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Paragraf

§8

Sekreterare
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§8
Motion om tillväxtstrategi för kulturskolan. Remissvar
FSK 2019/338

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
1) Ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Martin Olsson (L), Martin
Hansson (MP), Isak Kupersmidt (C) och Peter Wallmark
(SD) föreslår (se beslutet).
2) Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Lars Bäck m.fl. (V)
föreslår att bifalla motionen samt att därutöver anföra följande:
Motionären föreslår att staden ska ta fram en
stadsövergripande tillväxtstrategi för kulturskolan.
Strategin bör enligt motionären innehålla mål för stadens
insatser som syftar till att bland annat främja en mer
tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet, i såväl
utbud som undervisning. Tillväxtstrategin bör 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. Fastighetsnämnden är en
viktig del som förvaltare av fastigheter som brukas av stadens
interna verksamheter.
En annan viktig del är att se över hur kulturskolans
verksamheter kan knytas närmare skolorna och hur befintliga
projekt kan integreras i den ordinarie verksamheten.
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Att det inte finns en gemensam strategi för hur kulturskolan
kan ges de bästa förutsättningar att nå fler kan tyckas
märkligt. Inte minst givet att det tycks uppenbart att
möjligheterna att utveckla verksamheten starkt förutsätter en
närmare samverkan med inte minst skolan. Och då syftande
inte bara till att spara pengar utan också med målet att fler ska
kunna delta i verksamheten framöver.
Beslutsgång
Ordföranden Dennis Wedin (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds av
ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Martin Olsson (L), Martin
Hansson (MP), Isak Kupersmidt (C) och Peter Wallmark (SD).
Reservation
Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Lars Bäck m.fl. (V)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Handlingar i ärendet
 FSK 2019/338-4 Motion om tillväxtstrategi för kulturskolan.
Remissvar.
 FSK 2019/338-2.1 Bilaga 1 Motion om tillväxtstrategi för
kulturskolan

