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§ 16
Effekter och resultat av insatser för att bredda
deltagandet i Kulturskolan samt förslag om nytt
kursavgiftsystem
Hemställan från kulturnämnden
Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktiges budget
2019
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 4 maj 2020
KS 2020/433

Beslut
1. Som svar på kommunfullmäktiges minoritetsåterremiss
hänvisas till vad som sägs i utlåtandet.
2. Redovisning av Effekter och resultat för att bredda
deltagandet i Kulturskolan, godkänns.
3. Nytt kursavgiftssystem för Kulturskolan Stockholm,
fastställs att gälla från den 1 augusti 2020, i enlighet med
kulturnämndens förslag. Förslaget ersätter nuvarande Regler
och avgifter för Kulturskolans verksamhet.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller Effekter
och resultat av insatser för att bredda deltagandet i Kulturskolan
samt förslag om nytt kursavgiftsystem.
I debatten yttrar sig borgarrådet Ernlund, Mirja Räihä, Martin
Hansson, Christian Carlsson, Salar Rashid, Kristina Lutz, Hanna
Gerdes, Mattias Eriksson, Tina Kratz och Madeleine Kaharascho
Fridh.

Förslag till beslut
Borgarrådet Ernlund (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Mirja Räihä (S) och Tina Kratz (V) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till
beslut i kommunstyrelsen.
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Beslutsordning
Ordföranden prövar först förslaget om återremiss mot att ärendet
ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden konstaterar därefter att det finns två förslag till beslut
och det är kommunstyrelsens förslag och Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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