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§7
Motion av Emilia Bjuggren (S) om att införa en
kulturgaranti för stadens barn och unga (KS
2021/818). Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/2442/2021
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden godkänner förvaltningarnas tjänsteutlåtande
och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2021-10-08.
Sammanfattning

Kulturnämnden har av ombetts att besvara remissen med motion
från Emilia Bjuggren (S) om att införa en kulturgaranti för
stadens barn och unga (KS 2021/818). Enligt motionen finns ett
likvärdighetsproblem i staden idag gällande tillgången till
kulturupplevelser i förskola och skola samt i nyttjandet av
stadens subvention av kulturaktiviteter, Kulanpremien (Kulan). I
motionen föreslås att alla barn och elever i Stockholms stads
förskolor och skolor garanteras minst en kulturupplevelse per
verksamhetsår.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt mot målsättningen att
kulturupplevelser för barn och unga når ut jämlikt i staden.
Förvaltningens analys visar att barn och unga i förskola och skola
i hög utsträckning får möta professionell kultur. 86 procent av
stadens kommunala grundskolor har genomfört kulturbesök med
Kulanpremien under 2019. Utöver Kulanpremien har både
Kulturskolan och Stockholms stadsbibliotek löpande
arrangemang och projekt som vänder sig till förskola och skola.
Det pågår också viktiga samarbeten med stadens övriga
kulturinstitutioner, som Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och
Liljevalchs, Kulturhuset Stadsteatern samt med statliga
kulturinstitutioner.
Kulturförvaltningen ställer sig generellt positiv till förslag som
säkrar barn och ungas likvärdiga tillgång till professionella
kulturupplevelser och eget skapande. Förvaltningen anser att en
kulturgaranti bär på en god ambition som befintliga
kulturverksamheter och insatser idag uppnår i hög grad.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M),
Hanna Gerdes (L) och Micke Seid (MP) föreslår (se
beslutet).
2) Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia
Bjuggren m.fl. (S) föreslår att nämnden tillstyrker
motionen och anför därutöver följande:
Vi vill inleda med att tacka kulturförvaltningen för svaret
på vår motion om att införa en kulturgaranti i skolan. Vi
gläds åt att förvaltningen anser att vårt förslag om en
kulturgaranti bär på en god ambition men delar inte bilden
av att de insatser som görs idag når tillräckligt många.
Faktumet att 86 procent av stadens grundskolor genomfört
kulturbesök genom Kulanpremien under 2019 är självklart
något positivt. Problemet vi ämnar att åtgärda med vår
motion rör dock de 14 procent som inte deltagit på
kulturbesök. Likvärdigheten brister helt enkelt i rådande
system och utan en kulturgaranti för barn och elever i
skolan kommer tillgången till kultur i skolan vara beroende
på den enskilda verksamhetens ekonomi och prioriteringar.
Det tycker inte vi är acceptabelt och det vill vi ändra på.
Vår målsättning är att alla barn och unga i Stockholms stad
ska ha god och likvärdig tillgång till professionella
kulturupplevelser och eget skapande tillsammans med
professionella konstnärer och på egna villkor. Därför är
kultur i förskola och skola är ett av stadens viktigaste
verktyg för att säkerställa att alla barn och elever får ta del
av en kulturupplevelse; oavsett bakgrund och var i staden
man bor.
Reservation

Vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia Bjuggren
m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag.
Ersättaryttrande

Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) instämmer i förslag till beslut
från vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia
Bjuggren m.fl. (S).
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