstnärliga högskolor i Stockholm har angivits direktiven.isex som
allmännaDe motiven för har redovisats kapiteli Medett campus

hänsyn till synpunktema från de berörda högskolorna vill samtidigtjag
understryka förutsättning bör kostnaderna för högskolor-att atten vara

blir sådana ingen väsentlig minskning medlen för undervis-attna av
ningen blir följden. ocksåDet viktigt högskolorna fårär behålla sinatt
självständiga ställning högskolor. framtidaI därettsom egna campus,
högskolorna lokaliserade tillär område, ökar förutsättningarnasamma
för fruktbärande samarbetet dem emellan.ett

En eventuell verksamhetsmässig integrering mellan eller en sam-
manläggning några högskolorna i framtid bör endast kommaav av en
till stånd på begäran de berörda högskolorna, falli varje inte motav
deras önskan.

Jag vidare följande lokalmässiga förutsättningar bör gällaattanser
för konstnärligtett campus.

Varje högskola bör ha byggnad. Den byggnaden ären egen egna
viktig för respektive högskolas identitet och för respektive utbild-att
nings speciella krav skall kunna tillgodoses.

Vissa lokaler kan fördelmed för samtliga hög-vara gemensamma
skolor. Till dessa lokaler hör restaurang/café, bibliotek, Vaktmästeri,
vissa föreläsningssalar och kårlokaler. dessaAtt lokaler är gemensam-

förutsättning för studenter, lärare ochär personal kanattma en annan
Kombinationen lokaler och lokalermötas. av egna gemensamma ger

möjlighet till både avskildhet och samarbete. Vidare bör hela utforrn-
ningen inbjuda till kontakter mellan högskolorna, bidra tillav campus

skapa intrycket kraftcentrum för konstnärlig verksamhet ochatt av vara
estetiskt tilltalande.

8.2 Tre lokaliseringsaltemativ

Enligt mina direktiv skall jag och tillbyggnadöverväga om en om- av
nuvarande Konstfackkvarteret eller kringliggande område lämpligär
för föregåendeJag har i kapitel visat det möjligtett äratt attcampus.
bygga för alla konstnärliga högskolor på Konstfackom-ett campus sex
rådet. skallJag också enligt direktiven andra lokalise-överväga om
ringsaltemativ bättre förutsättningar för konstnärligtett centrum.ger
För kunna denna bedömning har jag, vilket redovisatsatt göra ovan,
undersökt två andra lokaliseringsaltemativ nämligen Hammarby
Sjöstad och Kvarnholmen. bedömningMin dessa alternativ ärtreav
följande.
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medFördelarnadirektiven.särskilt iutpekasKonstfackområdet
redan liggerinstitutetDramatiskaKonstfack ochalternativdetta är att
högskolornafyrade övrigaförläggamöjligtpraktisktoch detdär attär

belägetcentraltrelativtområdedettaDärtill kommer ärtill området. att
ochBerwaldhallenochRadiohusetTV-huset,Filmhuset,tillmed närhet
be-harvilketkyrkorstaden, tillcentralaikulturinstitutionertill andra

Fält-tillspecialbutikerochMusikhögskolan samtKungl.tydelse för
Kommunikationemakommunal service.ochbutikermed sinaöversten

förhållandevispublik.för Detlättillgängligtområdetochgoda ärär
timlärareför detillgänglighetenocksåunderlättarlägetcentrala som
huvudsakligahar sinochhögskolornakonstnärligavid deundervisar

ochLadugårdsgärdettillOmrådetcentrala staden. gränsararbetsplats i
gällervadinnebärdettamöjlighetermed deNationalstadsparken eve-

rekreation.slagolika samtnemang av
till Konst-inställninghögskolornasolikadekapitel harföregåendeI

området harframgår detredovisningen attredovisats. Avfackområdet
ochMusikhögskolanKungl.Konstfack,bästadetförordats avsom

området in-Operahögskolan ärmedan attinstitutetDramatiska anser
rangordning.någongöraatttressant utan

förutsätterdetKonstfackalternativet attärmed attproblem enEtt
ingadetfinns ännuDettakan disponeras.Gärdesskolansdel tomtav

StockholmsiStadsbyggnadskontoretfrånskrivelsebeslut I enom.
iSkolfastigheterÖstermalms och SISABstadsdelsförvaltningstad,

förläggatillinställning ettpositivdock attuttrycksABStockholm en
Vapen.Tretill kvarterethögskolornakonstnärligamed decampus

expansionsmöjlighetemabegränsadenackdel de ytterstEn ärannan
Därtill kommergäller. attförutsättningarmed deområdet,i som nu

särskildainnebärNationalstadsparkentillvidlägeområdets gränsen
får utfonnas.nybebyggelseför hurrestriktionerkrav och

sistnämndadetilokaliseringsaltemativenandratvå avseen-De ger
påSjöstadHammarbySåväl iförutsättningar.bättrebetydligt somdet

möjligheterdärtillochexpansionsmöjlighetergodafinnsKvarnholmen
Hammar-tillnärhetomedelbarstudentbostäder i ettbygga campus.att

detillgodosemöjlighetenerbjuder dessutom attSjöstadsalternativetby
befint-tillhänsynstagandeönskemålochkravhögskolornas utanolika

befintligavissainnebärKvamholmsaltemativet attbyggnader.liga
dem in-möjligheterna attianspråktas, är storabyggnader anpassamen

fördelfrämsta är,Kvarnholmensönskemål.högskolornastillvändigt
Stockholmtillinloppet samtvidlägetunikadetbedömning,enligt min

Kvarnholmen,förframtidsvision presenterats somden intressanta som
Även HammarbyÖstersjöregionens alternativetutveckling.nod ien

denmedalternativspännandeuppfattning,minenligt ettSjöstad är,
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tilltänkta placeringen vid i helt nybyggd stadsdel innebärvattnet en som
utvidgning innerstaden.en av
Nackdelarna med båda dessa alternativ de geografiskt lig-är att rent

längrepå avstånd från Stockholms city, vilket också innebärger att
avståndet till de viktigaste kulturinstitutionema och den publikenstora

längre vad fallet för Konstfackområdet.är än är kan hel-Man intesom
ler bortse från osäkerheten vad gäller framtida kommunikationer trots
presenterade planer vad gäller utbyggnad.

Två högskolorna, Danshögskolan och Teaterhögskolan, har i sinav
bedömning Hammarby Sjöstad det bästa alternativet. Somansett att är
framgått tidigare vill dock Teaterhögskolan för del inte ingå i nå-egen

Ingen högskolorna har förordat Kvarnholmen framförgot campus. av
de övriga, samtidigt har inte heller någon högskolorna ansett attmen av
Kvarnholmen det alternativet.är sämsta

Redovisningen medvisar all tydlighet det inte finns någonatt enty-
dig uppfattning från högskolorna själva. För del jag allaattegen anser

alternativen möjliga och och dem skulle kunnatre är att vart ett av er-
bjuda tillfredsställande Redovisningen visar också depåett campus.
för- och nackdelar, finns dei alternativen. viktig och kanskeEntresom
avgörande fråga för det slutliga valet lokaliseringsaltemativ vadärav
det skulle innebära i kostnadshänseende för högskolorna. har,Jag som
framgår kapitel haftinte möjlighet några kostnadsberäk-göraattav
ningar och kan därför inte redovisa effekterna på hyresnivåema deav

alternativen. mina därförI utgångspunkten kost-tre är attresonemang
naderna i lika.är stort

bakgrundMot vad härjag har anfört bör alla alternativen fin-treav
med den fortsattai slutgiltigt ställningstagandeEtt tillnas processen.

förmån för alternativen bör anstå tills hyresnivåema kan redovi-ett av
någorlunda realistiskt. framgår också högskolornasDetsas av syn-

punkter hyreskostnadema spelar mycket viktig roll för bedöm-att en
ningen lokaliseringsaltemativen.av

Med utgångspunkt i kända förhållanden och högskolornas egna
synpunkter bereddjag visst förord för Konstfackalternati-är att ettge

Motivet de synpunkter, jag redovisade det relativtvet. är som ovan:
centrala läget, bra och kända kommunikationer, närheten till andra
kulturella institutioner och inte minst det förhållandet två hög-att av
skolorna, Konstfack och Dramatiska institutet, redan finns i området
och alltså inte behöver flytta. delar förJag i och uppfattningensig att
båda Hammarby Sjöstad och Kvarnholmen erbjuder betydligt mer av
skönhetsvärde Konstfackområdet. Vad gäller avstånden det själv-än är
klart bedömningen beror frånpå vilken punkt mätningenatt Avgörs.
allt döma skulle det, kommunikationerna utbyggda, snab-att gånär är
bare förflytta sig med kollektivtrafikens hjälp till Hammarby Sjöstadatt
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ellerSlussenfrånKonstfack utgårtilloch Kvarnholmen än manom
för de kritiskaförståelsehar ocksåStockholm.södra delen Jag syn-av

förläggaslokaler måsteså mångaframförtsharpunkter mot attsom
Å loka-frågasidan detandraKonstfackalternativet.jordunder i är om

innebära någondet bör intemörklagda, och avgöran-skalller som vara
jord.liggerde nackdel de inteatt ovan

Konstfackal-förord förvisstsammanfattningsvisalltsåJag ettger
ocksåalternativenbåda andradeunderstrykavill återternativet attmen

lösningar.med bättretill ochavseendenochinnebära bra i vissaskulle
stadium. Ennuvarandedärför avföras på när-böralternativenInget av

hyreskostnadema måsteframtida vä-deoch beräkninganalys avmare
ställnings-det slutligabetydelse föravgörandefåoch kan dåin engas

tagandet.

Övriga frågor8.3

MusikinstitutEdsbergsStiftelsen8.3.1

angåendeförslagöverlämnattill utredningenharRegeringen ett sam-
medMusikinstitutEdsbergsStiftelsenvidverksamhetenordning av

harFörslagetverksamhet.Stockholm utar-Musikhögskolans iKungl.
Malm-Stockholm, GöranMusikhögskolan iför Kungl.betats rektorav

Utbildningsdepartementet.chefen föruppdragpâ avgren,
sedannuvarande formfunnits iharMusikinstitutStiftelsen Edsbergs

stiftelse.tillombildadesMusikinstitutEdsbergsdåvarandedå1986
Riksradio ABSverigesAkademien,MusikaliskaKungl.Stiftare var

Ra-Sveriges1986för Rikskonserter. FöreStiftelsen Institutetoch var
Musikinstitut.Edsbergshuvudman fördio

Sverigeshettebildades år 1958detMusikinstitut,Edsbergs närsom
utbildningenutvecklasyfte delsmedmusikskola, tillkomRadios att av

RadiosSverigesmusiker tillförstklassigaframdels fåkammarmusiker,
Symfoniorkester.

besluta-Musikinstitut,Edsbergsför StiftelsenstadgarnaEnligt som
denkompletteraändamål "attstiftelsensår 1986,des regeringen ärav

fördjupade,landetfortbildningen iochmusikutbildningenhögre genom
ensembleverksamhetochsolist-ioch främjande insatserspecialiserade

tillanknytningmedförsöksverksamhetavanceradbedrivasamt att
Sol-islotttill EdsbergsförlagdUtbildningenuppgifter.stiftelsens är

lentuna kommun.
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Stiftelsen Edsbergs Musikinstitut får sedan budgetåret 1986/87
statsbidrag för verksamhet. budgetåret statsbidragetsin För 1998 är

finns avtal och Stiftelsen4 208 000 kronor. inget mellanDet staten
redovisningsskyl-Edsbergs Musikinstitut reglerar statsbidraget,som

digheter m.m.
högskoleutbildningLagerbielke föreslog i sin utredning Konstnärlig

SOU utbildningen vid Edsbergs Musikinstitut skulle bli1992:12 att
påbyggnadsutbildning vid Musikhögskolan Stockholm. Motive-ien

sådan lösning skulle god grund för utbildning påringen attvar en ge
hög koncentration påbyggnadsutbildninginternationell nivå och en av

Musik-för Stockholm. sammanslagning medkammarrnusiker i Någon
för ökadhögskolan föreslogs propositionen utbildninginte i Högre

ställetkompetens 1992/93: sid 69 frågan behandlades.prop. 169, Inär
Eds-föreslog föredragande statsbidraget till Stiftelsenhöjningen av

för möjliggörabergs Musikinstitut med miljon kronor att ett genom-en
förande Edsbergs musikinstitut föreslagit.detav program som

förför Edsbergs Musikinstitut, består företrädareStyrelsen som av
aprilordförande beslutade istiftarna regeringen,utsessamt som aven

stiftelsens till Stiftelsen Edsbergs1994 ändra dels Kammar-att namn
kammannusikaliskt in-musikakademi, dels ändamålet till bedrivaatt

sida korn dockriktad utbildning. godkännande från regeringensNågot
bifall till ansökan.aldrig till eftersom Kammarkollegiet avstyrktestånd

föryttrande det krävs permutationKammarkollegiet påpekade i sitt att
ändring stiftelsens ändamål.av

utredning och utvärdering istyrelsens uppdrag gjordes internPå en
påeleverna studeradeframgick delmaj denna1996. Av att stor aven

utbildningen framöverbeslut år 1990grundnivå, styrelsens atttrots
bedrevs inteFortbildningendast skulle bedrivas på påbyggnadsnivå.

