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§ 64 

Yttrande över betänkandet "En inkluderande kulturskola på egen 

grund" (SOU 2016:69) 
Ks/2016:416  613 

Sammanfattning 

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2017-03-15 yttra sig över 

betänkandet ”En inkluderande kulturskola på egen grund” (SOU 2016:69). 

Beslutsunderlag 

Kulturdepartementets remiss 2016-11-11 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-09 § 17 med tillhörande 

tjänsteskrivelse 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-21 § 17 med tillhörande  

handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till 

kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Yttrande till Kulturdepartementet över betänkandet ”En inkluderande 

kulturskola på egen grund” (SOU 2016:69) överlämnas enligt  

kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15 

Yrkande 

Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 

förslag, samt föreslår att kommunstyrelsen avger följande yttrande:  

”Betänkandets förslag är ett led i att förändra den svenska kulturen till 

mångkultur. Det kommer bland annat till uttryck i målsättningar såsom att möta 

barn och unga i den kultur där de befinner sig och att anpassa bildningsbegreppet 

till det mångkulturella samhälle vi lever i.  

Målsättningarna sägs ge upphov till ett kompetensbehov. Det ska tillgogoses 

genom att förändra utbildningen dels med avseende på administration och dels 

med avseende på innehåll, bland annat genom att särskilt underlätta för invandrare 

med konstnärlig bakgrund.  

Vi avvisar utredningens intentioner och därmed förslaget i sin helhet. Kulturen 

ska inte styras av staten för att förändra samhället.  

Förslagen siktar på att förstärka skillnaderna mellan barn av olika ursprung och 

riskerar därmed att försvåra integrationen av invandrade barn. Skolan och 

skolgången kommer att bli ännu mindre enhetlig. Samhället kommer att splittras 

alltmer.”  
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Omröstning 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 

förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner det förstnämnda 

förslaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

Nej-röst för bifall till Staffan Eklöfs (SD) förslag. 

 

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

 

Ledamot Ja Nej Avstår 

AnneMarie Grennhag (M) x   

Ola Helt (M) x   

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Magnus Rydh (S) x   

Krister Johansson (S) x   

Harriet Roosquist (S) x   

Alf Gustafsson (S) x   

Anette Höglund (S) x   

Margareta Sylvan (MP) x   

Staffan Eklöf (SD)  x  

Ilan De Basso (S) x   

Carin Berggren (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 14 1  

Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst bifallit 

kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Yttrande till Kulturdepartementet över betänkandet ”En inkluderande 

kulturskola på egen grund” (SOU 2016:69) överlämnas enligt  

kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.  

Reservation 

Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 

 

Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kulturdepartementet 

Kfn 

Bun 
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