Kulturförvaltningen
Kulturskolan

Handläggare
Marion Hauge-Lindberg
Telefon: 31 841

Tjänsteutlåtande
Dnr 3.4/2175/2013
Sida 1 (3)
2013-09-02

Till
Kulturnämnden
2013-09-24
Nr 6

Remissvar av motion (2013:35) från Ann Mari Engel
(V) om borttagande av instrumenthyran i Kulturskolan - gör Kulturskolan mer tillgänglig för alla
barn!

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen av motionen om borttagande av
instrumenthyran i Kulturskolan – gör Kulturskolan mer
tillgänglig för alla barn!
2. Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Berit Svedberg

Marion Hauge-Lindberg

Kulturdirektör

Kulturskolechef

Sammanfattning
Kulturskolans terminsavgifter uppgår idag till mellan 500-900
kronor per termin. Musikelever som önskar hyra ett instrument
kan göra det i mån av tillgång till en hyresavgift på 300 kr per
termin.
Ann Mari Engel (V) föreslår i sin motion kommunfullmäktige
besluta att det ska vara avgiftsfritt för musikeleverna att hyra ett
instrument, då denna kostnad fördyrar ytterligare för de barn som
inte har tillgång till instrument hemma och bidrar till
segregationen inom kulturskolan genom att utestänga barn med
sämre ekonomiska förutsättningar. En avgiftsfri instrumenthyra
innebär, som även framgår av skrivelsen, ett bortfall av
Kulturskolans intäkter på motsvarande ca 1,2 mnkr per år.
Förvaltningen bedömer det sannolikt att efterfrågan ökar med
gratislån. Det får konsekvenser både på inköp av instrument,
reparationer och hantering i samband med ut- och återlämning.
För närvarande finns inte personalutrymme för ökad arbetsinsats.
Sammantaget innebär förslaget till gratislån såväl minskade
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intäkter som ökade kostnader för Kulturskolan. Förvaltningens
anser att det finns mer angelägna satsningar som bör prioriteras
vad gäller Kulturskolans verksamhet och utveckling.

UTLÅTANDE
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Kulturskolan Stockholm.

Skrivelsen
Ann Mari Engel (V) skriver i sin motion att Stockholm har
landets största kulturskola med bredd i utbudet och som för
många barn innebär det första och viktigaste mötet med
kulturutövande.
De barn och unga som vill lära sig musicera i Stockholm betalar
förutom terminsavgiften för kursen även en instrumenthyra på
300 kr per termin. Skribenten pekar på att avgiften för
instrumenthyra ytterligare fördyrar för de barn som inte har
tillgång till instrument hemma och bidrar till segregationen inom
kulturskolan genom att utestänga barn med sämre ekonomiska
förutsättningar.
Ann Marie Engel föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar
att det blir avgiftsfritt att låna instrument i Kulturskolan.
I motionen föreslås att Kulturskolan skulle kompenseras för det
intäktsbortfall som uppstår vid gratislån på ca 1,2 mnkr samt 0,1
mnkr för att kompensera en ökad uthyrning.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen väljer att enbart kommentera motionens förslag om
avgiftsfri instrumenthyra för Kulturskolans musikelever.
Instrumentförrådet
Kulturskolans kursavgifter uppgår för närvarande till mellan 500900 kronor per termin. Via Kulturskolans Instrumentförråd kan
musikeleverna hyra de allra flesta instrumenten, förutom
blockflöjt och piano. Instrumenten hyrs ut i mån av tillgång och
till en avgift om 300 kr per termin. Beställning av önskat
instrument görs av musikläraren som meddelar hemmet när
instrumentet finns klart för avhämtning/utkvittering på
Instrumentförrådet. Som deltagare i Kulturskolans verksamhet är
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man när som helst välkommen för att få hjälp med sitt
låneinstrument.
Utöver förvaring av instrument utför instrumentförrådet
reparationer och justeringar, så att eleverna får låna/hyra
genomgångna och väl fungerande instrument i varierande
storlekar. Instrumentförrådet ansvarar även för nyanskaffning av
instrument utifrån tillgängligt budgetutrymme.
Konsekvenser av gratislån
Ann Mari Engels (V) förslag om att eleven ska få låna instrument
avgiftsfritt innebär, som även framgår av skrivelsen, ett bortfall
av intäkter som de senaste åren har legat på ca 1,2 mnkr per år,
vilket gör att Kulturskolans kostnader ökar med motsvarande
belopp. Instrumenten hyrs idag ut i mån av tillgång.
Sannolikheten är ganska stor att efterfrågan ökar med gratislån.
Det gäller både inköp av instrument, reparationer och hantering i
samband med ut- och återlämning. För närvarande finns inte
personalutrymme för ökad arbetsinsats.
Sammantaget innebär förslaget till gratislån såväl minskade
intäkter som ökade kostnader för Kulturskolan. Förvaltningen
bedömer att det finns mer angelägna satsningar som bör
prioriteras vad gäller Kulturskolans verksamhet och utveckling.

Bilaga
Motion av Ann Mari Engel (V) om borttagande av
instrumenthyran i Kulturskolan – gör Kulturskolan mer
tillgänglig för alla barn!

