KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-05-21, § 10

Tid

Tisdagen den 21 maj 2013, kl 16.00 – 16.55

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 28 maj 2013

Madeleine Sjöstedt

Tomas Rudin

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Manne Bergström (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Mårten Andersson (V)
Ann Burgess (M)
Tony Nilsson (S)

för Ann Mari Engel (V)
för Ariane Bucquet Pousette (M)
för Monika Lindh (S)

Ersättare:
Arin Karapet (M)
Lars Jilmstad (M)
Joar Forssell (FP) §§ 1-15, 17-21
Cecilia Önfelt (C)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Eleonore Eriksson (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom §§ 1-16, 20-21
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Patrik Liljegren, Lena Mittal
samt biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.
Under §§ 1-16, 20-21 deltog från kulturförvaltningen: Ann-Charlotte Backlund, David
Jonsson, Marion Hauge Lindberg, Inga Lundén, Nina Röhlcke och Johan Westin samt
personalföreträdaren Gunilla Söderlund (SACO).

§ 10
Remissvar om förslag på Stockholms stads förskoleprogram,
Stockholms stads förskoleplan - framtidens förskola
SSA Dnr 1.6-7181/2013
Dnr 1.1/1739/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens och Stadsarkivets gemensamma
förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens och
Stadsarkivets gemensamma tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens och Stadsarkivets gemensamma tjänsteutlåtande från den 7 maj
2013.
Sammanfattning
I utbildningsförvaltningens förslag till nytt förskoleprogram synliggörs Stockholms
stads ambitioner och prioriteringar utifrån nationella styrdokument och lokala
förutsättningar. Tillsammans med skolplanen bildar förskoleplanen en helhet för
stadens utbildningssystem. Programmet är en revidering av tidigare dokument med en
tyngdpunkt på lärande som tidigare. De värden och aspekter som beskrivs tydliggör
förutsättningarna för lärande ur ett helhetsperspektiv.
Kulturförvaltningen ser särskilt positivt på avsnittet om högläsning och litteratur
liksom den syn på barn som en kompetent och delaktig individ som präglar
programmet som helhet. För att ytterligare stärka kulturperspektivet i programmet
föreslår kulturförvaltningen viss komplettering:
 att integrera skapande verksamhet och kulturupplevelser i språkavsnittet,
 att tydliggöra förskolans möjlighet att ta del av stadens kulturinstitutioners utbud
och av Kulan,
 att textavsnittet om personalens kulturkompetens och fortbildning återtas.
Stadsarkivet vill särskilt betona förskolans uppgift att lägga grunden till det
demokratiska medborgarskapet, där allas rätt till insyn och inflytande kan
åskådliggöras genom den verksamhet som arkiven bedriver.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M) och Tomas
Rudin m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2)

Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
Att kulturnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen,
att därutöver anföra följande:
FN:s barnkonvention borde vara en tydligare utgångspunkt för
förskoleprogrammet. Barnkonventionen omnämns, i en bisats, först på sidan 9 i

förslaget, men borde fastslås redan i första stycket. Det saknas resonemang kring
exempelvis artikel 12 om barns rätt till inflytande och delaktighet och artikel 31
om barnets rätt att fullt ut delta i det kulturella och konstnärliga livet. Alla barns
rätt till kultur och rätt till utbildning genom förskola, även för papperslösa och
gömda barn, bör skrivas in i programmet.
Verksamheten i förskolan ska ha en global utgångspunkt och relatera till barnets
bakgrund, tidigare erfarenheter och språk. Det är viktigt att även små barn får
modersmålsstöd så att de ges samma möjlighet att utveckla kulturell identitet
samt förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
Förskolan har en unik möjlighet att motverka befästandet av könsnormer,
heteronormativitet och rasism. Förskolan ska ha ett medvetet, aktivt normkritiskt
arbete och ett aktivt arbete mot diskriminering. De likabehandlingsplaner som
förskolorna upprättar ska innefatta samtliga diskrimineringsgrunder och
användas som hjälp i det dagliga arbetet. Alla förskolor ska sträva efter att ha
personal med genuspedagogisk utbildning.
3)

Mårten Andersson (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
1. Kulturnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
2. Dessutom vill vi framföra följande
Förskoleprogrammet har en hel del pedagogiska förtjänster när det gäller
förskolans eget arbete, men rådande strukturella förutsättningar begränsar
kraftigt möjligheterna att genomföra programmet. Den tilltagande segregationen
i boendet motverkar den mångfald som programmet talar om. En likvärdig
förskola lägger grunden för en likvärdig skola. Idag står vi allt längre ifrån den
visionen eftersom kunskapssegregationen tilltar i vår stad.
Med detta sagt vill vi tillstyrka kulturförvaltningens samtliga synpunkter om ett
stärkt kulturperspektiv i programmet, eftersom det kan bidra till att motverka
segregationen och ge fler barn möjligheter till kulturellt skapande och kulturella
upplevelser. Vi vill också föra fram att programmet inte räcker till för att stärka
den röda tråden mellan förskolan och skolan, som ett led i det livslånga lärandet.
Den klassmässiga och geografiska sortering av barn som börjar i förskolan och
fortsätter i skolan gör att banden mellan förskolan och skolan försvagas.
Hemspråkets betydelse behöver stärkas i förskolan, för att ge barn tillgång till
flera språk och öka deras kulturella kompetens. Det bör framhållas i
förskoleprogrammet.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att
kulturnämnden enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl.
(M) och Tomas Rudin m.fl. (S).

Reservation

Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Mårten Andersson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

