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Motion av Kristina Lutz (M) om en tillgängligare kultur
Stockholms stad är en fantastisk kulturstad med ett brett utbud av kulturaktiviteter och
evenemang, i såväl privat som offentlig regi. Många stockholmare uppskattar de kulturella
inslagen och konsumerar mycket kultur, det är dock många stockholmare som står långt ifrån
kulturen och som idag inte tar del av det utbud som finns.
Trots en bred politisk enighet om att kulturnämndens viktigaste mål är att tillgängliggöra
kulturen för fler så är det fortfarande allt för många som inte nås, inte minst bland unga
människor.
Idag erbjuder kommunen subventionerade avgifter till Kulturskolan, fri entré till de
kommunala och statliga muséema samt ytterligare offentligt finansierade kulturverksamheter.
Utöver de verksamheter som är offentligt finansierade så finns det också verksamheter som i
sin helhet är avgiftsfmansierat utan offentliga medel. Dessvärre är det många ungdomar som,
av ekonomiska eller andra skäl, inte tar del av de privata verksamheterna trots att de i vissa
fall kan erbjuda ett bredare utbud som kompletterar kommunens verksamheter på ett bra sätt.
I syfte att bredda kulturen och attrahera fler vill vi att Stockholms stad inför en kulturpeng för
alla stockholmare mellan 7-20 år. Kulturpengen syftar till att ge alla unga stockholmare en
peng som de själva kan välja hur de vill disponera, så länge det är kopplat kulturaktiviteter.
Förutom att det blir en större valfrihet för Stockholms ungdomar så skapar det också
incitament för kulturaktörer att erbjuda en attraktiv verksamhet som lockar fler ungdomar och
som leder de in i kulturens förtrollande värld med målet att kulturen ska nå fler.
Därför föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar att:
Att

uppdra åt kulturnämnden att utreda förutsättningarna att införa en kulturpeng i
Stockholms stad

Stockholm den 26 september 2016

Kristfna Lutz (

