Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2018-10-15

§ 174
Svar på motion 2017:07 från Maria Fornemo (V) och Malin Tollbom (V) - Mer kultur till
unga i Knivsta
KS-2017/416
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren föreslår att Kulturskolan och Sjögrenska gymnasiet ska samverka kring
kompetens och lokaler för att säkra båda verksamheternas ekonomi och skapa större
attraktionskraft för gymnasiets olika program.
Underlag i ärendet
Beslut från arbetsutskottet, § 150, 2018-10-01, tjänsteskrivelse 2018-10-01 och motionen har
varit utsända.

Expedieras till:
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2018-10-30
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Handläggare
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Kommunstyrelsen

Svar på motion 2017:07 från Maria Fornemo (V) och Malin Tollbom
(V) - Mer kultur till unga i Knivsta
KS-2016/416-1

Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad
Sammanfattning
Förslagställaren föreslår att Kulturskolan och Sjögrenska ska samverka kring kompetens och
lokaler för att säkra båda verksamheternas ekonomi och skapa större attraktionskraft för
gymnasiets olika program.
Bakgrund
Motionen tar upp möjligheterna med ett samarbete mellan Sjögrenska gymnasiet och
Kulturskolan genom en satsning på Kulturskolan men också genom att utöka
studiemöjligheterna av estetiska ämnen på gymnasiet.
I motionen hänvisas till kulturskolans höga avgifter och som därför kan göra det svårt för
familjer med små ekonomiska möjligheter att delta i undervisningen. Sjögrenska gymnasiet
har behov av fler elever för att klara den ekonomiska läget. Därför anser förslagställaren att
ett samarbete vore gynnsamt för båda och en helt ny typ av verksamhet inriktad på sång,
musik, dans och teater skulle sätta Sjögrenska gymnasiet på kartan som en av de
intressantaste gymnasieskolorna i hela Uppland.
Förslagsställaren tror också att ett samarbete mellan Sjögrenska och Kulturskolan
beträffande personal och lokaler skulle kunna locka duktiga lärare till Knivsta då de skulle
kunna få heltidstjänster. Kanske dessa redan bor i Knivsta och skulle kunna knytas till
verksamheten eller att de rent av redan jobbar för Kulturskolan fast på deltid.
Svar på motion
Under de senaste åren har Kulturskolan haft nerdragningar i antalet platser och också ökat
avgifterna för att klara en budget i balans. Ur den synvinkeln vore ett samarbete med
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gymnasiet ett sätt att öka förutsättningarna för att slippa ytterligare neddragningar.
Kulturskolans primära målgrupp är dock barn och unga upp till gymnasieålder d.v.s. 16 är.
Det är dock inte omöjligt att tänka sig att utöka målgruppen.
Att samarbeta med skolan har också stött på hinder i att kulturskolelärare inte fått examinera
elever i den traditionella skolan. Det innebär alltså att trots de flesta lärare som undervisar på
kulturskolan har en väldigt hög utbildningsnivå har de inte rätt att examinera elever i skolan.
Det finns idag också tyvärr många kulturskolelärare som har dåliga erfarenheter av
undervisningen i skolan och därför tycker att det är för tung jobbat och oattraktivt.
Att dela lokaler är alltid att föredra där det går. Kulturskolan har under många år delat lokaler
med Thunmanskolan tills för bara ett år sedan. Nu har verksamheten fått lokaler som endast
de använder och genast märks det att personalen får verksamheten att flyta bättre. Dels så
krockar kulturskolans ordinarie verksamhet inte längre med skolan under eftermiddagen men
tyvärr är också slitaget på utrustning och lokaler större när skolan använt dem.
Om man skulle få en förändring i reglerna kring betygssättning skulle det leda till större
möjligheter för ett samarbete. Skulle det dessutom vara kulturskolans lärare som använde de
egna lokalerna så skulle nog samnyttjandet kunna öka.
Redan idag sker olika samarbeten med Sjögrenska gymnasiet inom ramen för de statsmedel
som kulturskolan har kunnat söka de senaste åren. Hur länge de finns kvar går i dagsläget
inte att säga, men försvinner de, så försvinner förmodligen samarbetet. Att profilera
gymnasiet genom att använda estetiska lärprocesser är en tydlig väg till framgång för
människor med olika lärstilar och att det finns kompetens på kulturskolan är bortom allt tvivel.
Det finns också ett gott klimat mellan verksamheterna vilket ökar sannolikheten att lyckas
men det behövs ett genomarbetat koncept som inte får ta avstamp i en besparing utan ett
långsiktigt implementerat arbetssätt.