erbjudaskulleEdsbergs Musikinstitutstyrelsens beslut år 1990trots att
framgickfortbildning. Vidareetablerade musiker kvalificerad aven
tidpunkt dåMusikinstitut bildades vidutredningen Edsbergsatt en

musikhögskolor hadevid landets intemånga ansåg utbildningenatt en
under årför musiklivets behov. Utvecklingentillräcklig nivå senare

kraftfullt förändrat sinhade musikhögskolomadock inneburit ut-att
hög nivå-låg mycketbildning och de generellt påsettatt numera en

hadeinternationell jämförelse. Edsbergs Musikinstitutvidäven un-en
fast-styrelsen hadeförverkligat de riktlinjerder period intesamma som

riskeninriktning. Enligt utredningenslagit beträffande institutets var
kunde kommaMusikinstitut omvärldenuppenbar Edsbergs attatt av

högskolasmusikhögskolabetraktas parallell utan en re-som en men
eller formella status.surser

presenterades fyra alternativa framtidsscenarier. EttutredningenI
vilketMusikinstitut idessa inlemmande Edsbergs KMH,ettav var av
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Utbildningsde-skrivelse tillStyrelsen föreslog istyrelsen förordade. en
organisatorisk och ekonomisknovember 1996i attpartementet sam-en

Musikhögskolan skullemed Kungl.ordning prövas.
råder mellanenighet inteplatskan på sinDet sty-att notera attvara

lära-sidan och rektor,Musikinstitut åStiftelsen Edsbergsrelsen för ena
styrelsenframtid.vad gäller institutets Närandra sidanoch elever åre

inlämnades ocksåförslag departementetoch sittlämnade utredningen
intendent,rektor,skrivelsen,vad iskrivelse enligt som angavssom,en
vadifrågasattesskrivelsenstod bakom.lärarkår och elevkår I som

sammanfattningsvisutredning, ochstyrelsensframkommit i attangavs
beslutförligga till grundalltför bristfällig förutredningen ettatt omvar

resultatetredovisades skrivelsenBland iframtid.Edsbergs annat av en
stöd bland lärarnahelstdet fanns någotenkät visade inteatt somsom

Musikinstitut i KMH.Edsbergsför förslaget inlemmaatt
uppdragMalmgren i1997 GöranUtbildningsministem i marsgav

MusikinstitutStiftelsen Edsbergsstyrelsen församråd medefteratt,
förslaglämnaStockholm,Musikhögskolan iKungl.styrelsen församt

Musikinsti-Stiftelsen Edsbergssamlokaliseringsamordning ochtill av
Stockholm.Musikhögskolan imed Kungl.tut

ochMusikinstitutEdsbergsutredningföreslår sinMalmgren i att
samtligajanuari 1998,och med den lfrånslås attKMH an-samman

vid KMHerbjuds tjänstMusikinstitutEdsbergs attställda vid samt en
kam-för hela KMH:smedkammarmusikprofessur inrättasi ansvar
före-kammarmusikPåbyggnadsutbildningen imarmusikverksamhet.

andravissaMalmgrenDärtill föreslårEdsbergs slott.förläggas tillslås
utredningMalmgrensresursförstärkningar till KMH.förändringar och

i maj 1997.Utbildningsdepartementettillöverlämnades
ordförandestyrelsensmed såvälsammanträffatmitt arbetehar iJag

framhållitharstiftama. Dessaför de attstyrelserepresentanter tresom
Även ochrektorförslag.till Malmgrensmycket positivstyrelsen är

positivaförutsättningarna,med de givnavid ställer sig,lärare institutet
Malm-olyckligtdetStyrelsenförslag. atttill Malmgrens ärattanser

innebärdettaeftersomtill migöverlämnats attutredning hargrens
vilket1998,den januarigenomföras lkundeMalmgrens förslag inte

hade förväntat sig.styrelsen

Slutsats

ställninganledningharjagdel jag intemin att taFör attanseregen
utredningsamgående. Malmgrensorganisatoriskttill eventuelltett ger

samgå-jagför beslut.tillräckligt underlag Däremot att, ettett omanser
slottEdsbergsiverksamhet bedrivsdenrealiserat,ende blir även som
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synnerligen underligtskulle sigskall i Detinrymmas teett nytt campus.
vill ingå ihögskolor, idag intede konstnärliganågra ensomom av

Stockholm,konstnärliga högskolor imedsamlokalisering övriga mot
delsamtidigtförläggas isin vilja kommer ett nyttatt en avsomcampus

deFlertaletSollentuna kommun.Edsberg iskall ligga kvar iKMH av
tilllokalisering Ham-framförts från bl.a. KMH motargument ensom

hävdas juststyrkakan medSjöstad eller Kvarnholmenmarby än större
beträffande Edsberg.

lokalersåledes imåste KMH:sEnligt min mening ett nytt campus
kanMusikinstitutvid Edsbergsutbildningendimensioneras så ävenatt

där.rymmas
slottEdsbergsdock lokalerna iklart börstårInnan ett nytt campus

slottetvilket innebärförslagmed Malmgrensanvändas enligheti att
ZOOO-talet.år in påanvänds några

vill jagtill mig,har överlämnatsutredning gö-Eftersom Malmgrens
utredningeniavseende de två sista avsnittenföljande kommentarra

stiftel-och upplösningsammanläggningtidsplan förvilka behandlar av
se.

ochskett frånskulle hasammanslagningenföreslårMalmgren att
dock erfaritharskedde.vilket inte Jagmed den januari 1998, att ett1

kommerMusikinstitutStiftelsen Edsbergsochavtal mellan attKMH
Eds-vidför utbildningeninnebörden KMHtecknas med att ansvarar
dentidigastkan skesammanslagningapril 1998. Enberg fr.o.m. den 1

möjligaendadenkunnatharSåvitt jagjanuari 1999. utröna ärl proce-
föreslårinteför 1999budgetpropositioneni attduren den regeringenatt

ställetMusikinstitut. IEdsbergstill Stiftelsenskall anvisasstatsbidrag
tillanslagdärmed höjtochutökat uppdragföreslåkan regeringen ett

förutsätt-Understiftare.stöd hos samtligaharlösningKMH, somen
kommerförslag,medenlighet regeringensbeslutar iriksdagenning att

förut-ekonomiskaha någrainteStiftelsen Edsbergs Musikinstitut att
Proceduren1999.från den januariverksamhet 1bedrivasättningar att
förtillämpasden procedur över-den atti principär som nusamma som

till denSvenska InstitutetStiftelsenverksamheten vidföra myn-nya
Svenska Institutet.digheten
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Stockholmiteaterutbildningenhögre8.3.2 Den

Stockholmfrån iTeaterhögskolanSkrivelse

skrivelse från Teater-överlämnatutredningenhar tillRegeringen en
samlad högresynpunkter påStockholm med teaterut-högskolan i en

för-problematiken kringbehandlasskrivelsenStockholm. Ibildning i
medan övrigskådespelare,utbildarTeaterhögskolan tea-hållandet att

scenografer ochutbildning regissörer,exempelvisterutbildning, avsom
skrivelsenEnligtDI.Dramatiska institutetförlagd tilldramaturger, är

regi-varitårenproblemetiögonenfallandedet atthar mest genom
skådespelarele-medkontakttillräckligutbildasvideleverna DI utan

Teaterhögskolan.vidvema
betänkandeLagerbielke i sittföreslogkapitel 2framgår iSom ovan
Teaterhög-och1992:12 DIhögskoleutbildning SOUKonstnärlig att

Lagerbielkesscen/mediehögskola.tillskulle förasskolan ensamman
högskolornade tvågrund förtillräckligfannsdetmotivering attattvar

förstadet iorganisation,skulle ingå i atthelhet trotsi sin gemensamen
Teaterhögskolan. För-medsamarbetatteaterdelen vidhand DI somvar

till någothellerledde inteochhögskolornabådaslaget avstyrktes av
regeringen.förslag från

1980-taletslutetgjordes ividverksamheten DIEn översyn avavav
högskolabetänkandet iEnredovisades iutredare ochsärskild ut-en

någonslutsatsendrogUtredaren1990:104.veckling SOU att sam-
skådespelarutbildningenochvidteaterutbildningen DImanslagning av

däremotansågUtredarengenomföras.bordeTeaterhögskolan intevid
ochfastarebordehögskolornabådademellansamarbetet meratt ges

planerade former.långsiktigt
arbets-långsiktigaochfastareskrivelse harTeaterhögskolansEnligt

sida harTeaterhögskolansförverkligas. Frånformer kunnatinte man
utbildningsvä-utanförteaterlivetmedkontaktenofta valt prioriteraatt

och iscen-lärareanlitatsharframstående regissörersendet, och som
Teaterhögskolan,enligtDock har,produktioner.högskolansvidSättare

genomförts.samarbetsprojektflera ambitiösa
skrivelsenföreslår iTeaterhögskolan teater-för attStyrelsen en ny

praktisktmöjlighetarbete fårfortlöpandeunderbildas atthögskola som
mål ochkonstnärligaformulera sinametoder,pedagogiskautforma sina

skulle iteaterhögskola ettorganisation. Dennabygga nyaupp en ny
skådespe-förinstitutioneninstitutioner:tvåinledningsskede bestå av

institutionenochTeaterhögskolan,nuvarandedvs. denlarutbildning,
nuvarandedenteaterutbildning, dvs. tea-scenografi och övrigför regi,
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teravdelningen vid skulle bli den högskolestyrelsensDI. Det nya upp-
gift verka för samordning undervisningen mellan de två elleratt en av
eventuellt en tredje institution för fortbildning och vidareutbild-tre
ning institutionema. avvaktan på lösningen de för denI teater-nyaav
högskolan lokalfrågoma skulle förde lokaler närva-gemensamma som
rande finns på och Teaterhögskolan utnyttjas.DI

Styrelsen föreslår samtidigt film- och mediehögskola ska-att en ny
det skulle påpekar avsikten med för-återstå DI. Man attpas av som av

slagit arbetsuppgifter Teaterhög-den uppdelningen mellanär att nya av
skolan fruktbar utgångspunkt föroch skulle innebära ochDI ny ar-en
betet Teaterhögskolan också "Film- ochinte bara inom inom DI.utan
medieområdet förefaller tröskeln till helt värld medstår påoss en ny
helt konstnärliga möjligheter. kan film- ochtekniska och Här en nynya

helt andra riktningarmediahögskola stå inför utmaning pekar isomen
måstede aktuella teaterutbildningen,inomän är vara ensom som

utbildning syftar till kommunikation människa tilli män-rummetsom
niska.

för Teaterhög-Skrivelsen avslutas med följande slutord. Styrelsen
ochskolan hoppas få möjlighet diskutera dessa frågor med styrelseatt

ochledning för Dramatiska och med dess lärare, elever övriginstitutet
snabb omfördelning utbildningsansvaretpersonal. lösningEn av en av

därefter mycket ochpå våra områden, skulle det möjligt snartgöra att
flera demed konkretion diskutera eller lösningarhelt aven annan en

hur denlokalproblem ocksåkonstnärliga högskolornas när vet nyaman
teaterhögskolans lokalbehov ut."ser

frånSkrivelse Dramatiska institutet

till utredning-Dramatiska DI har inkommit med skrivelseinstitutet en
Skrivelsen har behand-där bemöter Teaterhögskolans skrivelse.DIen

lats styrelse.i DI:s
teaterutbildningenbörjar med konstatera det orimligtDI är attatt att

högskolornauppdelad på högskolor. de bådatvå Detta överensärär
lösning-har uppfattning TeaterhögskolanDI dock än omom. en annan

den enda rimliga lösningenpå detta problem. DI är ettatten anser
ñlm/TV/mediaeftersom konstformemasamgående mellan högskolorna

kunskapsut-och kultur, arbetsmarknad ochharteater en gemensam
skall drivas underveckling. hindrar grundutbildningamaDetta inte att

utveck-självständighet och till del oberoende varandra. DIvissstor av
lar skälen till sitt ställningstagande.närmare

arbetaviktigaste skälet enligt studenterna kommerDet DI,är, attatt
Skådespelaryrketfilm/TV.gränsöverskridande mellan radio ochteater,
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kun-ochKontakt-medierna.allt starkareårför varjeriktar sig mot
förocksåsjälvklartdärförmedierochmellanskapsbehovet ärteater

dominerasnaturligtvisbasen tea-skådespelarutbildningen, även avom
konst-främstasamband.starka Definnsde två konstanternaMellanter.

