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Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remiss.
Sammanfattning
Rasmus Jonlund (FP), Isabel Smedberg-Palmkvist (FP) och Richard
Bengtsson (FP) föreslår att normen för ekonomiskt bistånd utformas
så att avgift för kulturskola, idrottsförening eller annan regelbunden
fritidsverksamhet ingår.
Kulturförvaltningen bedömer att förslaget om att låta avgift för
kulturskola ingå i den lokala normen för ekonomiskt bistånd i
Stockholms stad, främjar målet i stadens program för barn- och
ungdomskultur om likvärdiga möjligheter för barn och unga att ta
del av kultur, oavsett till exempel ekonomisk bakgrund.
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Underlag för beslut
Motion (2015:8) om alla barns möjlighet till kultur och idrott –
Ändra normen för ekonomiskt bistånd. Remisstiden sträcker sig
t.o.m. 23 juni 2015.
Kultur i ögonhöjd, för, med och av barn och unga – program för
barn- och ungdomskultur i Stockholms stad.

UTLÅTANDE
Remissen
Ärendet gäller remissvar på ” Motion (2015:8) om alla barns
möjlighet till kultur och idrott – Ändra normen för ekonomiskt
bistånd” Dnr: 106-297/2015. Remisstiden sträcker sig till den 23
juni 2015.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kulturstrategiska staben i samråd med
Kulturskolan Stockholm, Stadsmuseet och Stockholms
stadsbibliotek.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bl.a. Kulturnämnden
med anledning av ”Motion (2015:8) om alla barns möjlighet till
kultur och idrott – Ändra normen för ekonomiskt bistånd” av
Rasmus Jonlund (FP), Isabel Smedberg-Palmkvist (FP) och Richard
Bengtsson (FP).
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Den tidigare regeringen införde en så kallad fritidspeng riktad mot
barn som lever i hushåll med knappa ekonomiska resurser under en
längre tid. Stödet riktades mot barn åk 4-9 och omfattade högst
3 000 kr/år. Regeringen har tidigare aviserat och skriver i
vårpropositionen att i budgetpropositionen 2016 återkomma med
förslag om att avskaffa denna fritidspeng och i stället använda de
medel som avsatts för detta ändamål till att höja riksnormen i
försörjningsstödet för barn. Detta föreslås för att barnet själv ska
kunna välja hur han eller hon ska spendera sin fritid utan krav på till
exempel regelbunden och ledarledd verksamhet vilket styr
fritidspengens användning idag. Regeringen avser därför att
använda de medel som avsatts för fritidspengen till att höja
barndelen i riksnormen för barn i åldrarna 7–18 år. Det högsta
beloppet kommer då uppgå till 1 500 kr/år på grund av den
breddade målgruppen.

Tjänsteutlåtande
Dnr 106-297/2015
Sida 3 (4)

I motionen föreslås att den lokala normen för ekonomiskt bistånd i
Stockholms stad utformas så att avgift för kulturskola,
idrottsförening eller annan regelbunden fritidsverksamhet ingår i
biståndet.
Normen för ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd är ett bidrag som kan beviljas till den som bor och
vistas i Stockholms stad och som inte kan få sitt och sin familjs behov
av försörjning tillgodosett på annat sätt. I Stockholms stads norm för
ekonomiskt bistånd ingår bland annat kostnader för lek och fritid utan
tydligare precisering.
Kulturskolans terminsavgifter

Familjer med en låg inkomst kan få en reducerad avgift. En familj
vars årsinkomst är lika med eller understiger fem prisbasbelopp
(motsvarande 222 500 kr för 2015) har rätt att ansöka om sänkt
avgift vilket innebär att terminsavgiften fastställs till 300 kr per barn
oavsett hur många ämnen barnet deltar i. Under 2014 beslutades om
nedsatt avgift i 310 fall. Kulturskolan Stockholm erbjuder även en
syskonrabatt som innebär att det är gratis att delta i Kulturskolans
terminskurser från och med det tredje barnet.
Kulturnämnden beslutade i april om sänkta avgifter till
Kulturskolans kurser från och med höstterminen 2015. Ärendet
hemställdes till kommunfullmäktige. Några exempel ges i nedan
tabell.

Ämne
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Avgifter

Förslag

Ändring

2014

2015

%

Instrumentalundervisning, sång

900

750

-17

Instrumentalundervisning 6-9 elever

700

300

-57

Deltagande vid Resurscentret

700

300

-57

Särskilda kurser som lovkurser och helgkurser

700

300

-57

Kortkurser i olika ämnen. Sex lektioner/tillfällen.

500

200

-60

Kulturförvaltningens synpunkter
Det är en demokratisk rättighet för barn och unga att ta del av och
utforska konstnärliga uttryck och kultur i alla dess former. Barn och
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unga har även behov av kultur i form av eget skapande och som
upplevelse för att bygga sin egen identitet. Oavsett stadsdel ska
stadens barn och unga erbjudas arenor som ger god tillgång till det
professionella kulturlivet liksom möjlighet att skapa tillsammans
med kompetenta vuxna som inspiration och stöd. Likvärdiga
möjligheter ska gälla alla barn och unga oavsett kön, funktionsnedsättning, kulturell, etnisk, social, ekonomisk och religiös
bakgrund.
Barn och ungdomar i Stockholm har i dag ett rikt utbud att välja av
både vad gäller upplevelser och möjligheter att själva få skapa.
Stockholms stadsbibliotek och Stadsmuseet erbjuder en vid bredd
av aktiviteter som är kostnadsfria medan Kulturskolans kurser är
belagda med en avgift. I förhållande till de flesta kulturskolor i länet
ligger stadens elevavgifter under genomsnittet. I enlighet med
uppdraget i budget 2015 har Kulturnämnden föreslagit att sänka
avgifterna i Kulturskolan ytterligare, eftersom de socioekonomiska
förutsättningarna varierar och avgifterna behöver hållas på en nivå
som fungerar för merparten.
Kulturförvaltningen bedömer att förslaget om att låta avgift för
kulturskola ingå i den lokala normen för ekonomiskt bistånd i
Stockholms stad, främjar målet i stadens program för barn- och
ungdomskultur om likvärdiga möjligheter för barn och unga att ta
del av kultur, oavsett till exempel ekonomisk bakgrund.
Bilagor:
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Stadsledningskontorets remiss
Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga

