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Svar på skrivelse om kultur för förskolorna
inom ramen för projektet Kulan samt
fördelning av subventioner 2011
Förslag till beslut
Skrivelserna besvaras genom detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattning
I en skrivelse den 2012-06-14 föreslår Anna-Greta Leijon (S) att
kulturförvaltningen i tertialrapport 2/2012 och i verksamhetsberättelsen för 2012
redovisar antal och andel besök av förskola och skola till fri scenkonst med
subvention. Kulturstrategiska staben redovisar utfallet i tertialrapport 2/2012 och
avser att redovisa dito i verksamhetsberättelsen för 2012. Därutöver redovisas
halvårsavstämning av subventionen januari–augusti 2012 i bilaga 1. Avstämningen
visar att subventionen har nått ca 7,5 procent fler barn och unga jämfört med
samma period året innan.
I en skrivelse den 2012-06-14 föreslår Marja Sandin-Wester (MP) och Mats
Berglund (MP) att kulturförvaltningen återupptar de s.k. höstsamlingar som
tidigare genomfördes med förskolan som målgrupp på Kulturhuset.
Kulturförvaltningen svarar på skrivelsen genom att lyfta fram att i
utbildningsförvaltningens och kulturförvaltningens gemensamma uppdrag Kulan
ingår att utveckla samverkan mellan förskola, skola och kulturlivet bl.a. genom att
arrangera inspirerande och fortbildande möten.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Chef kulturstrategiska staben
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Underlag för beslut
Bilaga 1: Halvårsavstämning av subventionen 2012,
Bilaga 2: Skrivelse från Marja Sandin-Wester (MP) och Mats Berglund (MP)
Bilaga 3: Skrivelse rörande fördelning av subvention 2011 av Anna-Greta Leijon
(S)

UTLÅTANDE
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Kulturstrategiska staben.

Ärendet
I en skrivelse den 2012-06-14 föreslår Anna-Greta Leijon (S) att
kulturförvaltningen i tertialrapport 2/2012 och i verksamhetsberättelsen för 2012
redovisar antal och andel besök av förskola och skola till fri scenkonst med
subvention. I en skrivelse den 2012-06-14 föreslår Marja Sandin-Wester (MP) och
Mats Berglund (MP) att kulturförvaltningen återupptar de s.k. höstsamlingar som
tidigare genomfördes med förskolan som målgrupp på Kulturhuset.

Förvaltningens synpunkter
Kulturförvaltningen har höga ambitioner vad gäller att utveckla barns och ungas
tillgång till professionell fri scenkonst.
Kulturstrategiska staben redovisar utfallet i tertialrapport 2/2012 och avser att
redovisa dito i verksamhetsberättelsen för 2012. Därutöver redovisas
halvårsavstämning av subventionen januari-augusti 2012 i bilaga 1.
Halvårsavstämningen för subventionen 2012 visar att utvecklingen går i rätt
riktning. Under perioden januari–augusti tog 53 153 barn och unga del av det
subventionerade utbudet. Det är en ökning med ca 7,5 procent jämfört med samma
period 2011 som omfattade 49 524 barn och unga. Detta visar att det nya
subventionssystemet har fått rätt effekt.
Det är ändå angeläget att samverkan mellan Kulan och stadsdelsförvaltningarna
fortsätter att utvecklas vilket ingår i utbildningsförvaltningens och
kulturförvaltningens gemensamma uppdrag. I uppdraget ingår bl.a. att arrangera
inspirerande och fortbildande möten för ökad samverkan mellan förskolan, skolan
och kulturlivet. Den 18 oktober arrangeras höstens första mötesplats för
kulturlivet, grundskolan och gymnasiet. Initiativ har tagits till en fördjupad dialog
mellan stadsdelsförvaltningarna och kulturstrategiska staben vad gäller förskolans
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medverkan i Kulan. Därutöver har styrgruppen för samverkan mellan kultur- och
utbildningsförvaltningarna även beslutat att tillsätta en arbetsgrupp där
representanter för kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen och
stadsdelsförvaltningarna ingår för att uppdatera samarbetsplanen för kultur och
skola (prot. 2012-06-14).

