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Om att införa en kulturgaranti för stadens barn
och unga
-

Svar på remiss från KS 2021/850

Förslag till beslut
Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och lämnar det
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning
Förvaltningen har fått en motion på remiss från Kommunstyrelsen. I
motionen beskrivs att det finns ett likvärdighetproblem gällande
tillgång till kulturupplevelser inom stadens förskolor och skolor
som är avhängigt dels subventionerade kulturinsatser, dels förskolor
och skolors ekonomi. Det föreslås att införa en kulturgaranti där
kommunstyrelsen beslutar om att ”alla barn och elever i Stockholm
stads förskolor och skolor garanteras minst en kulturupplevelse per
verksamhetsår”.
Förvaltningen anser att det är positivt med en kulturgaranti som
garanteras av en subvention, där alla barn har tillgång till kultur
utifrån ett likvärdighetsperspektiv.
Bakgrund
Förvaltningen har fått i uppdrag att yttra sig om en motion där det
föreslås att staden inför en kulturgaranti för stadens barn och unga.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till
stadsdelsförvaltningarna, Skärholmen, Skarpnäck och Södermalm
för yttrande.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för Medborgarservice,
stadsmiljö och öppen verksamhet.
Ärendet
I motionen, som skrivits av Socialdemokraterna, lyfts att det inom
staden finns ett likvärdighetsproblem gällande tillgången till
kulturupplevelser i förskola och skola. Motionären menar att barns
tillgång till kultur är avhängig antingen skolans/förskolans ekonomi
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eller subventionerad kulturpeng. Den höjda subventionen till
kulturupplevelser som infördes 2021 resulterade i att förskolor och
skolor i högre utsträckning bokade in kulturaktiviteter för barn och
unga. I motionen föreslås det införas en kulturgaranti för att
uppfylla stadens målsättning om likvärdig tillgång till kultur för alla
barn.
Jämställdhetsanalys
Kultur handlar inte bara om att det finns tillgång till kultur utan
även om vem som har tillgången. Ett jämställdhetsperspektiv
behöver därför alltid finnas som grund för hur tillgången till kultur,
men också nyttjandet av det som erbjuds, såväl i form av
upplevelser som eget skapande, ser ut och anpassas för att nå alla.
Synpunkter och förslag
Kultur spelar en viktig roll i barns utveckling. I ett område med
många flerspråkiga barn blir tillgången till fler uttrycksätt särskilt
viktig. Förvaltningen ser att tillgången till professionell kultur kan
inspirera och locka till att skapa och uttrycka sig i olika former (lek,
bild, rörelse, sång och musik, dans och drama). Förvaltningen
arbetar, i enlighet med stadens styrdokument på området, som
kultur i ögonhöjd eller programmet för barnets rättigheter och
inflytande i Stockholms stad, för att möjliggöra att barn får ta del av
kulturupplevelser via förskola, skola och öppna fritidsverksamheter
och att detta sker på ett likvärdigt sätt.
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I Skärholmen stadsdelsnämndsområde har detta möjliggjorts genom
förvaltningens kultursekreterare som sprider information om kultur
och uppmärksammar möjligheten till kulturupplevelser i
förvaltningens samtliga förskolor. Kultursekreteraren säkerställer att
barnen inom stadsdelsnämndsområdets förskolor får minst en
scenkonstupplevelse varje termin. Kulturupplevelser erbjuds även
till besökare av öppna förskolor och parklekar. Förvaltningens
erfarenhet är att alla kommunala förskolor tillhandahållit
kulturupplevelser, både när dessa var delvis och helt
subventionerade. Förvaltningen ser samtidigt att subventionerad
kultur i form av exempelvis kulan-premien underlättar för att
erbjuda fler kulturupplevelser för barnen. Förvaltningen har, mot
bakgrund av detta, svårt att se att införandet av en kulturgaranti
skulle innebära någon konkret skillnad för tillgången till kultur för
barnen i stadsdelsnämndsområdet.
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Utöver det som angetts ovan anser förvaltningen att samverkan med
biblioteken i enlighet med nya biblioteksplanen behöver utvecklas
för att barn och unga även ska få kulturupplevelser via exempelvis
författarbesök på biblioteken. Inom Skärholmens
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stadsdelsnämndsområde har förvaltningen ett närmare samarbete
med biblioteket på en av förskolorna och ett arbete pågår för att
utöka samverkan mellan biblioteken och de öppna verksamheterna
öppen förskola och parklek.
Patrik Åhnberg
Stadsdelsdirektör

Sara Heppling-Trygg
Avdelningschef

Bilagor
1. Motion om kulturgaranti för barn och unga
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