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2017-02-03

Kultur-, demokrati och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2017/40

Möjlighet att använda bidrag från Kulturrådet till utökade elevplatser för avgiftsfri
verksamhet i kulturskolan

Förslag till beslut

Kultur-, demokrati-, och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag
1. att komplettera den avgiftsbelagda kursverksamheten i kulturskolan genom att
använda erhållet nationellt bidrag om 500 tkr från Kulturrådet till utökat antal
elevplatser riktade till avgiftsfri verksamhet i kulturskolan med riktade insatser till
specifika målgrupper.
Ärendet i korthet

Kulturskoleverksamheten i Järfälla har beviljats nationellt bidrag om 500 tkr från
Kulturrådet under förutsättning att dessa används enligt ”Endast till utökning av
elevplatser riktade till avgiftsfri verksamhet”. Elevplatser återfinns inom
kulturskolans olika kurser. I kulturskolan i Järfälla är kurserna avgiftsbelagda. För att
kunna använda bidraget till elevplatser inom avgiftsfri verksamhet föreslår
förvaltningen att kulturskolan med detta bidrag får möjlighet att genomföra riktade
insatser till specifika målgrupper som ett komplement till den löpande, ordinarie
verksamheten. Därmed påverkas inte kulturskolans fastställda avgifter eller
turordningen inför placering på en kurs, utan bidraget skulle medföra att kulturskolan
ökar sin tillgänglighet och når nya målgrupper under 2017. Erhållet belopp baseras
på en schablon motsvarande drygt 50 elevplatser. Kulturskolan planerar att med
bidraget tillfälligt utöka antalet elevplatser med minst 50 stycken.
Handlingar

1. Denna tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-03, Dnr 2017/40
2. Beslut Kulturrådet, daterat 2016-11-15
3. Ansökan till Kulturrådet, daterad 2016-09-01
Bakgrund

Regeringen aviserade vid sitt tillträde 2014 att den ämnade upprätta ett bidrag till
kommunernas musik- och kulturskolor om 100 miljoner kronor. Bidraget handläggs av
Statens kulturråd (Kulturrådet) och syftar till att göra kulturskolan mer jämlik och att
förbättra möjligheterna för barn och unga att delta. Andra halvåret 2016 kunde
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kommuner för första gången ansöka om detta bidrag. Totalt inkom 189 ansökningar om
tillsammans cirka 223 miljoner kronor. Den totala summan av ansökt bidrag var mer än
dubbelt så stort som det belopp som Kulturrådet hade att fördela, vilket medfört att de
flesta sökanden beviljats ett lägre bidragsbelopp än sökt. 11 ansökningar avslogs helt.
Järfälla kommun beviljades ett belopp om 500 tkr, drygt en tredjedel av sökt belopp.
Analys

Kulturrådet skriver i sitt beslut att det har prioriterat insatser som ger möjlighet för fler
barn och unga att få ta del av kulturskoleverksamheten. Bidrag ges huvudsakligen till
insatser för att nå målgrupper som inte tar del av kulturskolans ordinarie utbud.
Att nå både fler barn och unga samt nya målgrupper är frågor av stor vikt för
kulturskolan i Järfälla. Som en del i enheten Järfälla kultur har kulturskolans personal
under 2016 dels arbetat fram en handlingsplan för mångfald och tillgänglighet, dels
genomfört gemensamma studiebesök hos verksamheter med erfarenhet av inkluderande
och integrerande arbete. Studiebesöken kunde genomföras med medel ur
Kompetensfonden.
Verksamheten strävar efter att vara en angelägenhet för barn och unga i hela kommunen.
Konstateras kan att kulturskolans elever är spridda över hela kommunen, dock bedömer
verksamheten att det finns vissa geografiska områden där deltagartätheten är låg. I det
nyligen presenterade betänkandet från kulturskoleutredningen, ”En inkluderande
kulturskola på egen grund”, framhålls att deltagarna i landets kulturskolor är en
tämligen homogen grupp. Järfälla är ej undantaget detta faktum. Att med detta bidrag
komplettera ordinarie kursverksamhet med fler elevplatser riktade till avgiftsfri
verksamhet skulle medföra en mer tillgänglig kulturskola.

Tankar om riktade insatser finns, exempelvis en återkommande ”fredagskör”,
orkesterverksamhet i samverkan med Tallbohovs-/Nybergsskolan och någon form av
kursverksamhet i samverkan med Ulvsättraskolan och fritidsgården Station 7.
Överväganden

Bidraget får uttryckligen endast användas till utökade elevplatser för avgiftsfri
verksamhet. Uppfylls ej kriteriet sker återbetalning av bidrag till Kulturrådet.
Kulturrådet har aviserat att bidragsmottagare ska redovisa hur bidraget har använts
senast 2 november 2017.
Barnkonsekvensanalys

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja, barn och unga är den grupp som berörs. Ett utökat antal elevplatser gör kulturskolan
mer tillgänglig under 2017.
Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Ja, genom att utöka antalet elevplatser för avgiftsfri verksamhet får fler barn och unga
tillgång till kulturskolan.
Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Delvis. Barn och unga på fritidsgården Station 7 har uttryckt önskemål om vissa ämnen.
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Ekonomiska konsekvenser

Bidraget är utifrån en schablonkostnad per elevplats som Kulturrådet har räknat ut.
Schablonen inberäknar exempelvis personalkostnader för planering och
genomförande, material- och eventuella lokalkostnader. Det beviljade bidraget ska
täcka de kostnader som uppstår.
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