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Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till kultur- och fritidsnämndens
förslag till nytt kulturpolitiskt program och till de områden i programmet som
berör nämndens verksamheter men vill i detta yttrande lyfta fram delar med
önskemål om förtydligande.
Sidan 8, under punkten 3.1 ”Våra kulturvanor”, i stycket om Skolans betydelse,
står det att ”Tillgång till professionell kultur samt till estetiska ämnen har stor
betydelse i relation till individers kulturvanor. Utbildningssektorns roll i
relation till de kulturpolitiska målen bör därför aktualiseras.”
Utbildningssektorn gör redan idag flera saker kopplat till detta. Förskolan och
grundskolan har genom sina läroplaner bland annat i uppdrag att både låta
barnen/eleverna använda och ta del av olika estetiska och kulturella
uttrycksformer och även ge dem en inblick i närsamhällets kulturliv och stärka
deras möjligheter att ta del av detta. Under hela grundskolan läser alla elever
estetiska ämnen. I årskurs 4-9 finns möjlighet att söka till en musikprofil på en
kommunal grundskola och i årskurs 7-9 finns dansprofiler sökbara på två av
kommunens grundskolor. Utöver detta erbjuder flera högstadieskolor möjlighet
till ett inriktningsval som kan vara inom ett eller flera estetiska/kulturella
områden. Förskolorna och grundskolorna samarbetar med olika kulturaktörer i
kommunen, bland annat Passagen med dess Ateljé, Hemslöjden och
Östergötlands museum. Alla skolor ges möjlighet att ansöka om statsbidraget
Skapande skola som årligen fördelar medel med syfte att stärka samverkan
mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet med statsbidraget är att
eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras
möjligheter till eget skapande ökar. Grundskolor i Linköpings kommun har
sökt och beviljats medel sedan starten 2008. Utöver detta avsätter barn- och
ungdomsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden årligen 800 000
kr/nämnd till den s.k. utbudskatalogen där förskolor och grundskolor erbjuds
gratis kulturaktiviteter.
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Sidan 10, i stycke 4.2.2 ”Kultur för barn och unga – bra start”, beskrivs skolan
som den viktigaste kulturförmedlaren. I stycket saknas förskolan och
fritidshem och dessa bör läggas till på alla platser där skolan nämns.
Sista meningen i samma stycke (punkt 4.2.2) anger att samordningen mellan
kommunens kulturpolitik och skolpolitik är av stor betydelse. Här saknas ett
förtydligande kring hur detta kan utvecklas.
Sidan 10, första punkten gällande målen som Linköpings kommun ska uppnå;
En barnkulturgaranti med mål att nå alla barn i kommunen, behöver
förtydligas. Om detta omfattar aktiviteter under skoltid vill barn- och
ungdomsnämnden poängtera att verksamhetsfrågor är upp till varje rektor att
besluta över och i dessa fall krävs ett samarbete med rektorerna.
Sidan 14, i punkten 4.6.3 ”Kultur som mobiliserande kraft”, saknas nyanlända
och här finns ett önskemål om ett förtydligande kring hur det kulturpolitiska
programmet avser sätta fokus på målgruppen.
Sidan 15, i punkten 5.1 ”Samverkan”, anges att utbildningsnämnderna och
kultur- och fritidsnämnden ska verka tillsammans för alla barns rätt till kultur i
skolan. Idag sker en samverkan kring utbudskatalogen. Här finns ett önskemål
om ett förtydligande.
Sidan 15, i punkt 5.3 ”Uppföljning”, anges att kultur- och fritidsnämnden
ansvarar för uppföljning och rapportering till övriga nämnder och att
uppföljningen ska ske två gånger per år i samband med delårsbokslut och
bokslut. Här finns det önskemål om ett förtydligande kring vilken typ av
uppföljning som ska ske – en kvalitativ eller kvantitativ – samt på vilket sätt
den ska ges.
Under samma punkt anges att kultur- och fritidsnämnden ska initiera och
ansvara för samverkan, implementering och uppföljning. Här finns önskemål
om ett förtydligande gällande det ekonomiska ansvaret, läggs även detta under
kultur- och fritidsnämnden?
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