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Motion om tillväxtstrategi för kulturskolan
Remissvar
Förslag till beslut
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
Ärendet
Kontoret har mottagit Motion om tillväxtstrategi för kulturskolan på
remiss från kommunstyrelsen. Remisstiden sträcker sig till den 12
december 2019.
Motionen är skriven av Olle Burell (S) som föreslår att Stockholms
stad tar fram en stadsövergripande tillväxtstrategi för kulturskolan.
Tillväxtstrategin bör enligt motionären definiera stadens insatser i
hur man avser stärka kulturskolans tillgänglighet och jämlikhet.
Den bör också ange hur man inom ramen för kulturskolan ska
utveckla och erbjuda ett brett och angeläget utbud av kulturella och
konstnärliga uttryck, Det bör även finnas beskrivet hur kvaliteten
ska stärkas och kompetensförsörjningen tryggas. Ytterligare en
viktig del att se över enligt motionären är hur kulturskolans
verksamheter kan knytas närmare skolorna och hur befintliga
projekt kan integreras i den ordinarie verksamheten.
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Kontorets synpunkter
Kontoret anser att ambitionen att ta fram en tillväxtstrategi för
kulturskolan är positiv. I motionen avses kulturskolans verksamhet
knytas närmare skolorna och skolornas ordinarie verksamhet. I de
fall lämpliga skollokaler saknas kan det finnas lokaler i kontorets
bestånd som ligger och används på ett sådant sätt att de skulle
kunna komma ifråga för kulturskoleverksamhet.
Kontoret medverkar gärna, utifrån sitt uppdrag att tillhandahålla
lokaler för stadens verksamheter, med underlag till en strategi om
en sådan skulle bli aktuell, men vill dock påtala vikten av att
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strategin hittar lösningar för hur finansieringen av kulturskoleverksamheten ska genomföras.
Slut
Bilagor
1. Motion om tillväxtstrategi för kulturskolan
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