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Motion om Komtek av Torun Boucher och
Tina Kratz (båda V)
Dnr

Komtek är en förkortning för den kommunala teknik- och entreprenörsskolan,
det är ingen egentlig skola utan en kommunal verksamhet med inriktning på
fritidskurser och stöd för skolan. Till sin organisation påminner den om
kulturskolan.
Det finns barn som spelar musik, gillar att rita eller spela teater. Det finns barn
som älskar att spela fotboll. Och det finns barn som skruvar sönder
radioapparaten. När andra barn har idrottsklubben eller kulturskolan så har
tekniknörden inte alls samma utbud. Det är Komtek ett svar på. Men Komtek
har ett bredare uppdrag än att bara vara en efterfrågestyrd verksamhet. Precis
som kulturskolan och idrottsrörelsen är även Komteks uppdrag att stimulera ett
intresse som kanske inte är uppenbart. Att öka intresset för teknik på ett
lekfullt och pedagogiskt vis, att spränga barriärer och ta bort hinder och
fördomar som att teknik är något svårt, abstrakt eller till exempel bara för
grabbar.
Komteks metoder bygger på att ledare och barn tillsammans testar, provar,
försöker. Inget är fel eller omöjligt är nyckelord. Inget är heller givet på
förhand – inom Komtek byggs de konstigaste fantasirobotar lika gärna som
vardagliga tekniska problem får sin lösning.
Komtek finns idag i 18 kommuner men ännu inte i Stockholm stad. Det är upp
till varje kommun att själv besluta hur den ska drivas. Det finns ett nationellt
nätverk och fyra regionala dito. I vissa kommuner ligger ansvaret på
utbildningsnämnden, i andra på kultur- och fritidsnämnden.
Vi vet att det finns stadsdelar som har intresserat sig för detta men vi menar att
staden behöver ta ett övergripande ansvar för att denna verksamhet ska kunna
bli ett verkligt alternativ för Stockholms barn. Vi vill därför att staden
undersöker möjligheten att starta Komtek i Stockholm stad, utreder den
organisatoriska placeringen samt ger en eller flera stadsdelar i uppdrag att
starta en pilot.
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Vänsterpartiet i Stockholm stad yrkar därför att:
- uppdra åt utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen att
undersöka möjligheterna att starta Komtek i Stockholms stad samt att
utreda den organisatoriska placeringen i staden.
- kommunstyrelsen ska återkomma senast i budget för 2021 med ett
uppdrag att starta en pilotverksamhet i en eller flera stadsdelar under
2021.
Stockholm den 11 juni 2020
Torun Boucher och Tina Kratz (båda V)

