I en insändare i LT slår företrädare för Centerpartiet i Krokoms kommun sig för bröstet
angående kulturskolan och dess betydelse för kommunens utveckling. Vi socialdemokrater
håller med om att kulturskolan är mycket viktig för våra ungdomar och för deras vidare
utveckling i livet.
Det vi vänder oss emot är den skönmålning Centerpartiet i Krokom gör av deras insatser på
kulturskolefronten. I 12 år har Centerpartiet styrt Krokoms kommun tillsammans med M, MP
och KD. Resultatet för kulturskolans del är tydlig: Neddragning av flera heltidstjänster,
borttagning av möjligheten till dans och drama och fortsatt uttag av avgifter för att få ta del
av kulturskolans verksamheter. Beslut som vi socialdemokrater starkt emotsatt oss.
Vårdnadshavare vittnar dessutom om svårigheter att få plats på kulturskolan för sina barn,
mycket tack vare de neddragningar som gjorts på senare år.
Under de år som Socialdemokraterna satt vid makten i Krokoms kommun prioriterades
kulturen, vilket också visade sig. Krokoms kommun rankades i toppskiktet vad gäller
kulturskolan under våra år vid makten, idag ligger kommunen nästan längst ned på samma
lista, ett tydligt resultat på centerns nedprioritering av kulturskolan!
Kulturskolebussen är mycket värdefull för våra bygder, vi tackar den socialdemokratiskt
ledda regeringen för de statliga satsningar på kulturskolan som gjorts, bland annat nämnda
kulturskolebuss; utan dessa satsningar hade vi inte haft den verksamhet vi idag har. Hur ser
det ut för finansieringen av kulturskolebussen vid ett eventuellt maktskifte i riksdagen i
höst?
Vi socialdemokrater kommer prioritera kulturen och kulturskolan på riktigt vid ett maktskifte
i Krokom i höst. Vi vill bland annat på sikt se en avgiftsfri kulturskola för alla, vilken
ekonomisk styrka dina föräldrar har ska inte spela någon roll för att ta del av kulturskolans
verksamheter. Vi vill även integrera kulturskolan mer i grundskolan. Ett samarbete med
närliggande kommuner bör också utredas.
Kulturskolan och kulturen spelar en mycket viktig roll i hela Krokoms kommun. För en
prioritering av kulturskolan är en röst på Socialdemokraterna garanten för detta!
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