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§5
Svar på skrivelse om att möjliggöra så att fler barn och
unga kan gå i Kulturskolan, särskilt i stadsdelar där
endast 3-5% går idag
Dnr 3.4/1459/2014
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag
1. att skrivelsen besvaras genom kulturförvaltningens
tjänsteutlåtande
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-09-25.
Sammanfattning
I en skrivelse till kulturnämnden pekar skrivställarna på Kulturskolans
svårigheter att nå ut till barn och ungdomar i målgruppen, framförallt i
stadsdelarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Skärholmen.
Utgångspunkten är Kulturskolans statistikredovisning i
verksamhetsberättelsen 2013. I skrivelsen menar man att bristen på
lokaler i grundskolorna är en bidragande orsak till att få barn deltar.
Vidare att en utökad prova på-verksamhet och sänkning av avgifterna i
utsatta stadsdelar ger fler barn möjlighet att delta i verksamheten.
Skrivelsen avslutas med att förslagsställarna uppmanar kulturnämnden
att initiera åtgärder i enlighet med skrivelsen.
Förvaltningen bedömer att tillgång till fler lokaler i grundskolorna i
kombination med en ökning av antalet lärare skulle ge fler barn och
ungdomar möjlighet att börja i Kulturskolan. En förutsättning är dock
att lokalerna är anpassade för den undervisning som skall bedrivas och
att Kulturskolan kan få tillgång till lokalerna på både eftermiddagsoch kvällstid. Bokningen av lokaler måste kunna ske med god
framförhållning så att kursplatserna kan läggas ut i E-tjänsten i god tid
innan terminen börjar.
Det finns idag en omfattande prova på-verksamhet i Kulturskolan.
Denna skulle kunna kompletteras och utökas med en avgiftsfri prova
på-termin riktad till en viss åldersgrupp i hela staden.
För familjer med låg inkomst finns möjlighet till nedsättning av
avgiften i Kulturskolan. De familjer som har försörjningsstöd kan
enligt en ny bestämmelse i socialtjänstlagen fr.o.m. den 1/7 2014 få
extra bidrag för barnens fritidsaktiviteter.
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Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt kulturförvaltningens förslag till beslut (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens
förslag.
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