DIkonstformema.bådaframstående inomofta varithar ansernärerna
det.utbildningarnabör inte göraverkligheten inte gränser,sätteratt om

konstnärsgenerationen är avgöran-denkontakter inomPersonliga egna
grundläggskontaktermöjligheter. Dessafortsattaför studenternasde

kontaktdennastudietiden. Att rentundernaturligtoch prövas ger
självklart.likautvecklingsmöjligheterkonstnärliga är

institutio-dåhögskolans änframhålls är störreVidare att nuansvar
Utbildningenövningsmöjligheter. ärtillhandahöllbranschenochnerna

kunska-bredd pågällerförr vadavgörandedärför, enligt änDI, numer
studenter inombegåvade än ettutbildaoch förmåga att av-merperna

område.gränsat
arbets-och denkulturendenUtöver gemensammagemensamma

tillskälrad andraskrivelsen attframhåller iDImarknaden samman-en
högskolortvå smånackdeldenpekas påhögskolorna. Detde tvåföra

Enochförflexibilitetochdynamikminskadgällervadinnebär en.var
medanomvärlden, störreförändringar isårbar förhögskolaliten är en

utbildningar-mellanomprioriteringartillmöjligheterinnebärhögskola
sammanslagningutveckling.och Envid krisbådefördeltillvilket ärna

till-därförochmedkansliocksåinnebär gemensamtett gemensamma
uppgifter.administrativaförpersonellaräckliga resurser

möjligheternaökarfilm ochförhögskolasammanhållen teaterEn
uppgiften,tredjedenklaraochfortbildningbehovet atttillgodoseatt av

verksamheten.samhällsinriktadedvs. den
ochforskningkunskap,överbyggnaddenpåpekar DISlutligen av

blirochutbildning,högreförväntassamhällsnytta gans-somav ensom
högspecia-ochmed fåhögskolalitenhögskola.mindre Enka isvag en

yrkesskola.karaktärenoftafårliserade utbildningar av
tvådesammanläggningsåledes förframförsDessa argument aven

skulle inne-detnackdelardeframhålls ocksåskrivelsenhögskolorna. I
från DI. Tea-teaterutbildningarnahelhetförbära DI separerasomsom

redovisasinom DIutbildningsamband medterutbildningamas annan
utbildning.förutbildning

skrivelseTeaterhögskolansdet iavslutningsviskonstaterar attDI
aspekterekonomiskaellerkonstnärligapedagogiska,någrainte anges

inteskäl,utbildningspolitiskaellerkultur-heller någraoch inte som
för-Teaterhögskolanshögskola isamordnad äntill ibättre tas vara en

DI,självständighet, attutbildningarnasbibehållandeMedslag. anserav
tillsamordnashögskolornatvådemotiverarredovisatsde skäl attsom

hög-dennaiteaterhögskolahögskola. Den gemensammarymssomen

17-15483
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skola bör, enligt ha identitetDI, och byggnad: Ett tea-en egen en egen
terhus med ansikte publiken formi och studior.ett ut mot av scen

Skrivelsen avslutas följandemed kommentar. Självständighet och
oberoende självklart förvärde teaterutbildningama. finnsär Detett en
tradition och inom kan börinte eller säljas tillsärart teatern, utsom
media. Det kultur,i arbetsmarknad och framtida utveck-gemensamma
ling det dock olämpligt med skilda högskolor. självständighetengör i

samordnad högskola kan väl kombineras med det uppenbarten gemen-
Alla till glädje, framför allt för studenterna och därmed för densamma.

framtida konsten.

Slutsats

deAv redovisade skrivelserna framgår Teaterhögskolan ochattovan
Dramatiska institutet helt uppdelningenär överens att teaterut-om av
bildningen på de två högskolorna problem. det framgår ock-Menär ett
så, med all önskvärd tydlighet, de högskolorna har helttvå olikaatt syn

hurpå bör lösa problemet.man
För min del samlokaliseringjag i däratt ettegen anser en campus,

både ochDI Teaterhögskolan förutsättningar föringår, uppnåattger
vad båda högskolorna eftersträvar. samlokalisering, dessutomEn som
innebär de båda högskolorna placeras intill varandra, medger såvälatt

samverkan mellan skådespelarutbildningen och den övriga teaterut-en
bildningen fortsatt samband mellan teaterutbildningen inom DIettsom
och DI:s övriga utbildningar. lösning densammaDenna DIär som an-
förde i sitt yttrande Lagerbielkes utredning vilket framgår iöver ovan
avsnitt 2.1.2.

Jag däremot det aktuellt föreslåinte någon organi-äratt attanser nu
satorisk förändring, varken utifrån Teaterhögskolans eller Dramatiska
institutets förslag. förutsättningar för önskade samarbeteOm detges
och samband mellan utbildningarna båda skrivelserna,i desom anges

det också enligt uppfattning klokt avvakta eventuellmin medär att en
organisatorisk förändring i den eller andra riktningen. utveck-Denena
ling samlokalisering medför bör, enligt uppfattning, få bliminsom en
vägledande för framtidaeventuell organisatorisk förändring.en
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lik-iberörs denna utredninghögskolorkonstnärliga avgör,De som av
myndighe-statligaoch högskolor och övrigaandra universitethet med

samladeför hyror deskallvilka avsättaster, resurseravresurser som
skalllokaler desjälva vilkaförfogar och beslutarhögskolan över om

förFörutsättningenlokalförsörjningsansvar.ha. har såledesDe eget en
ihögskolor själva vill ingådärför berördasamlokalisering ettär att

campus.
tillinställninghögskolornasredovisatföregående kapitel har jagI

Teaterhögskolan avvisarframför alltframgårcampusidén. tan-Där att
ingåskall ihögskolorsamtligaingå Om ettken på i ettatt sexcampus.

förden principfrånriksdagsbeslutkrävs avstegnyttett omcampus,
gäller.lokalförsörjningmyndigheters nusom

organisations-enligt min meningbeslut fattas börsådantOm ett en
representeradebörberörda högskolorSamtligakommitté tillsättas. vara

organisationskommittén.i
fort-för denuppgift börOrganisationskommitténs att ansvaravara

avseendebeslutfattaprojektethanteringen rätten attsamtsatta gesav
högskolornasberördahyreskontrakt för detecknaochlokalisering även

etablerabehövs förutsträckningräkning deni ettatt campus.som
kostnadsaspek-påpekathögskolorna harberördaFlertalet de attav

till deställningstagandeför slutligtbetydelseavgörandehar ettten en
kostnadsuppskattningarpreciseradelokaliseringsaltemativen. Merolika

avsnittiredovisatskäl jagmöjligahar varitinte göraatt ovansomav
lo-detaljeraterfordrasför kostnadsbedömningarunderlagSom5.1. ett

för deutredningsskissergenomarbetademedtillsammanskalprogram
inte.föreliggersådantalternativa lokaliseringama. Ett ännuprogram

tilluppgift bör därförförstaOrganisationskommitténs attatt sevara
förank-ske medArbetet måstearbetas fram.detalj lokalprogramett erat

beskrivningfrånoch utgåekonomiskatillgängligaring i avenramar
denunderlokalernaskall bedriva ihögskolaverksamhet respektiveden

klarhögskola måsteRespektive överfemårsperioden.närmaste vara
ekonomiverksamhetför såväl programmetskonsekvenserna avsom

organisa-kanföreliggerlokalprogramdetaljeratgenomförande. När ett
hyresavtal förvidareför gåolikationskommittén välja motvägar att

lokaler.nya
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organisationskommittén medEn gåväg äratt att programmet som
grund fördjupade utredningsskisser från de hyresvärdar-begär in tre
na/möjliga Skisser och beskrivningar skall utfor-hyresvärdama. vara
made de kan grunden för den kost-på så sådant sätt utgöraett att

utföranadsuppskattning organisationskommittén låterantingensom
dennaeller respektive hyresvärd. anslutning tillbegärs I pro-som av

Därefterför tomtmark väl-sker också förhandlingar priscess om m.m.
utifrån de kriterier kommitténjer kommittén alternativenett av som

ställt upp.
kostnadsaspekten valet detMed detta tillvägagångssätt in ivägs av

funktionalitet.fördelaktigaste liksom gestaltningsfrågor ochalternativet
förordar ordning.Jag denna

lokalise-organisationskommittén väljerkanEn väg attvaraannan
utarbetandeförhållanden och kan då, efterring utifrån kända ettavnu

fortsattutsedda hyresvärden fördetaljerat låta den ut-svaraprogram,
Alternativt kan kommitténredningsarbete/skisser och arkitekturtävling.

kostnader och först där-för arkitekturtävling, låta kalkylerasjälv svara
offert. Givet-efter låta hyresvärden fortsätta projekteringen och lämna

arkitektkontoristället för tävling låta någravis det möjligtär utar-att
organisations-parallellt. själv för tävlingenbeta skisser Att gersvara
färdiga resul-inflytande detkommittén och högskolorna överstörreett

tatet.
ekonomiska förde-från deMed detta tillvägagångssätt bortser man

förmån förhyresvärdarna kan tillmellanlar konkurrenssituation geen
gestaltning ocheventuellt kan förtävlingsmomentetdet tillskott ge

funktionalitet.
behöva anlitaorganisationskommitténsamtliga fall kommerI att

kost-det detaljeradekonsulthjälp för utarbeta göraprogrammet,att
arkitek-Genomförandetalternativennadskalkyler, utvärdera etc. av en

medför också kostnader.turtävling eller parallella uppdrag
respektivekommande detaljplanearbetet iförbereda för detFör att

sambandinleda dialog redan ikommun bör organisationskommittén en
inleds. Planprocessen imed med det detaljeradearbetet programmetatt

ochutrednings-med förberedande interntrespektive kommun inleds ett
samråd och remisshantering.planarbete också innebärsom

alternativen gårbeslutatorganisationskommitténNär ett avom
från utrednings-detaljplanearbetet. utgårkommunen vidare med Detta

beslutarleder till kommunenskissen/det vinnande förslaget och att om
få möjlighetför allmänheten skalldetaljplanen skall ställas attatt ut att

Efter inkomnalämna synpunkter enligt plan- och bygglagen. att syn-
motsvarandestadsbyggnadsnämndenpunkter bearbetats godkänner

detaljplaneförslaget.
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Parallellt kommunen kanmed i arbetet med planeringprocessen av
projektet och projektering ske. Slutligen beslutar kommunfullmäk-viss

detaljplanen. Efter överklagandetid träder planen kraft.tige iom en
därefter kan byggstart ske.Först

4 174548
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Kommittédirektiv

Dir 1997:47

verksamhetsmässigeventuellsamlokalisering ochUtredning om
i Stockholmkonstnärliga högskolornaintegrering deav

den april 1997regeringssammanträde 3Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

konstnärligadesamråd meduppdrag iisärskild utredareEn attges
delsundantagen,KonsthögskolanKungl.Stockholm,högskolorna i

dessasamlokaliseringlämpligföreslålokalbehovet ochanalysera aven
integreringverksamhetsmässigeventuellhögskolor, dels överväga aven

högskolor,berördasamråd med upprättaUtredaren skall, iutbildningarna.
förslaget.genomförandetplan för aven

Bakgrund

1978ärbudgetpropositionenanledningbeslutade med attRiksdagen av
1977/782100,prop.Stockholmhögskolor ikonstnärligaåttainrätta

Danshög-högskolorna1977/781338. åttarskr. De1977/78:UbU22, var
för högreoch institutetGrafiska institutetDramatiska institutet,skolan,

Konstfackskolan,GI/IHR,reklamutbildningochkommunikations-
Stock-Operahögskolan iStockholm,Musikhögskolan iKonsthögskolan,

högskolorna ikonstnärligaStockholm.Teaterhögskolan i Deholm samt
enheterfriståendehögskolesystemetvid inträdet iStockholm förblev

liksomMalmö,Göteborg ochutbildningar imedan motsvarande senare
iuniversiteteninstitutioner iinordnadesUmeå och Piteå,de iäven som

högskolan Luleå.irespektiveGöteborg, Lund, Umeå
loka-börStockholmhögskoleutbildningen ikonstnärligadenHur vara

börjansedansammanhangfleraorganiserad har diskuterats iochliserad
ocksåsamlokaliseringgälltharl970-talet. Diskussionerna sam-menav

och administra-utbildningsorganisationsammanslagningarellerverkan av
och verk-organisationför ändradmotivstödfunktioner. Viktigativa en

enheterfleratill ellersammanslagning störresamhet har varit att enen
samarbete,utbyte ochutvidgatformfördelar bl.a. iskulle innebära av
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ekonomiskrationaliseringsvinster, ökad administrativ och kompetens ;aimt
effektivare lokaler.utnyttjandeett av

föresloghögskoleutbildningar i betän-Utredningen konstnärligaom
kandet högskoleutbildning SOU 1992:12 vissa organiiato-Konstnärlig

utbildningarriska förändringar och administrativ samordning emellan.en
för utbildning Stockholm skulle mirskasAntalet högskolor konstnärlig i

Teaterhögskolan fcrdestill fyra Dramatiska institutet ochattgenom
ochMusikhögskolan, Operahögskolantill enhet och attsamman en genom

Konstfackskolan och KonsthögskolanDanshögskolan bildade enhet.en
enheter och Grafiska institutet och institutetföreslogs kvarstå separatasom

inordrasreklamutbildning föreslogs iför högre kommunikations- och
Stockholm.Universitetet i

flertalet remissinstanserdetyttranden förslagetI sina över storavar
föreslog dockradutredningens förslag. instansernegativa till En en

högskolor Stockholmkonstnärliga imellan samtligabindning ännärmare
hade föreslagit.vad utredningen

ökadutbildning för iom-Efter förslag proposition Högrei regeringens
1992/93:363 finns idag1992/93:UbUl4, rslcr.l992/93:169,prop.petens

Grafiskasedan institutethögskolor Stockholmfristående konstnärliga isju
GI/IHRreklamutbildningkommunikations- ochoch för högreinstitutet

Med anledninginordnades Stockholms universitet.den juli i1 1994 av
Utbildningsdepartementetgjordesuttalanden propositionen inomi en

mellan de konstnärligasamverkanfrågan administrativöversyn omav
högskolorna Stockholm.

delbetänkandet Spiranföreslog KronanStockholmskommitté iårs1994
Äpplet konstnärliga högsko-desamlokalisering127SOU 1994: att aven

förlokalermed planeringenoch arbetetlorna Stockholm skulle skei att av
medsamverkanborde fortsätta ihögskolorna därmedde konstnärliga

Stockholm.Lärarhögskolan i
arbetsgrupp be-sammanställdeUtbildningsdepartementetInom etten

högskolorna ikonstnärligasamlokalisering deredningsunderlag för aven
olika lokaliseiings-översiktligtpresenterades åttaStockholm. underlagetI

alternativ.
Stockholmskommitté infor-från årsanledning förslagen 1994Med av

kvalitez ochoch forskning;Utbildningpropositionenmerade regeringen i
1993/94:399rskr.1993/94:UbU12,konkurrenskraft 1993/942177,prop.

begärde regeringentill samlokaliseringmöjliga alternativtvå attsamtom
för lokalför-myndigheternasfrånskulle få avvika principen ansvarom

konstnärliga högsko-för delokalfrågomaför hanteringensörjningen att av
loma skulle bli ändamålsenlig.

