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Tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Dnr KS 2021/0233 

Datum: 2022-12-14 

Till: Kommunstyrelsen  

 

Svar på motion nr 36/2021 från Michael 

Solander (MP) - Öppna musikskolor för 

pensionärer 

Sammanfattning 

Motion nr 36/2021 från Michael Solander (MP) har inkommit angående att 

samma subventioner, gällande musikskoleundervisning för kommunens barn 

och unga, också ska anbelanga pensionärer.  

 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta 

Anse motionen vara besvarad med hänvisning till att pensionärer redan erbjuds 

kulturella aktiviteter samt att pensionärer genom studiecirklar och de privata 

musikskolorna har möjlighet att delta i kulturella aktiviteter. 

Bakgrund 

En motion har inkommit i vilken föreslås att samma subventioner som finns 

för undervisning av barn i musikskolor i kommunen också ska gälla 

pensionärer. Motionären anser att det skulle underlätta för kommunens 

pensionärer att få en berikande kulturell aktivitet och samtidigt säkerställa att 

det finns mötesplatser för pensionärerna samt att det skulle kunna gynna de 

lokala företagarna.  

Förvaltningens slutsatser 

Österåkers kommun, organisationer, föreningar och företag erbjuder idag 

pensionärer både kultur och aktiviteter. Det finns fyra Träffpunkter som 

anordnar sessioner med möjlighet att knyta sociala kontakter, och att ta del av 

ett varierat programutbud. Det erbjuds ett varierat utbud av teater, bio, 
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bokcirklar, konstvisningar och musikföreställningar. En mängd kurser och 

studiecirklar ges, som är öppna för alla åldrar. De lokala musikskolorna 

erbjuder privata lektioner för vuxna som vill lära sig att spela instrument. Med 

det samlade utbud som finns i Österåkers kommun för pensionärer avseende 

kulturaktiviteter anser förvaltningen att det som erbjuds kan anses vara rimligt 

och möter det behov som idag efterfrågas. 

 

Tidigare beredning  

Kultur- och fritidsnämnden 2022-12-08 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2022-12-08 

2. Motion nr 36/2021 
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