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Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Manne Bergström (M)
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Tomas Rudin (S)
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Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
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Joar Forssell (FP)
Johan Nilsson (M)

för Madeleine Sjöstedt (FP)
för Vakant (M)

Ersättare:
Arin Karapet (M)
Lars Jilmstad (M)
Cecilia Önfelt (C)
Tony Nilsson (S)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Eleonore Eriksson (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
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Tjänstemän:
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Marion Hauge Lindberg, Patrik Liljegren, Inga Lundén, Lena Mittal och Johan Westin
samt borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och biträdande borgarrådssekreteraren
Anders Gustafsson från roteln.

§6
Remissvar av motion (2013:35) från Ann Mari Engel (V) om borttagande
av instrumenthyran i Kulturskolan - gör Kulturskolan mer tillgänglig för
alla barn!
Dnr 3.4/2175/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens 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.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 september 2013.
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 intäkter som ökade
kostnader för Kulturskolan. Förvaltningens anser att det finns mer angelägna
satsningar som bör prioriteras vad gäller Kulturskolans verksamhet och utveckling.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt
följande:
1 att tillstyrka motionen
2 att anföra följande
Bakgrunden till motionen är att det finns en växande segregation inom
kulturskolan. Den är inte tillgänglig för alla barn och statistiken visar att de är
mycket färre barn från fattigare områden som kommer till kulturskolan än från
stadsdelar med höga inkomst- och utbildningsnivåer. Detta beror på kulturvanor,
kunskap, avgiftsnivåer, tillgänglighet och annat. En bidragande faktor kan också

vara att de barn som inte har instrument hemma måste hyra dessa, vilket
ytterligare ökar kostnaden. Motionen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
denna avgift tas bort och kulturskolan kompenseras för de ökade kostnaderna.
Det framgår också som en jämförelse att man nyligen beslutat ta bort denna
instrumenthyra i Göteborg, där terminsavgiften i kulturskolan är 200 kr, att
jämföra med Stockholms 500 – 900 kr.
Ett av målen för kulturskolan Stockholm är att göra den mer tillgänglig för alla
och öka antalet deltagare. Det framstår då som obegripligt att
kulturförvaltningen avslår motionen med motiveringen att om man tar bort
avgiften så kommer det fler barn till kulturskolan. Man ”bedömer det sannolikt
att efterfrågan ökar” och det skulle innebära en för stor arbetsinsats för
personalen. Vi beklagar att kulturförvaltningen inte tillstyrker denna möjlighet
att med förstärkt budget nå fler barn i Stockholm och vi yrkar på att motionen
tillstyrks.
3)

Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt följande:
Att kulturförvaltningen vidtar kraftiga åtgärder för att minska segregeringen i
kulturskolan
att därutöver anföra:
Stockholms kulturskola är fantastisk och erbjuder verksamhet och kurser av
mycket hög kvalitet. Men den är inte för alla.
En rad åtgärder behövs för att kulturskolan ska vara lika närvarande i alla
Stockholms stadsdelar och bli lika angelägen för barn och unga över hela staden.
Som framförs i motionen bidrar inte minst de avgiftshöjningar som genomfördes
av den moderatstyrda majoriteten 2007 till kulturskolans segregering.
Såväl Miljöpartiet som Socialdemokraterna har varje år avsatt medel i budgeten
för att minska segregationen i kulturskolan. Staden måste följa FN:s
barnkonvention och låta barnen och ungdomarna få ett betydligt större
inflytande över kulturskolans utformning och verksamhet. Vi måste anställa fler
pedagoger, öka antalet platser, och bredda kursutbudet. Men även sänka
avgifterna – inte nödvändigtvis på just instrumenthyran, men generellt så att alla
barn och unga har både en reell möjlighet och rätt att delta i kulturskolan.
Vi vill därför att kulturförvaltningen vidtar de åtgärder som erfordras för att
stärka kulturskolan och minska segregationen. Idéerna finns, idag är det tyvärr
den borgerligt styrda politiken som sätter gränserna.

Beslutsgång

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förslag från Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl.
(M).
Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag.

Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

