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Yttrande över remiss – kulturskoleutredningen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrande i enlighet med ärendebeskrivning
och översänder till Kulturdepartementet.

Ärendebeskrivning
Regeringen tillsatte 2015 en utredning för en nationell strategi för den
kommunala musik- och kulturskolan, ” En inkluderande kulturskola på egen
grund 2016:69”. Utredningen lyfter bland annat fram vad som gör musikoch kulturskolor unika och pekar också på vad som är viktigt för en väl
fungerande verksamhet.
Sammanfattning
Tomelilla kommun anser att utredningen som ligger som grund för
betänkandet är väl genomförd i stort, men ser vissa brister avseende de
nationella målen, den regionala samordningen samt bidragsfördelningen.
Kommunen ser positivt på att förslagen till den nationella strategin utgår från
de kulturskolornas perspektiv och behov, men i den kontexten är det viktigt
att ta hänsyn till skillnader i förutsättningar på lokal nivå.
Nationella mål
Kommunen anser att de nationella målen är formulerade mer i form av
uppdrag för hur kulturskolorna ska arbeta än vad som ska uppnås. De bör
omformuleras med utgångspunkten att målen ska peka på vad de nationella
insatserna ska syfta till och inte hur de ska utföras. Vidare bör målen omfatta
"alla" barn.
Regional samordning
För att skapa samverkan och säkerställa en jämlik tillgång behövs en regional
samordning och kommunen ser positivt på utredningens förslag om denna

Justerandes sign

TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
28 februari 2017

Kfn § 16 forts.

typ av arbetsmodell. För att en sådan samordning ska få goda förutsättningar
anser kommunen dock att man bör man överväga en omfördelning av medel
då det föreslagna beloppet på 10 miljoner är en för låg summa i
sammanhanget.
Bidrag
Bidragshanteringen bör vara så enkel som möjligt, i likhet med
kommunförbundets bidrag för integration 2016 eller förfarandet med bidrag
för gratis sommaraktiviteter som utdelas av MUCF. Det är också viktigt med
möjlighet till ett långsiktigt arbete med bidragen för projekten. Långsiktighet
är betydelsefullt både för rekrytering av pedagoger och för barn och unga. En
omfördelning av ekonomin bör ske och mer resurser avsättas för att
förstärka regional samordning.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrande i enlighet med ärendebeskrivning
och översänder till Kulturdepartementet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och bibliotek Kristin Svensson,
handlingsid: Kfn: 2017.80.
_________
Beslutet skickas till:
Enhetschef kultur och bibliotek Kristin Svensson
Kulturdepartementet
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