övertygel-tid funnitsdet under relativt långSammanfattningsvis har en
ellermed samlokaliseringfördelarnai olika sammanhang enavenomse
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konstnärliga hög-Stockholm.högskolorna i Dekonstnärligadeflera av
Konsthögskolan ochKungl.undantagStockholm, medskolorna i av

samloka-tillpositivaockså ställt sigharStockholm,Teaterhögskolan i en
Musikhög-Kungl.bl.a.högskolorna,Fleraverksamheterna.lisering avav

lokalför-derasframhållitsammanhangolikaharStockholm, i attskolan i
lösning inomlångsiktigoch behöveromfattandesörjningsproblem är enen

medfördelarnaövertygelsestarkrelativtframtid. Trots enomensnar
förformernafinnamöjligtvaritintedockhar det attsamlokalisering ännu

genomförande.praktisktett
unikverksamhetStockholm harhögskolorna ikonstnärligaDe aven

SverigesförochSverigekulturlivet iförbetydelsebredd är storavsom
konstnärligadeFlerakulturområdet.position inominternationella av

inverkarvilkalokalförsörjningsproblememellertidharhögskolorna
verksam-eventuellochlokaliseringsamladverksamheten. Enpånegativt

högskolornasenskildadekunna lösaskulleintegreringhetsmässig pro-
konstnärligtförförutsättningarskapar nyttdet ettsamtidigtblem som

kraftcentrum.

Utgångspunkter

eventuellochsamlokaliseringuppdragetmedSyftet är att genom en
Stock-högskolorna ikonstnärligadeintegreringverksamhetsmässig av

skapaFörkonstnärligt attför centrum.förutsättningarholm skapa nyttett
möjligtså mångaviktdetområdesådant atttyngd åt är avsomett av

högsko-anledningMedområde.tillsamlaskanhögskolorberörda ett av
viktocksådetverksamhet attpublikaomfattande ärlomas relativt av

institutioner.kulturellamed andrasamverkanunderlättarlokaliseringen
tilltänktadentillkommunikationergodafinnsdetviktigtdetVidare attär

lokaliseringen.
verksamhetsmäs-eventuellochsamlokaliseringförförutsättningEn en

varjeStockholmi är atthögskolornakonstnärligadeintegreringsig av
kanmiljöstimulerandeochlokalerfunktionellapåkravutbildnings en

tillfredsställas.

Uppdraget

högskolor-konstnärligamed desamrådihuvuduppgifterUtredarens är att
analyseradelsundantagen,KonsthögskolanKungl.Stockholm,ina

dels övervägasamlokalisering,lämpligföreslåochloicalbehovet enen
medsamrådskall, iUtredarenintegrering.verksamhetsmässigeventuell

förslaget.genomförandetförplanhögskolor,berörda upprätta aven
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Utredaren skall och tillbyggnad nuvarandeöverväga om en om- av
Konstfackkvarteret Kv. 2 eller kringliggande områdenTre Vapen är
lämplig eller andra lokaliseringsalternativ förutsättningar förbättreom ger

konstnärligtett centrum.
högskolor kan aktuella för samlokaliseringDe och eventu-som vara en

ell verksamhetsmässig integrering Danshögskolan, Dramatiska institu-är
Konstfack, Kungl. Musikhögskolan Stockholm, Operahögskolani itet,

Stockholm Teaterhögskolan i Stockholm.samt
avsedda samlokaliseringen förutsätter ändring hög-Den inte någon av

skolornas ställning självständiga högskolor. det bedöms lämpligtOmsom
ändring föreslås.utredaren kan dock sådanav en

samråda berörda högskolor.Utredaren skall samarbeta och med Sam-
råd bör också ske med lokalförsörjningsverk och Riksrevi-Statens

förutsätter berörda kommunalasionsverket. Arbetet därtill kontakter med

organ.
kostnader förUtredaren skall beräkna och precisera samtliganärmare

Ävenförslaget. kostnader för eventuell verksamhetsmässig integreringen
bör inräknas. kostnader för förslaget lokaler bör inteDe över-som avser
stiga de kostnader för lokaler högskolorna har för närvarande. Even-som
tuella merkostnader skall finansieras inom givna anslagsramar.

Ramar för utredarens arbete

ochUtredaren skall beakta direktiv till samtliga kommittéerregeringens
särskilda regionalpolitiska konsekvenser dir.utredare redovisaattom

offentliga åtaganden dir. 1994:23, redovisa1992:50, prövaatt attom om
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124 och redovisaattom

arbetet dir.konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande
1996:49.

novemberUppdraget skall redovisas till regeringen den l 1997.senast

Utbildningsdepartementet
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I
lokaliseringsalternativBilaga Idéskisser3. över tre

och KonstfackområdetBlad 1
Hammarby SjöstadBlad och3 4:
KvarnholmenBlad och5

17-15485
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högskolorna sigentréplats för runtblir också deTorget en nygrupperarsomen nyaknutpunkt; Siölorget vidvid Siöstadensliggerhögskolorna östraDe konstnärliga högskola kanVariahär kallad Kulturlorget.platsbildninglcampus, ges egenenSvindersvikenfrånpurkslrükeispårvagnslinjer. nårHör-allaLugnet Hör möts Hammarby Siö.utblicksmöiligheleroch medidentllel malsidoordnal denplaneras. Siötorgel liggerbudHammarby Sjö där stortell nya
olika håll.och framtida ska ölbutiker, högskolorna kaneventuellpulsöder. Vid ligger expansion lrerestaurangerSiöslodens EntorgetEsplanaden år avsom

service.annan

SJÖSTAD 1997OKTOBERHÖGSKOLORKONSTNÄRLIGA HAMMARBYl





KONST

TR. TlLL
PARKERtNG

ENTRéPLAN

entréerVid Siötorget ligger butiker, och ocksåservice tillrestauranger men
bibliotek, kårhus liggerhögskolornas och plan.i övreettrestaurang som

linjer ligger frånligger spörvagnsstotionen där ll uppgångenmöts. österväster tre
och smidigt högskolornaparkeringsonlöggningen. Det enkelt nå bil,medör att

kollektivtrafik cykel till för elever och publik.och lärare,gagn
fårdör skolaHögskolorna Kulturtorget varie Skolorna kanentré.runt egengrupperas

överbelysta mindresamlas kring gallerier och interna gårdar. publikainternt De stora
från kulturtorget får caféerdör medsalarna skolornanås uteservering.egna

fooiéytar vid publikaoch caféerna blir naturligaGollerierna evenemang.
högskolorna,utformning uttormningarSkissen möjlig placering och andravisar aven

naturligtvisoch inbördes lägen möjliga.är

HAMMARBYSJÖSTADHÖGSKOLORIKONSTNÃRUGA OKTOBER 1997
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samlokalisering REMISSUtredningen om
verksamhetsmässigeventuell 1997.1.07och

konstnärligadeintegrering av
Stockholm, K 97ihögskolorna

Till förrektorema

Danshögskolan
institutetDramatiska

Konstfack
Musikhögskolan i StockholmKungl.

i StockholmOperahögskolan
i StockholmTeaterhögskolan

högskolorna ikonstnärligamöjligheter för samlokalisering deAlternativa sexav
Stockholm

överläggningarmeddebeståttdel utredningsarbetet,genomfört hardenhar avI somavnuag
förstudenttepresentanteroch attkonstnärliga ledningar, styrelserhögskolornasberörda

Robeznieks,från fanautredningsuppdraget. biståndpå. Medsynpunkterinhämta
högskolornasaktuellauppgifterytterligarejagLokalfötsörjttingsverket har inhämtatockså om

olikaförunderlagbedömning framtida förlokalbehovlokalsituation attsamt av
lokaliseringsalternativ.

samlokaliseringlämpligföreslåkommitténuppgitterna ñrdirektivenEnligt avär att enaven
skall"utredarendirektiven övervägaiVidarekonstnärligahögskolor i Stockholm. sägs attsex

ellerTre VapenKv.Konstfackkvarteretnuvarandetillbyggnadoch avom-om en
lokaliseringsalternativ bättrelämplig eller andraområdenkringliggande är gerom

konstnärligt centrum".förförutsättningar ett

tänkbaraantalgenomgånggrundligdirektiven efterenligt ochmed ettiharI avenag
Konstfackområdetnämligenjustlokaliseringsalternativ samtalternativ,valt utredaatt tre

i detalternativen närmareSjöstad Deoch Kvarnholmen.Hammarby presenterasdessutom tre
angelägenjagställningstagandenaslutgiltiga ärjag formulerarmaterialet. rutan debilagda

alternativen.pådedel synpunkter tretaatt av eraom

någrai nuvarandelägemöjligt göravaritpåpeka inte harviktigt det attDet är attatt
olikaförhyreskostnadema dejämföragårkostnadsberälctingar,varför intedet att

alternativen.

ärjagkonstnärligahögskolornaaktuellaöverläggningar företrädareför demedallaEfter sex
högskolornaberördamellan deñnns skillnaderbetydandenaturligtvis medveten detattom

angelägetMen detkonstnärligt ärför samlokalisering tillintressetgällervad ett campus.en
värderingsamlokaliseringändågörnågon fördel medhögskolor intede enäven ensomatt ser

viktigt föroch detförslag,utformningen mina äralternativen. Det viktigt förde ärtre avav

17-15486
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och riksdagregering hur högskolornaatt veta värderardeolika alternativen statsmakternaom
konstnärligtbeslutar omfattandeatt ett samtliga konstnärligacampus. högskolorsex

Stockholm. skall byggas.

Avsikten redovisa inkomnadeär att synpunktemai betänkandet.Om inteyttrandena alltförär
omfattandehögst 5-6 normalaA4-sidor kan deeventuellt bilagor i betänkandet,tas som
eljest jagkommer redovisa idem redigeratskick.att

tacksamtI synpunkter från samtligaberördahögskoloremotser vad gällerag de tre
lokaliseringsaltemativen.Det därvidbör framgåvilka tör- och nackdelar i olikadeser

vilketalternativen alternativen förordar motiveringensamt och för detta. Detav är
påpeka de skisserangeläget tagits fram endast idéskisscratt att inteoch någraär slutligasom

byggnadernasförslagvad gäller storlek och placering.Syftet skissemamed endastär att
lokaliseringåskådliggöravad till respektiveområdeskulle kunna innebära.en

ingåbetänkandetkommer avsnitt självaI campusidén.I utgår från de positivaatt ett attom ag
i skrivelsen fråneffekter rektorskonventetDnr 1993/213 i oktober 1993som angavs

giltiga hosde femfortfarande högskolor,är skrivelsen.stod bakomsom

också utkast tillbifogar inledandede kapitlen i betänkandetJag behandlarbakgrund,ett som
utredningensuppdragoch arbete konstnärligade högskolornasstorlek, verksamhetochsamt

FörJag tacksamlokaler. synpunkter inteär dessaavsnitt. minst för undvika felaktigaatt
beskrivningar.

utredningenstidplan skall kunna hållasFör jagbehöver bådepåatt erasvar
lokaliseringsaltemativenoch kapitelutlcasten under fredagen 28 novemberden 1997.senast

skickavänlig tillVar svaren

ErikssonLena
Utbildningsdepartementet

30-32Regeringsgatan
Stockholm10333

vänliga hälsningarMed

Leif Andersson

Kopior för kännedom
utredningenstill experter
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I
OANSHOGSKOLAN

1997-11-27 13-191-97Regnr

Utredningen samlokaliseringochom
integreringversanüietsmassigeventuell

Stockholmikonstnärligahögskolornade:lv

samlokalise-på förslagtillsynpunkter utredningensutkastDanshögskolans om
högskolornakonstnärligaintegreringverksamhetsmäsig deeventuellochring av

Stockholm.i

därförinte fullständigoch ärfinner utredningen adstyrelse arDanshögskolan: au
utkast.betrakta ettsom

avsnitt gäller:viktigasaknarUtredningen som
högskolorna.konstnärligaintegrering deverksamhetsmkigAnalys avav- iför förslagetsamtligakostnaderpreciseringochBeräkning närmare av- direktiven.medenlighet

organisatiblxsfonnen.Ställningstagandetill-
förslagslutligadärförförutsätter utredarensstyrelseDanshögskolans att

remitteras.

INGÅFÖR CAMPUSSKALL IDHVILLKOR ATISTYRELSENS

ingåiDH skallsammanfattarsinavillkor förstyrelseDanshögskolans att campus
punkter:följandei

skall självständighögskola.danshöçkolanat: varaen
arkitektonisktifår lokaler dagsljusoch lunvolymmed ste-DH större mratt

verksamhetensbehov.krutivitemkapnndemedhänsyntill denutformningásk
får övningsscen.huskroppmedDHatt enegen

uppkommer.merkostnaderfår kostnadstäckning samtligaDH full för4. somatt

DANSHÖGSKOLANS BETYDEIÅEUTVECKLING OCHOCHDANSENS

någraår bildadesCullbergbaletten..1963Koteograñskainstitutetgrundades och senare
ytterligare tillskott:Dansteaterrt. 1991ñckdansenModerna och1986öppnade ettpar

UnderMalmö. kortaFakiren Dansstationeni denStockholmHusi ochDansens numera
enaståendehaftsjälvständigadansinstitutionerhardanskonstenfunnitsdettid ensom

påverka konstforrner.iliksomden gradkommit andrautveckling. stor an

bådedrivande involveradi utvecklingsarbetetmedkonstnärligaochDanshögskolanär
Dansen ypperiigtarbetsformerinomgrundskola gymnasium.ochkreariva och ärett

socialtredskap: utveckling beroendeoch barnochungdomars depedagogiskt är av
inlärningochintellektuellutveckling uppstárisamband estetisk.För medsomprocesser

träning.fysiskochrytmisk

SwedenStockholm.S10227043,SexSqnlrtedttqalan4. OS1008-459-46Fax:05.4590502.-46m, 23-34340ortqiroz
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DanshögskolanKraven i dennadynamiskautvecklingsprocessblir allt större.
Danshögskolansutbildadekoreografer.pedagoger.dansareochdansterapeuterefterfrågas

frånregioner tilli söder.Ansvarsomrádet såledesnorr iir omfattande.

DANSHÖGSKOLANS INSTÄLLNING CAMPUSIDENTILL

Utredarenutgårfrån depositivaeffekteratt i frånskrivelsen konstnärligasomangavs
rektorskonventeti oktober1993fortfarande giltiga.är

gåttUnderdentid hardeekonomiskaförutsättningarnasom förändrats.Konstarternas
ställning hotad. den efterfråganär kreativitettrots inomstort allasamhällssektorersomstårkonstnärligtskapande modellför. Konstformemamåste fortsättakunna utvecklas

Detta viktigtvillkor. är fruktbartsamarbeteskakunna stand.omett kommatillegna

iDanshögskolan grundenpositivär till för allaberördakonstnärligahögskolorett gemen-En sarnlokaliseringskullekunnaökamöjligheternatill mellansamtcampus. student-möten
ochdärmedochlärarna gränsöverskridandesamarbeten.erna

BAKGRUND2

beskrivningUtredningens behandlingen organisationsfrågan lokaliseringsftâganochav av
1968årsolikaskedensedani utbildningsutredningU6S framtill iden tillsattautred-

redovisningenningen berördade högskolornasuppfattningarsamt ochsynpunkterav
förslag enligtDl-lzsskilda meningär utförlig,korrekt objektiv.och

ORGANISATIONSFRÃGAN2;

beskrivningavUtredningens organisationsfrågansbehandling årenvisar detgenom att
krafter skullefinns gärna organisation dekonstnärligahögskolornasom seenannan av

i Stockholm dennuvarande.än

tvåVid avgörandetillfällen högskolornahar docklyckatsbevarasinsjälvständighet.

finns klar uppfattningDet hosdanshögskolansstyrelse.personalochstudenter.en
statsmaktemasavgörandebesluti organisationsfrágan framsyntaochatt rätta.var

Danshögskolanhar enbartptsitiva erfarenheter helt självständighöçkola.at:av varaen
inomDHBesluisvägarna kortaär ochsnabba.Medelsanvisningenkommerdirekt från

DH disponerarregeringen. medlenfritt ochbeslutarsjälv hurlokalernainkl övnings-om
skallutnyttjas.Underscenen dennittonårsperiod DH varithögskolahar fåttsom manönskemålförgehör olika varit betydelseför DHzsutvecklingochsom expansionavstor

bådefråga grundutbildningeni oclrdetkonstnärligautvecklingsarbetet.Genomom sin
ocksåsjälvständighethar danshögskolansprofileringochidentitetblivit tydligare,

tilll direktiven utredarenanförsbl följande:a
samlokaliseringen"Denavsedda förutsätter någoninte ändring högskolornasställningav

självständigahögskolor.Omdetbedömslämpligt utredarenkandock sådansom av enföreslås."ändring
Detta oroväckandemakar organisationsförändring.ger om

Dartshägsltølans.rtyreLse organisationsfrâgan denviktigasteatt är gällermenar detnär
ställning till förslaget samloltalisering.Danshögskolanatt ta är beredd ingåom inte art

i DH:s frumddagemensamt ställningett ftirráendecampus högskolaom på någotsom
Det frågariskerar. ärsätt full självständighet kompromisser.StyreLsenarnen utan anserfriståendehögskolor denutgör bästagrundenatt för positivtsamarbetsklünat.ett
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avgörandebeslut samlokaliseringEtt bär innehålla frånom garanti statsmakternaeningåendekonstnärligade högskolornaatt skall friståendehögskolor.om Styrel-varaframhåller samtidigt självständighetenatt danshägskolanärsen om positivgaranteras
med framtidatill i ettatt vara campus.

UTREDNINGENS UPPDRAGOCH3 ARBETE

utredningens finnsiRedan "evenmellverksamhetsmässigintegrering"med.namn
direktivutredningens sådanEnligt skall övervägas.en

frågarDH sigvad meddettaochhur långtdetskall föras.somavses
DH saknarövervägandeni utredningen vadverksamhetsmässigintegreringi prak-om

komma innebära.tiken kan att

styrelseDanshögskolan verkligsamverkanmellan utbildningar syftarattanser som
måsteömsesidigfördjupning byggapatill detförtroende kan uppståendast mellansom

självständigaparter.

LOKALER, LOKALKOSTNADER

iDanshögskolan nöjdär medde lokaler idagförfogar Samtidigtharstort över.somman
pådockbrist lokalutryrnrnenDH har vilket redovisades lokalprogrami det lämnadessom

påBristen ekonomin.utredaren. berortill Danshögskolan ikan anslutningtill nuvarande
få ökadelokaler lätt till rimliga kostnader..utrymmen

till utredarendirektiven motsättningsägs varjeutbildningskrav funktio-äratten att
lokaleroch stimulerandemiljö kannella tillfredställa.en

utredningsarbeteunderDH har uppmaninglämnat lokalprogram ärett nytt som en
lokalprogramrevidering det larmades1993.Det lokalprogmmmetinnefattarav som nya

kraftigutvidgning lokalernai förhållandetill dennuvarandelokalarean.aven

DH lokalñirsörjningsamvurhar har redan ekonomisktingenreellmöjlighetmen nu
det.utnyttjaatt

efteromtörhandlingarDH har hyresvärdenmed låg förhyra sinanuvarandelokaler.en
flyttningDH bedömer till kommer ökalokalkosmademaväsentligt.att ettcampus att

ståringetutredningen detl hur tänkt lösas.är Denedskärningarverksamhetenom aut -bli.skulle Följden någotendast ökadelokalkosuiadetskulle Rsrödande.som av vara

Danshögskolan.:styrelse framhållavill någonDH intehar möjlighetatt mediatt varamåstefinansierade ökadelokalkostnademainomett för oförän-campusomman ramenDHdrade Styrelsen måste ekonomiskt frånstödmenaratr statsmakternaresurser. en
full artslagstäckningjörsamtligamerkostnader uppkommer.I dessakost-somger som

ska delsnader skillnadenmellanDH.: lolulkostnaderochde lokalkost-nyanadernai delsalla demerkostnader planering,flyttning,ett extrapersønalcampus. som
ochalla tillkommandemedför kostnader oftaglömsbort ;är hyllor, kliühäng-som Lex:

lås.draperier, skyltar. telefoner.are,

FörMerkostnadema lokalernakandels skillnadenmellanutgöra denbefintligakostnaden
kostnaden m3.delshelaochden kostnaden m for utökadlokalarea.nya per nya per

dåligaDanshögskolanhar erfarenheter flyttningentill nuvarandelokaler1990.dåav
otillräckligkosmadstäclciingleddetill underskottsproblem.
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FÖRUTSÄTTNINGARGEMENSAMMA FÖR DE TRE ALTERNATIVEN
Pragramunderlag
Utredningen 3.800m för Danshögskolananger programunderlagför idéskissersom för

loknliseringsaltemativcn.detre
villDanshögskolan framhållastarkt även denangivnalokalareanatt verksam-om avser

ochpersonalutrymmenheten exklkommunikationsytor.innervaggar såligger denm m.långt denunder 6 730m1 DH beräknatprogramarea i sitt lokalprogram Försom
verksamhet.framtida

har inteUtredningen tagit hänsyntill behovde danshögskolan i lokalpro-presenter-at
DenFöreslagna avhjälpergrammet. inteytan nuvarandeakuta brister och inte möj-gertillföraligheter för danskonstenatt nödvändiga utbildningsområden.nya

För omvärldenskrav räknaratt motsvara Dl-lrsstyrelsemed behov expansion.ett av

deUtredarenber berördahögskolorna värderinggöra de Föreslagnalokalise-en av tre
ringasaltemativen. dehögskoloräven inte någonfördelmed samlokalisering.som ser en

byggervärdering främstDHs behovet estetiskavärden denkreativitetsska-av som
lcräver.pandeprocessen

harDanskonsten endastkroppen,tidenoch till sitt förfogande.rummet
enklaverktygDessa destoviktigare.är Kroppenskänslighettre teknisktkrä-medparet

precision.Tidenvande energi.vila ochanspänning.Rummet.dessvolymdesssom este-
starkapåverkantiska ochnärvaro denmänskligakroppen.

Danshögskolansstuderandeoch kanintepersonal arbeta dagarnahela jordunder i loka-
fönster.Utanler dagsljus kroppenmed tyngdocholust inteutan kreativ,svarar ären somoförenlig skapandeoch medär arbete.ettsom

Danshögskolanhar mycket samverkanmeddetstor omgivandesamhället.
Mångapedagoger.koreograferochmusiker deltidsanställdaär och Deharandra

ioftast centralaStockholm.arbeten. ochbehöverkunna lättmellansinaolika arbets-resa
inteskaförloraplatser. Rörskolanviktiga lärare,dansare,musikerom ochandrakonst-

nätet.
Flerahundrabam.ungdomaroch varjeveckaundervisasi Dl-Izs övnings-vuxnasom storakvälls-skolan ochhelgridermåstelättkunnanåskolan.Sceniskaproduktionermåste

nå publik.kunna en

SJÖSTADHAMMARBYr

Dettaalternativhar lägemycketñnt Hammarbyett Sjö.Uppfyllerkravet skönhets-
värde.
FörutsättningenFörsamarbeteredanvid planeringen skolornager engemensamstartsombli positivtkan det ekonomiskt estetisktintressantom satsat: arkitektur.därskolornaen

profilerasigkan den platsen.öppnamot Alternativetgemensamma detär endadärdetär
fråga nybyggnationför samtligahögskolor.vilket DHom ñrdel För skapasersomen attändamålsenligalokaler.

möjligaDen totalalokalarean iärstörst dettaområdeochhuskropparnaligger jord.ovanbramöjligheterDet till expansion.Förutsättningarnager Förspännandearkitekturoch
finns.luftighet Ytomaochtörbindelsemamellanhögskolornakanutvecklademötesplat-
är degrundläggandetankamamedsersom enav Studenternasbehovettcampus. avettkårhus bästkunnatillgodosesinomgemensamt dettaorru-åde.syns
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Om Slussen centraluaftkknutpunktmanser sågårsomen detredan Värmdöbussarnumed turtathet ganska omradet.stor stannar närasom Enförutsättning ändåär kommu-attförbättrasnikationerna väsentligt.DentänktasnabbspârvagenSlussen HammarbySjö--Gullmarsplanmasteforcerasstad så denblir klar tidigare planerat.att än-

villkorViktiga är kommunenatt fdrtar genomgripandemiljömässigansvar en sane-området.ring och kommunikationernaatt byggsav ut.
måste efterMarken dekemiskautsläpp ñnnaskan kvareftersaneras detgamlasom

industriområdet.

KVARNHOLNIENZ

Kvarnholmenhar sitt friamed ochöppnalägevid inloppettill Stockholmdet"betydande
skönhetsvärde" frånbörjan huvudkravenför framtidadensom loka-angavs ettsom av

konstnärligaliseringen de högskolorna.av

geografiskabegränsningHolmens denoch enklauañktillfarten dock områdetgör äratt
Enfömtsämiingförisolerat. alternativetKvarnholmen kommunikationernabliräratt

idag.betydligtbättreän

Kvarnholmem starktkuperadär medolikahöjdnivåer.Långarullttappssystemenligt
förslag kantidigare motverka förväntade mellanmöten högskolorna uppstå.skaatt

bliralternativ frågaI detdetta ombyggnadenochdärmedosäkerten kanstora detom omfunktionellt för DHzsbli bra verksamhet bygga sigi beñnligbyggnad.att en
KONSTFACKSONIRÃDET3

detha "centrala"lägetBedöms och detalternativ liggermest är olikakul-närmastsom
mrirtstimtioner.Om Tcetmalen den centralatrañkknutpunktenmanser isom mest

frågaStockholm detär tunnelbanestationerdärifrånoch femett sedan minutersom par
gårgångväg.Dessutom flerabussartill området.

