Tillväxtstrategi för kulturskolan
Tillgången till kultur får inte bero på inkomst, kön eller bostadsadress. Alla stockholmare ska ha
nära till kultur och eget skapande. Under föregående mandatperiod tog den socialdemokratiskt
ledda majoriteten en mängd viktiga steg i riktning mot ett kulturliv av hög kvalitet och
tillgänglighet.
Efter det blågröna maktövertagandet har emellertid kulturens resurser kringskurits rejält och
prognosen pekar på att kulturnämnden inte förrän om tre år kommer vara uppe i samma
tilldelning av resurser som 2018, trots en stark befolkningsökning. Bland de drabbade
verksamheterna är kulturskolan som inte får någon höjning av anslagen trots att löne- och
hyreskostnaderna hela tiden ökar. Dessutom ska intäkterna höjas, vilket sannolikt kommer
drabba eleverna.
Detta har medfört rejäla åtstramningar. Bland annat kommer flera tjänster dras in på
kulturskolans lärare och teaterassistenter. Samtidigt står det klart att den blågröna majoriteten
kommer lägga ner kulturskolans projekt Rum för Skapande. Det har dessutom flaggats för
uppsägningar av såväl lokaler som stängda verksamheter.
Stockholms unga befolkning kommer att växa stadigt under överskådlig framtid, vilket för
grundskolans och gymnasieskolans del har lett till långsiktiga och offensiva utbyggnadsstrategier.
Den blågröna budgeten innebär att kulturskolan går i motsatt riktning, vilket är helt oacceptabelt.
Vi socialdemokrater är mycket bekymrade över den nedmontering som sker av kulturskolan i
Stockholm. Det saknas resurser men framför allt saknas också en övergripande plan för
kulturskolans utveckling.
Därför vill vi socialdemokrater att staden ska ta fram en stadsövergripande tillväxtstrategi för
kulturskolan. Strategin bör 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. 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.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag därför att kommunfullmäktige beslutar följande:

Att

Stockholms stad tar fram en stadsövergripande tillväxtstrategi för kulturskolan.
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Stockholm den 22 maj 2019

Olle Burell (S)
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