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§ 13
Om det bristande sambandet mellan avgifter och
deltagande i Kulturskolan. Svar på skrivelse från
Johan Nilsson m.fl. (M), Rasmus Jonlund m.fl. (L)
och Pelle Thörnberg (C)
Dnr 3.1/3534/2016
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
skrivelsen.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2017-02-17
Sammanfattning

I en skrivelse till kulturnämnden önskar skrivställarna svar på hur
utvecklingen av deltagandet i kulturskolan utvecklats nedbrutet
på stadsdelsnivå sedan avgiftssänkningen år 2015, om de sänkta
avgifterna har lockat till sig nya målgrupper samt om
kulturskolan når en bredare målgrupp idag jämfört med 2014.
Förvaltningen kan konstatera att antalet bokade kursplatser
tillsammans med El Sistemas elevplatser ökade med 1 216
mellan åren 2014-2016, från 16 367 till 17 583. Under 2016 fick
dessutom nära 500 elever främst i ytterstaden ta del av öppen
kulturskoleverksamhet som liksom El Sistema var avgiftsfri för
eleverna.
På stadsdelsnämndsnivå är det uppåtgående trender inom
samtliga, frånsett Östermalm, med såväl elevantals- som
elevandelsökningar mellan 2014-2016. Stadsdelarna Rinkeby,
Tensta, Skärholmen, Husby och Rågsved är de fem stadsdelar där
kulturskolan 2016 nådde minst antal barn och ungdomar. Men
inom alla fem har det dock skett en ökning de senaste åren.
Därutöver har förvaltningen satsat på El Sistemaverksamhet i
Järvaområdet samt i Skärholmen/Bredäng.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt
kulturförvaltningens förslag (se beslutet).
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Beslutsgång

Ordföranden Roger Mogert (S) finner att nämnden beslutar enligt
kulturförvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Rasmus Jonlund
m.fl. (L) och Sophia Granswed m.fl. (M) enligt följande:
Trots den kraftigt reducerade avgiften i Kulturskolans alla
verksamheter kan inte majoriteten visa att det lett till att fler
barn och unga i socioekonomiskt svagare områden
omfattats av Kulturskolans aktiviteter. Förvaltningen
skriver att stadsdelarna Rinkeby, Tensta, Skärholmen,
Husby och Rågsved är de fem stadsdelar där kulturskolan
2016 nådde minst antal barn och ungdomar. Detta innebär
att avgiftssänkningen inte har nått sitt syfte; att nå fler barn
och unga i utsatta områden.
Vi anser att fokus istället ska läggas på att finna metoder
och göra riktade insatser för att erbjuda fler barn och unga
som idag inte är delaktiga i kulturlivet, en plats i
Kulturskolans undervisning. Kulturskolans verksamhet ska
omfamna mångkulturella miljöer och särskilt satsa på att
locka barn och ungdomar i ytterstadsstadsdelar. I syfte att
nå barn i familjer med de lägsta ekonomiska marginalerna
ska möjligheten att differentiera avgifterna utredas
samtidigt som inkomstgränsen för nedsatt avgift höjs.
Ersättaryttrande

Ulf Lönnberg (KD) instämmer i särskilt uttalande från vice
ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Sophia Granswed m.fl.
(M).
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