Områdetsaknarheltskönhetsvärde.Byggnationenblir blandning ombyggnadenen av
och byggnader.nya

begränsadeMedden totala stårtill förfogande det bli trångtyta för försom utat:ser
framtidaexpansion.
Danshöçkolan rinner detoacceptabelt arbetsloltalerplanensat: underjord.

deskäl DHAv under alternativangett 1 förordar damhögskolamsom sty-Hammarbyenhälligtalternativetrelse SjöstadEr ett gemensamtampus.

Beslut i detta fattatsärendehar danshögskolartsstyrelse l997-lav 1-25.beslutet
Karideltagit Sylwanhar ordförande.Görel Bohlin. Lars Farago.Cecilia Olsson.

Åsberg.GunnarRuins.Sven Bert Persson.Margaretha Carl Olof Berg Sylviaoch
Ström. Personaltöreträdarna LarssonAnnette och Karin Ståhle-VarneyAnna har
varit närvarande.

//áza-MBA/ÄLMagnus roklev
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PÅ REMISSSVAR
19974241

Till
ochsamlokaliseringUtredningen even-om

deintegreringverksamhetsmässigtuell av
97KStockholm,högskolorna ikonstnärliga

lokaliseringsalternativsynpunkter påDIs

Campustartken

desamlokaliseringbakom tanken påflera konsekvent ställtårhar under sigDI av
framsynt.campustankenhögskolorna Stockholm. Dl ärkonstnärliga i ettattmenar

utvecklingenbefordrautbildning kommerkonstnärligsamlokaliseringEn attav
ochframgångtillmöjligheternakonstforrnerna förbättramellanochinom samt

konstnär-förEttyrkesutövare.konstnärligaför morgondagensförsörjning campus
lys-internationellskapakommer ocksåhögskoleutbildningar Stockholmilig att

kraft.

lokalsituationDIs

flera årsedanochförsta för teaterverksamheten, gammalthandlokalbehov,DIs i är
Realis-fortfarande akut.dockutbildningsdepartementet. Lokalbristenerkänt ärav
fråganår,funnits underlösning harförslag till lokalprobleinettiska mensenareav

7
InstitutetDramatiska

TeaterEløuwn ñlmhusct.Born-nen.StockholmRudin. udHage/rampEhn.
Televtnan77mm:Film.Rudin. undJuvnnçvTal/tg:

kansli@dr:mirlst.scSE-llfl3l. Stockholm.Sin-dm c-rmul:370911Box.la|l .nddrcssz
Tulcliix00. +6 R6452 3+RG6513 l-lTelephone+6

VAT SE.l&#39;2lll)l&#39;.$06ll202100-1506OrLLur. nr.
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framtida förhållandetdet till teaterutbildningenom vid Teaterhögskolan frå-respstörre harett gjort lokalfráganom campusgan att ständigt tvingats in i störreettoch därmedsmmanhang förblivit olöst. Tres mycket positiv samlokali-en synDI detsenng, oacceptabeltanser campusfråganatt Dls lokalbehovgör återatt ham-
bakgrunden.inar

Lokalis ngsaltemativeneri

förKostnacisaspekter de lokaliseringsförslagentre redovisade.inteär Dls bedöm-
förslagen får skening med med dennaav utgångspunkt och utifrån erfarenhe-egna

ter.

Dl har enskilt antal lokaliseringsalternativ,utrett ett bl på Kvarnholmen och iaSödra l-larnmarbyhamnen. Tillsammans med Konstfack, Musikhögskolan och Ope-
rahögskolan har DI deltagit i projektering utbyggnad kvinom Tre Vapenav en

Med för utbildningarnas nuvarande omfattningansvar och kvalitetsnivå, kan Dl
konstatera, endast lokaliseringenär på Gärdet ekonomiskt överblickbar. DI tror attförutbyggnad DIs teater-utbildningar kvarteretien med tillgängliga och redo-
visade ekonomiska helt möjlig för DI fullfölja.resurser, att

Gärdesalternativet blir emellertid trångt. Kapaciteten för framtidaall expansion
områdetinom osäkerär inte omöjlig.änom

Alternativen Kvarnholmen Hammarby Sjöstad ekonomiska aspekter,resp är, urbedöma.svårare Båda lokaliseringsalternativenatt medger framtida expansion,
avstånden till innerstaden innebär försvarande hinder.men Med hänsyn till oklar-

beträffandeheterna de ekonomiska konsekvenserna och framtidade kommunika-.
vad gäller bådetionerna Kvarnholmen och Hammarby Sjöstad, det därförär inte

möjligt för närvarande bedömaatt huruvida dessa lokaliseringar fullgodautgör
alternativ.

förståsDI har detaljsynpunkter på de olika förslagen. Det på nuvarande stadium,är,
meningsfulltinte dessa till diskussion.att ta upp

Eftersom denna skrivelse uttryckför attityd, vill styrelsen förmer ger Drama-en
tiska institutet dock framhålla, den inte ställeratt sig principiellt avvisande till nå-

förslagen.got av

DramatiskaFör institutet

Staffan Sjöberg, adm dir
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YTTRANDE
997-i -28l l

LenaEriksson
Utbildningsdepartementet
Regeringsgatan30-32
103 STOCKHOLM33

möjligheter för samlokaliseringAlternativa de konstnärliga högskolorna iav sex
Stockholm

1997-11-07Remiss

för konstnärliga högskolorna frånde i StockholmRektorema har sigombetts översex yttra nu
föreliggande alternativaförslag97-utredningenK till samlokalisering högskolorna.tre av

låtaKonstfack valt dessutom högskolestyrelseninom har ställning förslagen.tillatt ta
Konstfackshögskolestyrelseoch rektor härmedföljande yttrande deöveravger gemensamma

frånförslag, föreliggerpreliminära utredningen.Ett definitivt ställningstagandesom nu mera
anstå utbildningsdepartementetfår till dess remitteratdet färdiga utredningsresultatetiatt

1998.januari

såuppfattat remissen i första handVi skall ställninghar till och rangordnadeatt treta
lokaliseringsaltemativen för deföreslagna konstnärligahögskolorna Vi tolkat dehar tresex

färdigaidéskisser,inte förslagförslagen till utformning angivnahögskolorna i desom som av
förslagenVilägena. exempelnärmastär hur skolorna skulle kunnaatt attmenar sesom
lokaliseringarna.i olika Detta utgångspunktenplacerasin de våraär för synpunkter de tre

förslagen.

DÄRFÖR CANIPUS

samlokalisenng de konstnärliga högskolornaEn i Stockholm till centralt belägetav ett
medförakommer mängdpositiva förvärden: högskolorna,för förstaden.att encampus

Ett för dessahögskolorsamhälleti innebäretablering dynamisktstort. campus ettav
förkraftcentrum kultur i huvudstaden, vitalt Stockholms profil.inslag i internationellaettung

församladcampuslösning de konstnärligaEn högskolornaerbjuder:

informella formella mötesplatserföroch studenter lärareoch konstforrnernasöver gränser.-

och ömsevis befruktandeInspirerande miljöer. där oväntade uppståkanmöten spontant.-

Flexibilitet i samutnyttjande lokaler, kursutbudoch administrativa tekniskaochav resurser.-

Ett samlatutbud utställningar, föreställningar,konserter. debatter andraochav-
kulturupplevelser, koncentrationendär förstärker ingåendede attraktionskraft.delarnas
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tillmöjligheterStora kurseroch kombinationer inomkurser de olikanya nya av
i multimedia. Dessutomerbjudskonstartema, möjligheter forttillt ochex nya

vidareutbildning.

för tydligMöjlighet internationell ingåendeprofil utbildningarna.de vilket blir allten
och rörlig Internationellai värld. konferenser.viktigare öppen symposier kan anordnas.en etc

ytterligareMöjligheter utveckla samarbetetmellan de konstnärligahögskolornaochatt
campusområdeni Stockholm: Kungl Tekniskaövriga högskolan,Stockholms universitet.

Lärarhögskolan.

tillmöjligheter konstnärligtBättre utvecklingsarbete forskningoch enskilt och gemensamt.-

till rektors- professorskollegiumMöjlighet och med tänkbart förett gemensamt ansvar- utvecklingsarbete forskning.konstnärligt och

Ökad förattraktionskraft lokalisering olika kulturella tillmed anknytningav organ-
verksamhet. Filmmuseum,högskolornas Design- konsthantverksmuseum,Designochtex

Center.

Uppbyggnad kulturbibliotek, mediacenter, blioffentligt kanett gemensamtav ett som en- tillgång studenter, lärare, forskareför och allmänhet.stor

hörsal/konsertsal/aulaoffentligt för slagsSom allanav ett centrumen som gemensamma
aktiviteter.

etableringtill ambitiösMöjlighet teoriundervisning,kanskedelvis förav en gemensam- utgångspunktsinharhögskolorna. i det biblioteket föreläsningssalarochgemensammasom
anslutningi därtill.seminarierumoch

Ökademöjligheter till ömsesidigtutvecklande högskolornasamverkanmellan ochen- kulturinstitutioner.närstående

FÖRSLAGENDE TRE

KonstfackområdetA

Fördelar:

Konstfacks nuvarandeläge välkänt ochär stockholmarna har skapat identitetav egenen-
området och kulturcentrum Konstfack,konst- Filmhuset. Radio-TVSveriges etc.som

Konstfackomrádethar goda kommunikationerflera busslinjer, tunnelbana. Detta är en- såvälförväsentlig förutsättning lärareoch studenterinom högskolorna den publiksom som
offentligaskolornasskall besöka dvs utställningar, föreställningar.konserter,arrangemang,

högskolornakonstnärliga arwänderi högDe utsträckning lärare deltid. gästföreläsareoch
tillfälligt anställdatirnlärare.

Konstfackområdethar god belägenhet förhållandei till omkringliggande inomverksamhet
områden,med vilkanärbesläktade de konstnärligahögskolornaregelbundethar olika former

andrahögskolor: Kunglsamarbetet Tekniska högskolan.Stockholms universitet.exav
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loumalistik/Medier/Kommunikation. Grafiska Institutet/Institutet för Högre Reklam- och
kommunikationsutbildning, andrakulturinstitutioner: Filminstitutet. SverigesRadio/TV. Hera

konstgallerier. Berwaldhallen.museer. företaginom multimediabranschenoch närliggande
fl.TVområden: 4 m

Konstfackområdethar redan sitt lägedet bastapublikunderlaget förslagen.degenom treav

Nationalstadsparkentill KonstfackområdetNärheten områdetunikt dettagör tillgör en-attraktion.internationell

Konstfackområdeterbjuder fördelar ekologisk synvinkel: ochstora ur person-
blir korta.varutransporter

Konstfackområdethar god närhet till kommersiell och service.annan-

Konstfackområdet Frihamnen lågl närheten finns industrilokaler med relativt hyra,av - -- förutsättning för etablering företagvilket med anknytning till konstnärligaär detexen av
verksamhet.högskolornas

samlokaliseringen KonstfackområdetföreslagnaDen möjliggör ochöppenen- ändåöverskådlig, samladlösning för berördahögskolornademen

sinhögskolakan identitetVarje föreslagnalösningen husden med sittegen genom var- skola.varjeför

campusmiljö medgod kan skapas förslaget.God GärdetsEn kontakt medgröna ytor av-grönområdenNationalstadsparken erhållaskan med genomtänktplacering byggnaderen av
området.gångstråkinomoch

gangstråket området bådeföreslagna Corson ochDet bra mötesplatsutgörgenom enen- - -pulsådersammanhållande i Campus.Valhallavägen entrégatanbör dock den naturligavara
Campusomrádetsfrån till publika Corsonstaden lokaler. bör den internavara

kommunikationen.

Konstfackombyggnad medförEn betydligt därmed framtidalägre kostnader och lägreav- -
nybyggnad.hyra änen-

ombyggnadsprogramkan genomförasEtt i den takt i den omfattning, kanoch som- råd med.Ombyggnadenhar Konstfackförutse kan dessutom oberoendeskeatt av av om
nybyggnaderför övriga högskolor uppförs.och när

kan genomföras någon frånHela i vill högskola inte medcampusprogrammet etapper: vara
områdetplaneringen såbör finnas förbörjan, mark reserverad nybyggegöras attav senare.

Nackdelar:

Utbyggnadsmöjlighetema på kort sikt begränsade.är-

Förslagetkännetecknas viss överexploatering, Konstfacks omrâdet.särskilt delav en av- KonstfacksDlzs infällning iSärskilt nuvarandeverkstadsdelsamt skulptur, keramik mm
förstöra lokalerskulle bra och bra ljusförhållandenför Konstfack. Detta går lösa.att tom man
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gymnastikbyggnadenflyttar västerut låterochex den tänktabyggnadenför de gemensammafölja efter.funktionerna

De föreslagnanybyggnadema gårdarna inkl utgrävning bottenplanetför- av- att neråstadkommer mångailjus fall ljussämre i de lokaler gårdarna.tillgränsar- som Med enlokalprogrammetbegränsning skulle dessaav nybyggnaderinte alls bli nödvändiga.

svårarebliDet kan helt ändamålsenligaatt lokaler vid ombyggnadän vid nybyggnad.-

kan tid.Planprocessen Konstfack kanta och berettmen är bygga snabbareinomatt om- -befintlig detaljplan.förramen

Siöstad/LugnetB Hammarby

Fördelar:

stadsmässigDetaljplanen är och närhetentill grönområdenhygglig.-
efterutformas våraLokalerna kan önskemålnybyggnation.-

persontrafikförTillgängligheten och godstrañk kan bli god.antas-

Varje högskolakan sin identitet.egen-

Närhetentill studentbostäderbör kunnabli god.-

Nackdelar

perifert:Läget riskerarär bli isolerad icampus bostadsområde.att ö naturligen ett- utan
medStockholmskontakt kulturliv iövrigt. muséer.gallerier. mediaföretag,tex övriga

högskolor etc.

