KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-06-11, § 10

Tid

Tisdagen den 11 juni 2013, kl 16.30 – 17.30

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 18 juni 2013

Madeleine Sjöstedt

Ann Mari Engel

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Arba Kokalari (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Salar Rashid (S) §§ 13-16
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Ann Burgess (M)
Lars Jilmstad (M)
Joar Forssell (FP)
Tony Nilsson (S)
Eleonore Eriksson (S) §§ 1-12

för Ariane Bucquet Pousette (M)
för Maria Braun (M)
för Manne Bergström (M)
för Tomas Rudin (S)
för Salar Rashid (S)

Ersättare:
Cecilia Önfelt (C)
Eleonore Eriksson (S) §§ 13-16
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Ann-Charlotte Backlund,
Mårten Castenfors, Marion Hauge Lindberg, Patrik Liljegren, Inga Lundén, Lena
Mittal, Nina Röhlcke och Johan Westin samt borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och
biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.

§ 10
Svar på skrivelse om kunskapen om kulturskolan hos barn och unga
Dnr 3.4/1084/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 25 maj 2013.
Sammanfattning
Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin (S) och Mats Berglund (MP) menar att Kulturskolan är
stadens viktigaste verksamhet för barns och ungdomars möjlighet att själva skapa och
uppleva kultur i olika former och understryker i sin skrivelse vikten av att veta hur
många barn och ungdomar som har kunskap om Kulturskolans verksamhet och som
upplever att de har en verklig möjlighet att delta. Skrivställarna vill därför uppdra åt
kulturförvaltningen att undersöka möjligheterna och kostnaderna för att inkludera frågor
om Kulturskolan i stadens brukarundersökningar.
Förvaltningen menar att arbetet med att öka kunskapen om Kulturskolan och dess
utbud liksom dialogen med eleverna är ett prioriterat område och beskrivs i
Kulturskolans strategiska plan – Kulturskola 2030.
Elever/föräldrar får vartannat år besvara en kundenkät där vi ställer frågor om
kulturskoleverksamheten och i vad mån man är nöjd eller vill lämna synpunkter.
Kundundersökningen genomförs inom kvalitetsutvecklingsprojektet Våga Visa
tillsammans med sju andra kommuner i Stockholms län och enkäten har tagits fram i
en kommunövergripande arbetsgrupp och prövats på elever i olika åldrar.
För att fånga upp synpunkter och önskemål från barn och ungdomar som ännu inte
deltar i någon kulturskoleaktivitet planerar vi delta med frågor i den kulturvanestudie
som Myndigheten för Kulturanalys kommer att genomföra i Stockholm och som riktar
sig till ca 2 000 barn och ungdomar mellan 10-18 år från olika socioekonomiska
områden i staden.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba Kokalari m.fl. (M) föreslår
(se beslutet).

2)

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Monika Lindh m.fl. (S) och Mats
Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
Att godkänna svaret
Att uppdra åt Kulturförvaltningen att initiera en kampanj kring Kulturskolan
riktad till stadens barn och unga och deras föräldrar.
Kulturskolan är en av stadens viktigaste kulturverksamheter för barn och unga.
Det är ett allvarligt problem att den når allt färre barn i vissa områden och att

segregationen mellan barn i olika områden växer. Det är inte acceptabelt att
endast enstaka procent av barnen på Järvafältet deltar i Kulturskolan.
Kulturskolans uppsökande arbete är mycket viktigt och bör utökas. Samtidigt
måste informationen till barn och unga förstärkas. Det är inte tillräckligt att
tillfråga de elever/föräldrar som redan finns i Kulturskolan hur man värderar
verksamheten. Det är inte heller tillräckligt att delta i en nationell
kulturvaneundersökning. Vi vill därför uppdra till Kulturförvaltningen att sätta
igång en kampanj kring kulturskolans verksamhet, riktad till alla barn/unga och
föräldrar i staden, där det även tydligt efterfrågas idéer och synpunkter från
barnen och ungdomarna själva kring hur Kulturskolan kan utvecklas för att locka
fler och upplevas som mer relevant i berörda delar av staden.
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba Kokalari
m.fl. (M).
Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Monika Lindh m.fl. (S) och Mats Berglund
(MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