Ekonomisk konsekvensanalys
Hur Sjögrenska gymnasiet ställer sig till ett samarbete är svårt för Kultur och Fritid att säga
men utan att tillskjuta medel kommer det nog inte hända. Detta samarbete går inte
genomföra inom befintlig ram utan att ta bort något ytterligare från kulturskolans ordinarie
verksamhet. Samarbetet är också avhängt av att man får jobba fram ett för alla parter
hållbart arbetssätt, dvs för eleverna, Kulturskolan och Sjögrenska gymnasiet.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommundirektör
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Förslagsställaren
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja X

Nej

Förklara oavsett svar.
Verksamheterna vänder sig till barn och unga.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Utifrån rådande budgetramar har barnens bästa beaktats.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej X

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument X
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Motion
Mer kultur i Knivsta – låt oss
starta med de unga!
Till kommunfullmäktige i Knivsta kommun

2017.05.29

Kultur är ett ämne vi inte så ofta pratar om i kommunfullmäktige i Knivsta. Det
är inte så konstigt. Vi har nämligen ganska ont om kultur i kommunen och
därför dyker den sällan upp på agendan. I SKL:s rankning över tätbefolkade
kommuner (hur bra kommunerna upplevs vara av invånarna) kom Knivsta på en
17:e plats totalt vilket är ganska bra. Då ska man också veta att parametern
”Kultur” drog ner Knivsta som ett sänke i undersökningen, för där kom vi bland
de allra sista av totalt 131 kommuner. Detta bör ändras på.
I Vänsterpartiet tänker vi att kulturen i kommunen ska få växa med de unga. För
att få en bra grund för kultur – både beträffande möjlighet tillutövad och
upplevd – menar vi att en satsning på Kulturskolan i kombination med en
utökning av studiemöjligheter av estetiska ämnen på Sjögrenska gymnasiet
skulle kunna vara fruktbart.
Vi vet att Kulturskolan kämpar med en ganska ogeneröst tilltagen budget och
att kulturskoleavgifterna därför ligger bland de högsta i landet eftersom
ledningen måste få verksamheten att gå runt. Detta kan man misstänka gör att
mindre bemedlade föräldrar drar sig för att anmäla sina barn till kulturella
aktiviteter, vilket är mycket tråkigt och precis tvärt emot skolans uppgift att
överbrygga klasskillnader, sociala skillnader och ekonomiska skillnader bland
barn i samhället. Samtidigt brottas Sjögrenska gymnasiet med SIN ekonomi.
Där är man i behov av fler elever för att få pengarna att räcka till.
Men en helt ny typ av verksamhet inriktad på sång, musik, dans och teater
skulle sätta Sjögrenska gymnasiet på kartan som en av de intressantaste
gymnasieskolorna i hela Uppland. Kanske lika bra som S:t Eskils gymnasium i
Eskilstuna, där samtliga estetiska program är högskoleförberedande. Vi tror
också att ett samarbete mellan Sjögrenska och Kulturskolan beträffande
personal och lokaler skulle kunna locka duktiga lärare till Knivsta då de skulle
kunna få heltidstjänster. Eller kanske dessa redan bor i Knivsta och skulle kunna
knytas till verksamheten? Kanske de rent av redan jobbar för Kulturskolan fast
på deltid?

Vänsterpartiet Knivsta
Box 60 741 22 Knivsta
knivsta.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet Knivsta tycker att det behövs mer kultur i kommunen där
framtiden bor. Vi yrkar därför:


att Knivstas kommun tar fram ett förslag på hur Sjögrenska gymnasiet
med hjälp av Kulturskolan kan profilera sig genom
gymnasieutbildningar med estetisk inriktning



att kommunen även tar fram ett förslag på hur kulturskoleavgifterna kan
halveras

Maria Fornemo (V)
Malin Tollbom Kjell (V)