Kommunikationema osäkraär och har småförutsättningar bli acceptabla:visserligenatt-
kan turtäthetenblir hygglig för ochantaatt pendeltmftkenman kväll.morgon menhögskolorna beroendeär goda förbindelserävenandratider för lärare,av studenteroch övrig
personal.Gästlärarearbetarofta andraplatserinom staden.Studenternabehöverförflytta

olika högskolor.sig mellan mellan uppdragsgivare Publiken behöver lätt kunnaetc. sig tilltafrån utställningar.och konserter. föreställningar.

relativtLokalerna kan bli dyraantas nybyggnationen.genom-

Utbyggnadsmöjlighetema osäkraär och kan i inbyggt läge bli begränsade:ett vissantas-
finnas bottenvåningen.tycks iöveryta

åtminstoneFörslagetkänns i sin nuvarandeutformning alltför slutet, kompakt och-- -tråkigt.

KonstcampusDet föreslagna ligger gammalt industriområde:ett markförhållandena-
ibland osäkra eventuell förekomstuppges vara gamlagiftresterpga Saneringav dettamm. avblikan dyrt och tid. Samtidigt finns visstaantas osäkerhethuruvida resultatetblir bra.
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KvarnholmenC

Fördelar:

erbjuda expansionsmöjlighetema.tycks de bästaFörslaget-

gamla industribyggnadema.de"spännande"med höjdskillnader. önönsMiljön är stora- skärgården.tillportsom

relativtomflutet med grönanaturskönt.helt ytor.Området ligger stora som manvatten,av- Gärdet.likadock integrönytorna ärtänker stora texsomspara

till godkoncentreratcampusomrâde.vilket möjlighetererbjuderKvarnholmen ett ger- verksamheten/utbildningen.koncentration

kan ändamålsenligalokaler.Konstfack räknamedheltförnybyggeVid man-
anslutning.itill Kvarnholmen ellerstudentbostädermöjligheter näraGoda-

byggande.dessutom snabbtbli snabb,utlovasPlanprocessen ett-

utlovas sikt bli bättre.Kommunikationerna-

inställning.positivaKommunens-

Nackdelar:

högskolornaberördaliksom flesta de övrigaKonsdack deperifera läget: ärDet av --- samarbetspartners,högskolor.av till andracentralt läge i staden.Närhetberoendemycket ett
såvälgällerDettaverksamhet.för skolornasgallerier vital betydelsemuséer. ärFöretag, etc av

utställningar.utåtriktadedenundervisning, projekt etcverksamheteninåtriktadeden som
föreställningar.konserter,

konstnärligafråganåtminstone dåliga; dei dagsläget ärKommunikationema är om- berördaså bättre Deså bli mycketerbjuda underlag de kankanhögskolorna ett attstort
fördygnetkommunikationerunder delarberoende godamyckethögskolornaär stora avav

nödvändigapublikpubliken. Möten med ärför studenternaochföranställda,övrigaochlärare
konserter.föreställningar, debatterutställningar.utbildningen etc.inslag i genom

dennågotFörslaget sluten.iuppbyggnaden känns trotsFöreslagnaDen av campus- mellanDetta ofta inglasadeunderstryks deplaceringen.natursköna passagernaav
högskolorna

fi-amförliggandeplatå. höjdentycksKonstfack i förslaget placeras önsTrots avatt- placeringstuderaEventuellt börordentlig utsiktuteslutabyggnader avannanman ennorr.
Musikhögskolan.kajenKonstfack. västertex om

dålig.servicetill kommersiell ochTillgängligheten ärannan-
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nybygge för KonstfackVid kan kostnadernaett därmedoch framtidaden hyran bliantas
höga.

EDÖMNINGAMMANFATTAiVDE BS

granskningEfter de föreslagnalokaliseringsaltemativenrinnerav tre Konstfackområdetatt
det itvekan särklassbästaär förslagettill etablering Konstcampusutan för deettav sex

konstnärligahögskolorna.

härtill flera,Orsakerna är a:

centrala läget.PlaceringenDet inom staden vital betydelseförär möjlighetav att attge-
levandekulturelltutveckla kraftfält förett kreativitet och förnyelse. Konstfackcentrum,ett är

lång traditionredan etableraddel Stockholmskulturliv och har skapatgenom en av en
identitet sin Gärdet.välkänd del Konstfack ligger imitt skärningspunkten mångaförav avintressenterochsina Sverigesavnämare: Radio/TV, Filrnhuset.museerna.gallerierna,

ingenmediaföretagen. de föreslagna lokaliseringamakan tävla meddettaannan läge. Enav
lokalisering konstnärligasamlad de högskolorna Konstfackområdetskulle medföraav enoch ömsevisgynnande berikandeplaceringför alla.

kommunikationerna. ingetDe goda lokaliseringsaltemativkan medsigmätaannat-Konstfackomrádetvadgäller närheten kommunikationer.till Bra förbindelser väsentliga förär
lärareoch övrigstudenter, personalenkelt skall kunnakomma fråntill och högskolorna.att

Särskilt studenternaarbetarofta underdygnetsalla timmar. Minst lika viktigt godaär
kommunikationer för publikden skall besökaskolorna vid utställningar. konserter,som
föreställningarosv.

ombyggnad KgnstfackEn kan ske i denomfattning ioch den takt högskolanav självsom-
genomförasivill. Den kan oberoende i vilkenoch utsträckning i vilketstort sett ochav om

tidsperspektiv de högskolornaövriga etableras områdetinomsom

En kan medföraombyggnad lägre såvälkostnader förantas bygget för framtidadensom-
helthyran byggnad.änen ny

En mycket ñn campusmiljö kan skapas medbearbetning Föreliggandeförslagav genom- - -gängsträkläggs området till Gärdetsgröna kvarteretatt helagenom storaytor. attgenom
och helst- byggnationenöppnas inteblir för kompakt.genomatt-

lokaliseringsförslagetDet bästanäst enligt Konstfacksär mening Kvarnholmen med hänsyn
till detatt

godamöjlighetererbjuder till expansion framtiden.i-

fungerande.bli välkan koncentreratcampusområdeienett naturskönmiljö,-

Konstfack ändamålsenligahelt lokaler vid genomförande nybygge.ger ettav-

snabbplanprocessinnebär i de kommunalaen organen.samt-

erbjuda tillkan närhet studentbostäder.-
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lokaliseringsfrågan campusområdeför konstnärligaför deeventuellthurOavsett ett
betalauppstår svårigheter givna denhögreavsevärda inom hyra.löses.högskolorna att ramar

medföra.Särskilt för olikaskulleombyggnadsaltemativ nybyggesåväl ettsomettsom
erfordras tillskotthörsalsåsombibliotek.funktioner. ett avrestaurang, mmgemensamma

karaktäristikanödvändigadelar ochsatsningar samtidigtSådana ärmedel. avgemensamma
högskolornai sigde berördalokaliseringVi samladsamlat avför attmenar encampus.ett
för genomförastarkt motivdettakraftsamling, utgörredansådankreativ attettattutgör en

campus.

Bengt-Påhlssonordförandenifattats högskolestyrelsen närvaroärendehari detta avBeslut av
Öhrström. Stahre,Blomdell ochDahlin, Kühlhorn,Björk.Ander.ledamöternasamt

närvaritDärjämte harJacobsson.personalrepresentantenBerthersuppleanten samt
planeringschefenJansson.Dahlqvist, Brodersenchefen arkitektenadministrativa samt

lJanssB rn
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Yttrande
1997-11-27 1997/233DnrKpulmmnmon

ErikssonLena
Utbildningsdepartementet

30-32Regeringsgatan
STOCKHOLM33103

medförslagen,devår rangordning treavYttrande: avser jämteidéskisser,sig:örendast omdetinsk:änkningen att
härför.motiveringarvåra behovetunderstrykaytterligarevivillslutavsnittetMed

campusidén.motiveraochav

desamlokalisering sexför avmöjligheterAlternativa
97-11-07Stockholmremissihögskolornakonstnärliga

dekonstellationer senasteolikaiharhögskolornakonstnärligaDe
isamlokalisering ett campus.tillmöjligheternadiskuteratåren en54 - dåochförslagenredovisadedealltså tidigare övervägthar nuKMH

föralternativetbästa endetKonstfacksomrâdet ärtillframkommit att
lokalisering.sådan

ändrats.intesedanståndpunkt harDenna

Konstfacksomrâdet:

närområdet tillifinnasfördelenviktigaden attharalternativDetta mmTV,Radio-Operan,Konserthuset,musikinstitutioner- KTH,SU,utbildningsinstitutionerandra- organismtbildrtingarförkyrkor- kulturinstitutionerövriga
mediaföretagantalstortett-

samarbetspartnersviktigablieller kommer attinstitutionerDvs som
lärare.ochstudentervåraför områdei nu.sig sombefinnerKMH sammalägemedför detta attVidare
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givna fördelarAndra det lägetär centrala fungerandeoch
kommunikationer.
Då publikadet mötet viktigär del förverksamheten musikeren ärav

förutsättning.väsentligdetta en

ÖstermalmområdeGärdet,l detta Frihamnen, etableras också alltfler
företag med anknytning till lT underhållning, alltsåoch tänkbara
samarbetspartners till deltagarna i konstnärligtett campus.

Beträffande det arkitektförslaget:nya
förutsätter förutomKMH särskild uppmärksamhet deatt ägnas rent

frågornaarkitektoniska det skeräven verksamhetsanpassningen av
byggnaderna hyresnivån förhållanderimlig i tillärattsamt
verksamheten vid tiden för utflyttning.

Kvarnholmen:

alternativ avsides belägetDetta är framför allt i det kulturella
dåligaStockholm, har kommunikationer. Detta medför detsamt att

svårt eller omöjligtblir publik föreställningarna.komma tillatt att
problem kan bli kännbartEtt få speciallärare/gästlärare medärsom att

åka hit.timmar att
gällersak studenter gårSamma flerämnesutbildningar, fårdesom

långa restider.onödigt

i detta fallEftersom det sigrör bygga gamlaattom om
framhållaindustribyggnader vill all erfarenhet detsäger äratt att

olämpligt och dyrt försöka bygga fastigheter byggda för änatt annatom
så förmusik till fastigheten krävande verksamhet musikutövningen som

nivå.högsta

Fördelen det har kort genomförandetidär tack positivatt a vare en
från kommunensinställning sida.

Sjöstad:Hammarby

lokaliseringsförlag har förutomDetta förnämnda problem publik,ovan
och lärare, dessutomstudenter nackdelen med den iosäkerhetenstora

området.förtidplanen
såtankeMed projekt Hammarby Sjöstad säkerligenatt ett stort som

innehåller förseningar. kan inte frånbortse risken ävenman att
försenascampusbygget oacceptabelt sätt.ett
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Sammanfattningsvis:

förslagen ordningendensamma i vilkenrangordning ärKNll-lzs av som
behandlats.de

ocksåinnehåller betecknasskönhetsvärden. de kanförslagenAlla somtre
"riktiga"i sig campus.

