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Motion (S) om en kulturgaranti för stadens barn
och unga
Svar på remiss från kommunstyrelsen (KS 2021/818)
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

Bakgrund
Emilia Bjuggren (S) har lämnat en motion i kommunfullmäktige
och yrkar att alla barn och elever i Stockholms stads förskolor och
skolor garanteras minst en kulturupplevelse per verksamhetsår.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till stadsdelsnämnden för
yttrande. Nämnden ska yttra sig senast 2021-11-22.
Enligt motionen är tillgången till kultur för barn och unga i hög grad
en klassfråga där föräldrarnas utbildning har en genomgående
påverkan på barns och ungas kulturupplevelser. För att säkerställa
att barn och ungdomar kan ta del av kultur är därför förskolor och
skolor viktiga verktyg. I motionen framförs att det finns ett
likvärdighetsproblem gällande tillgången till kulturupplevelser i
förskola och skola samt nyttjandet av den s.k. kulanpremien
eftersom subventionen inte täcker hela kostnaden. Det framförs
också att tillgången till kultur inom förskolan och skolan till viss del
kan vara en fråga om kompetens.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för förskola och fritid.
Förvaltningsgruppen och pensionärsrådet har behandlat ärendet
2021-10-21.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen delar uppfattningen att det är viktigt att barn och
unga får ta del av och vara medskapande i kulturupplevelser inom
ramen för förskolans verksamhet. Kulanpremien, som är stadens
subvention för kulturupplevelser för skola och förskola, bidrar till
att möjliggöra professionella kulturupplevelser i verksamheterna.
Inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning finns ett samarbete mellan
förvaltningens kulturhus och förskolorna som möjliggör ett
kulturutbud direkt riktat till förskolorna.
Förskolorna arbetar i enlighet med program för barn och
ungdomskultur i Stockholms stad, kultur i ögonhöjd. Programmet
utgår bland annat ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, de
nationella kulturpolitiska målen, läroplanernas mål, Stockholms
stads skolplan respektive förskoleplan samt program för delaktighet
för personer med funktionsnedsättning. Förskolans utbildning ger
barnen förutsättningar att utveckla sin skapande förmåga och sin
förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i
uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och
drama. Barnen ges möjlighet att utveckla nyfikenhet och lust till
eget kulturskapande.
Förvaltningen vill poängtera vikten av att den pedagogiska
personalen och ledningen inom förskolan själva har möjlighet att
påverka hur arbetet i enlighet med läroplanen ska bedrivas. Det är
förskolläraren som planerar den pedagogiska verksamheten och för
att kunna ta ett ansvar för att målen i läroplanen uppnås behöver
förskolläraren ha en frihet att planera utbildningen utifrån den
aktuella barngruppens behov.
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