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§6
Motion av Torun Boucher och Tina Kratz (båda V)
om Komtek (KS 2020/861). Svar på remiss från
kommunstyrelsen
Dnr 1.1/2268/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från
kommunstyrelsen
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-12-04.
Sammanfattning

Kulturförvaltningen har ombetts att besvara en motion från Torun
Boucher och Tina Kratz (båda V) gällande Komtek och ett
eventuellt införande av verksamheten i Stockholms stad.
Komtek är en icke vinstdrivande förening vars verksamhet syftar
till att stimulera barns och ungas intresse för teknik.
Verksamheten inriktar sig på fritidskurser samt stöd till skolan. I
de kommuner som Komtek är verksam i idag sker det som en
kommunal verksamhet.
Motionen yrkar att utbildningsförvaltningen och
kulturförvaltningen undersöker möjligheten att starta Komtek i
Stockholms stad.
Kulturförvaltningen delar motionens syn på vikten av kreativitet
och skapande som en central del för barns utveckling. Som
motionen nämner har Komtek flera beröringspunkter med
kulturskolan. Inom kulturskolan erbjuds aktiviteter som bottnar i
kreativitet och skapande ur ett tekniskt perspektiv. Utbildningsförvaltningen samverkar med flera aktörer som verkar inom
skolan och som på ett pedagogiskt och kreativt sätt främja
teknikkunskaper hos elever och pedagoger.
Kulturförvaltningen anser att staden bör prioritera barns intresse
för teknik i befintliga verksamheter och förstärka etablerade
samverkansstrukturer framför att etablera nya.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

1) Ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Hanna Gerdes (L) och Micke Seid (MP) föreslår (se
beslutet).
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2) Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) föreslår att
kulturnämnden tillstyrker första att-satsen i motionen om
Komtek, och anför därutöver följande:
Först vill vi tacka för ett utförligt remissutlåtande. Vi
förstår synpunkten att befintliga verksamheter och
etablerade samverkansstrukturer ska prioriteras och
förstärkas. Vi förstår också att det finns ett tekniskt
perspektiv även inom kulturskolan som dessutom under
senare år tagits till vara på och vidareutvecklats. Vi vet
även att utbildningsförvaltningen inom ramen för skolan
har flera intressanta projekt och ett nära samarbete med
Vetenskapens hus.
Med det sagt så tror vi att en utredning skulle gagna denna
målgrupp, precis som förvaltningen skriver, för att
kartlägga pågående insatser och analysera behov och
önskemål.
Vi tror dock att vi inte ska överge ett framtida införande av
Komtek. Vi har den uppfattningen att både Kulturskolans
och Komteks styrkor ligger i att de inte omedelbart är
kopplade till skolan, utan också kan vara ett sammanhang
där barn träffar andra barn från andra skolor men med
gemensamma intressen. Och att dessa intressen – precis
som kulturskolan – inte insorteras under en styrande
läroplan.
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordförande
Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Hanna Gerdes (L)
och Micke Seid (MP).
Reservation

Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§7
Motion av Torun Boucher (V) om
ansökningsförfarande till Kulturskolan (KS
2020/1075). Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/2414/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

1) Kulturnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från
kommunstyrelsen
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Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-12-04.
Sammanfattning

Torun Boucher (V) föreslår i sin motion om
ansökningsförfarande till Kulturskolan att staden ska utreda
Kulturskolans ansökningssystem i syfte att ta fram ett förfarande
som inte utgör ett hinder för de prioriterade grupperna.
Motionären anför att det nuvarande ansökningssystemet inte visar
hur stor efterfrågan det är på Kulturskolans kurser. Därutöver
anförs att nuvarande system riskerar att förstärka klyftor,
eftersom systemet gynnar den som har möjlighet att kunna
bevaka erbjudanden digital, dagtid på vardagar.
Kulturskolans målsättning är att öka utbudet av grundkurser för
att ge fler barn och unga möjlighet att få del av verksamheten,
samt att ständigt se över kursutbudet så att det bättre möter
efterfrågan. Kulturskolan upphandlar för närvarande ett nytt
verksamhetssystem för att förbättra och kvalitetssäkra
admininstrativa processer och rutiner, som exempelvis
elevadmininstration, kursbokning och schemaläggning. Med
kommande byte av verksamhetssystem, kommer Kulturskolans
bokningsförfarande bli både enklare och mer lättillgängligt för
medborgaren. En förväntad effekt är också att de prioriterade
målgrupperna, som Kulturskolan idag inte når i tillräckligt stor
utsträckning, lättare kan ta del av Kulturskolans kursverksamhet.
Samtidigt kommer den digitala kulturskoleverksamhet som är
under utveckling kunna erbjuda betydligt fler unga en mer
tillgänglig och attraktiv möjlighet till konstnärligt och kulturellt
skapande.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Hanna Gerdes (L) och Micke Seid (MP) föreslår (se
beslutet).
2) Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V), Mirja Räihä
m.fl. (S) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) föreslår att
kulturnämnden bifaller motionen, och anför därutöver
följande

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Det är bra att det nu i en ny upphandling arbetas för att göra
bokningssystemet enklare och mer lättillgängligt. Det är till
exempel en förbättring att det nya systemet ger möjlighet
att sprida kurssläppstillfällena. Själva grundproblematiken
att det fortfarande krävs en dator alternativt en smartphone
samt viss datorvana och kompetens verkar dock inte
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tillgodoses i denna nya upphandling. Remissvaret ger heller
inget svar på hur intresset för de olika kurserna kan mätas i
det nya systemet. Stockholm stad är den enda kommunen i
landet som inte har data över hur stort intresset är, då det
inte finns något kösystem. Även om vi är väl medvetna om
att ett kösystem också kan vara missvisande så finns vad vi
känner till i dagsläget inte ett alternativt eller bättre sätt att
få statistik över hur många barn som vill spela fiol, till
exempel, mer än om dessa kurser snabbt blir fullbokade,
och remissvaret tar inte heller upp den problematiken.
När ett nytt system nu upphandlas innebär det givetvis en
viss fastlåsning för just det systemet under den tid som
upphandlingen kommer att gälla, därför kommer det bli än
viktigare att hitta kompletterande vägar att gå. Dagens
Öppna hus är ett bra exempel och vi välkomnar att
förvaltningen planerar att utveckla det stödet. Vi tror att
just möjligheten för föräldrar att gå till en verksamhet och
att där träffa både träffa pedagoger och få handfast hjälp
med bokningen är av avgörande betydelse. Vi tycker också
att det borde vara möjligt att reservera vissa platser på
mycket populära kurser till exempelvis det öppna huset, så
som vi också lyfter i motionen.
I förvaltningens svar lyfts också synpunkten att det inte
bara handlar om bokningssystemet utan också om vilka
kurser och kursplatser som finns att boka och var dessa är
förlagda, vi håller naturligtvis med om det och lyfter detta
även kortfattat i vår motion men har valt att här fokusera på
bokningsförfarandet.
Sammanfattningsvis förstår vi av svaret att det arbetas
proaktivt med en del av motionens syften, vilket är
glädjande, men att det också återstår en del att göra på
området. Slutligen beklagar vi att vi använt ordet
ansökningsförfarande – vi är självklart medvetna om att det
inte sker ansökningsprocesser i egentlig bemärkelse, utan vi
menar naturligtvis bokningsförfarande.
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordförande
Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Hanna Gerdes (L)
och Micke Seid (MP).
Reservation
Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V), Mirja Räihä m.fl. (S)
och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) reserverar sig mot beslutet
med hänvisning till sitt förslag.