Kvarnholmentill ochkommunikationernaallt bristerna iframförDet är
rangordning.Sjöstad varit valetavgörande iHammarby avsom

likartadtillregionen. med hänsynanalys denVid närmaste tagenaven
Konstfacksområdetfinner ärverksamhet,kompletterandeeller attman

långt bättre rustat.
finner härifinns avnämareoch kompetenskunskapDen ett campussom

finner arbete.studenternaverksamhet,näraliggandei mao.

tillgång ändamålsenligafå tillviktigastKMH detFör är att snarast
löser bristenlokaler dessutomverksamhetsanpassade som

studenter.förövningsrumochlärararbetsplatser

svårt deskapa enighet blanddetHistorieskrivningen visar är att sexatt
specifikt projekt.förhögskolornakonstnärliga ett

försöka skapa dettanödvändigtdetKMHdetta ärTrots attattmenar
frånde i skrivelsenförutomskäl,flera angavssomcampus av

10-93,rektorskonventet även:

sådantbehöver destudentermorgondagensochdagens ettresurser-
fårcampus

uppdragså tredjekalladehögskolans-
konkurrensskäl- avseendemeddetskalfördelarutnyttja dekunna storatt varagero

utbildningar.konstnärliga

fattatsärende hari dettaBeslut av

/kâøø aáw/
Göran mgren
rektor
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OPERAHÖGSKOLAN

YTTRANDE
Stockholm 1997-11-27

LenaEriksson
Utbildningsdepartementet
Regeringsgatan30 32-10333 Stockholm

möjligheter För samlokalisering konstnärliga högskolornaAlternativa deav sex
Stockholm.i

OH kapitelutkasttill1997-11-07tagit lokaliseringsaltemativochhar delOperahögskolan av
konstnärligaintegrering desamlokaliseringocheventuellverksamhetsmässigutredningen avom

i Stockholm.högskolorna

ingenting erinra.faktauppgifter i kapitel 3 har viutkasttill och4 i betänkandetgäller at:Vad

tidpunktenOH års denyttrade sig 1994 Stockholmskommine vid1994 till deaugusti om
bådaKvarnholmen.lokaliseringsalternativenSödra dessaHammarbyharnnenoch Avaktuella

fantasieggandevårKvarnholmen intressantaför "Kvarnholmensdå det del.framstod mestsom
for vision ochvid inloppet till Stockholm desstopografiläget ochbebyggelse. ger utrymme

Perspektiv

Spiran Appleti 1994. OH Kronanmånader november svarade betänkandetNågra senare. -andraOH ansåg granskaFörhögreutbildning i Stockholm. det angeläget ävenstrukturEn attny
vårt remissvar,snabbaregenomförande.Vidare iinriktning hettedetalternativ med att

starkastkonstnärligahögskolorför eventuellsamlokalisering de"förutsättningarna somav
lokalförhâllandenändrade bör undersökas".behovredovisat av

1995diskuterafyra högskolornamed akutalokalproblembörjadefor deRektorema mest en
iKonstfackstomten AkademiskaHussamlokaliseringtill kvarteret Tre Vapen 2 medeventuell

sågdenOH dessa visadedärigenomAB. högskolorochStockholm attvar en av
alternativ lösning.lokaliseringensom en

1997-11-17.Lokaliseringsaltemativendiskuterades högskolestyrelsensammanträdemed
från stått begränsadtid. varitutgångspunkt det underlag till förfogandehar meddet.Med som

jämförelserForetagaobjektiva mellan presenteradealternativen.omöjligt att
lokalisering nödvändigtvis denbästauppfattningen till inteallmänna är ärDen att etten campus

OHs lokalproblem.Det OH erhållerändamålsenligalokaler.primäralösningen är att

deKvarnholmen Konstfack vår Underfortfarande och de intressanta synpunkt.Idag är mest ur
OHforts alternativetHammarbySjöstad intresse.diskussioner har begränsarröntsom

återigenvill förutsätter eventuellt ökade lokalkostnaderAvslutningsvis vi understryka.att att
tör bedriva kvalitativ undervisning.förutsättningarnapåverkarinte att en

hälsningvänligMed
l -matigi
i -UL ,á-aoá;w7j//x...Ionny lanc

..Rektor
Erik Ljungqvist

ChetAdm
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1997-11-17iTeaterhögskolan
StockholmTl-l

JonssonBenny

97KCampusutredningen.

konstnärligasamlokaliseringförmöjligheterAlternativa av
högskolor.

97Kcampusutredningen,1997-11-07 frånRemiss

utvaldadesynpunkterbegäranutredarens treanledning omMed av konstnärligaför deframtidaeventuelltplaceringtill campusettförslagen av följande.framföraTeaterhögskolans styrelseStockholm villihögskolorna
grundläggandeTH:sframhållafråninte avståvikanInledningsvis attatt

föriinfoga THförslagetbeträffande gemensamt campusettinställning att
Denförändrats.inte hari Stockholmhögskolorkonstnärligasamtliga

remissertidigareiredovisad delsfatt sigtydligtutredningenharinställningen
ochstyrelseTl-lzsmellanöverläggningar sketti dedelsfraga somi denna detuttryckaFörutredningsarbetet.nuvarandedetdel attutredaren avensom fördelarfinnas nagraskulleskeptiskt det somalltså änvi attmilt merser ochpraktiskakonstnärliga.pedagogiska.deskulletillnärmelsevis uppvaga

deviNärförslaget.vidlåterför TH uppenbart sernackdelar nuekonomiska som varakonstateravi dessvärretvingaslokaliseringsaltemativen atttänkbara
reduceras.förstärks änfarhågor snarare

detalternativeninvändning de är somutrymmegrundläggande treEn mot skolanstillgodoser977idag 5 kvmförfogande. TH harTHzstillstå somskulle Lokalernapublik.införspeladministration ochundervisning.vadbehov avser behov.verksamhetenstillperiod successivtlångunder anpassatshar en imkrinvesterat 4årendeAB har underHusAkademiska senastetre
Genom dessa1,5for mkr.via lansjälvt blaharskolanoch svaratupprustningar

relativttill tvåtillgångrenoveringar storaharochombyggnader mannu
ljudstudio.bitrtrymmenanslutandenödvändiga. samtmed enscener

förslagenidetlokaltillgángar ochnuvarandeTHzsmellanSkillnaden sklokalervissa600 dels3 kvm beror somberäknade sesschablonmässigt att
lyftspublikförkommunikationsutrymmen ut urdels attcampusgemensamma skDelar denlösning.THför OacceptabelDet är avlokalprogrammet. en tillfoajeerTH i verksamheten scenerna.användskornmunikationsytan somav behovTH haruppspel.internaentréer vidoch enavomklädningsrum som biutrymmen,acceptablascenlokaler medwatilltillgång storapermanent
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iTeaterhögskolan l997-ll-l7
StockholmTH

JonssonBenny

absolutvilket iir nödvändig förutsättning fören planeringsmässigt klaraatt avkonstnärliga och pedagogiskade behoven och publik. Skallmötet med en manTHzs behov itillgodose föreliggandede förslagen det var bedömningär att manlokaltilldelningenöka förmåste TH med minst 500 kvm åtföljandemed
ekonomiska och utrymmesmassiga besvar. Den resterande skillnaden mellan

föreslagnanuvarande och lokaler kan hänföras till viss överkapacitet på
kommunikations-och biutrymmen möjligen kan eliminerassom denäven omrymden inuvarande skolans lokaler maste betraktas positiv miljö-ochsom entrivselfaktor.

svårtDet någotär de förslagenatt ise att utredningsmaterialettre skulleav geutökningtill denmöjlighet lokalprogrammet ovanståendeav som resonemanganledning till. Det minskar inte heller de ekonomiska problemger som enmellanjämförelse kostnaderna för Tl-Izs nuvarande lokaler och ennybyggnation anledning till.ger

ekonomiska konsekvensernaDe för TH inordnandet i nybyggt ärav ett campusframgått tidigareju. remisser och skrivelser. viktigtsom av ett argumentannatOmförslagen. hyreskostnaden för lokalermot skall baseras pånyasjälvkostnadsprincipen dessaoch kostnader skall inomtäckas nuvarande
för skolanbudgetramar måste genomförande förslaget innebära antingenett avlokaltillgángenkraftig sänkning eller väsentlig överföringen av en avutbildningsmedel tills lokalkostnadstäckning i skolans budget. Direktiven till

minskar inteutredningen vara farhågor för blir fallet. Eftersomsa skolanatt
fullgoda lokalerharredan och begränsade befinner isigtrots resurser enpedagogiskpositiv och konstnärlig utveckling har vi svart förenligtdetatt sevart styrelseuppdragmed varna skolans utbildning tillstyrkaatt om att enöverflyttning till Bakom förett motiven uppfattningdennagemensamt campus.

star inte bara högskolestyrelsen enig lärarkar och enig studentkår.utan en en
Trots denna grundinstallning har vi på utredarens begäran devagt treförslagen varandra och vill då framhålla följande.mot

Konstfackomrádet sin ytbegransning direkt olämpligt.synes lösagenom Att
pabristen förlägga del verksamhetenyta jordargenom att underen stor av

lösningar vi bestämt maste avvisa. Visserligen kräver teaterlokaler möjlighet
till mörklaggning sa radikalt lösa det problemetmen att lagga deattsomcentrala och kontinuerligt använda undervisningsrum utgörssom av scenernaSkolanunder markytan heltär oacceptabelt. har framför föralltett ansvar

också föreleverna rimlig förarbetsmiljö läraremen och övrig personal. Vien
svårt hurhar den dispensansökan tillatt Arbetarskyddsstyrelsen.se ärsomförnödvändig kontinuerligt arbete under jord. skall l den manse ut. mankanöverhuvudtaget Konstfackomradet förslag placerarse vi det alltsa páettsom

plats.sista

Kvarnholmen sinär isolering jamförelsevisaoch otillganglighetgenom inte
särskilt lämpligt för TH. Skolan har behov och kontinuerlignäraett av en
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1997-11-17iTeaterhögskolan
StockholmTH7

JonssonBenny

delevande publikomgivande samhälle och utövermedkontakt ett en
säkerMan också ochbehöver snabbintresserade.yrkesmässigt en

skådespelareför aktiva yrkesverksammade ochkommunikation teatrarna
scenframställningslärama.nödvändiga blandden basenärregissöreroch som

deDessutomi alternativ.tillgodosedda dettabehov är sämst synesdessaBägge
nybyggnation detförutformning göralokalernasbefintliga samt utrymmet

schablonramenbegränsadeinomlokalbehov denskolanstillgodosesvårt ensatt
förslagetviDetta placerargör omlokalprogrammet. atti sammantaget

plats.på andraKvarnholmen

förslagen.presenterademinst dåligadet deSjöstadHammarby vara avsynes oss
kvarstår.beträffande ekonomi ochinvändningama menallmänna ytorDe

närhetMan harförslagetdet störst.utvecklingsmöjligheterna ensynes ossav i förförslagende andrastadsmiljö bättreoch kan än utrymmelevande getill en utveckling detframtidaeventuelljusteringaroch avkompletteringar ensom tillrelativa närhetentill. Dessutom denkommer ledaförslagetpreliminära att - hitta bådelite vilja kangodlokaler mednuvarande gör enTHzs att man- utformningnuvarandesinlösning. TH idärekonomiskpraktisk ochrationell.
konstnärligtframtidavästlig ibetraktasplacering ettutpostoch som en tillcykelavståndrimligtMan påSjöstad.Hammarbyi är etthögskolecampus

iSjöstadHammarbyalltsåTH:s styrelse placerarsådanti campus.ettcentrum förslagen.presenteradebland deförsta rummet
grundläggandeilogiska deifrågasätta detvill viAvslutningsvis

medtankenutredningen. Man hävdar ettförförutsättningarna att
viktigsåStockholmi ärkonstnärliga högskolornaför desammanhållet campus gemenskapensimedförslaget börnackdelar medskolorde tasäven som seratt frånKonsthögskolanfrån börjanredanSamtidigt undantarintresse. man lokalbehovfått sinaKonsthögskolan nyligenförtydligengemenskapen. att

billigarelativttillfredsställande ochhaftför TH sindettillgodosedda. Ar att förtillämpainte villlängre resonemangnågot sammalokallösning som man
verksamhet.vår -

skulle haTHframskymtat synpunktercampusfrågan har attkringdebattenl
ingåtillinställningsintill negativa ettisolationistiska skäl campus.attnågra En"förslagtilltillgång detUtredningenfelaktigt. har nykanInget mervara utarbetat.styrelseTHzsmediehögskola".film-ochochteaterhögskola somen ny Stockholm.teaterutbildning isamladframförs tankarDar meraom en ochkonstnärligamåsteutvecklingför sådanUtgångspunkten varaen följddåmåstekonsekvensernalokalmässiga avoch de som enpedagogiska ses

förvisso lokalt närafördelar medTHzs styrelse kan ettdiskussionen. seden defördelarinte såframför Dl:s teateravdelning. attallt storamedsamband men
lokaler.skolans nuvarandelämnabeslutföranleder att

medteateravdelning brottasDlzsmedvetna storavi välSamtidigt är attom
lokalmässigtframtidaförlösninghitta braVill ettlokalproblem. enman aktualiserai ställetTl-Ls styrelse ettTl-Izs verksamheter villDl:s ochnärmande av DerVani kvarteretbyggautnyttja möjlighetenförslagväckt atttidigare att
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Huff direkt anslutningi till Ti-lzs lokaler. Där rimligtnuvarande skulle stortett
med tonvikt teaterkonsten kunna Hamnarutvecklas. dessutom decampus

konstnärliga högskolornaövriga i Hammarby Sjöstad denhar dessutom
Hankenvastliga utredningsdirektivens förstärkts.konstnärligaav campus

fattatsi detta ärende harBeslut vid högskolestyrelsens 1997-11-17.sammanträde
FredNärvarande har varit Hjelm. rektor ledamöterna Suzanne Askelöf. Lars

Fredriksson.BennyEdström. Lilian Grnssman. Mats Johansson. Leif Nylén.
Gösta Bredefeldt Karinlärarrepresentanterna Rudfeldt.och studerande-

Fredrik Evers Zaraoch Zimmerman fackligade observa-representantema samt
Gunilla Borgström SACO/BIK. Rolf Eke1und Lärarförbundettörerna samt

STATFSven-Olof Bergqvist

i: k /J-

HjelmFred
7.r/ÃD444/%JMF-w/

Benny Jonsson



Statens offentliga utredningar 1998

Kronologisk förteckning

Omstruktureringaroch beskattning.Fi.. länder hela livet. ersättningssystemför vuxentandvård.nytt
välfärdensgenusansikte.A.. Män alltid Nivå- ochorganisationsspeeiñkapassar. med frånexempel handeln.A.processer
Vårt liv kön. Kärlek,ekonomiska ochsom resurser. maktdiskurser.A.
ly makten din Myten detrationellaär om. arbetslivetochdetiämställdaSverige./.
Översyn rörelse-och tillsynsreglerför kollektivaav. försäkringar.l-"i
Alkoholreklam.Marknadsföring alkoholdryckerav. och Systembolagetsprodukturval.S.
Integritet Effektivitet Skattebrott.Fi.r.ll. Campusför konst.U.
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Finansdepartementet
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maktdiskurser.5
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arbetslivetochdetjämställdaSverige.6
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