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Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr 2018/186
Förslag till politiker – Utöka kulturskolan
Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens
skrivelse till förslagsställaren som nämndens eget svar.
Ärendet i korthet

Förslagsställaren Per Lindblad föreslår att Järfälla kommun tar Kulturskolans
verksamhet på större allvar och att barn som visar intresse kan tas emot tidigare.
Förslagsställaren hänvisar till långa kötider och kulturskolans resurser.
Handlingar
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Förvaltningens skrivelse 2019-01-25.
Förslag till politiker 2018

Bakgrund

Förslagsställaren beskriver att Sverige är fullt av barn och ungdomar som har både
intresse och begåvning inom musik, vilket vi kan se i form av ett stort antal artister
och musikproducenter i förhållande till vår befolkningsstorlek.
Järfälla kommun upplevs inte ha en kulturskola som klarar att ta emot de som
verkligen vill. Kötiden är lång för att få bli antagen till Kulturskolan och om barnen
blir antagna kan det ofta bli sent i 10 till 11-års åldern.
Överväganden

Det är viktigt för barn och unga att ha en meningsfull fritid och att de får möjlighet
att utvecklas utifrån förmåga och behov.
Kulturskolan i Järfälla kan i dagsläget inte ta emot alla barn och ungdomar som
anmäler sig och vill börja, t ex spela ett instrument. I dagsläget finns en kö. Det är
dock inte i alla ämnen där söktrycket är lika högt och kötiden lika lång.Järfälla
kulturskola tar emot barn från 3 år i vissa gruppämnen. För en plats på
gitarr/piano/sång/slagverk där söktrycket är stort kan det däremot dröja att få en
plats.
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Kulturskolan erbjuder också en fördjupningskurs för de elever som är fyllda 13 år
och är särskilt motiverade.
Kultur- demokrati- och fritidsnämnden har i Mål och budget 2019 ett uppdrag från
kommunfullmäktige att genomföra de åtgärder som krävs för att säkerställa att
systemet med en kulturpeng och fritidscheck till Järfällas barn och unga kan starta
2020, enligt den modell som togs fram under mandatperioden 2010-2014.
Uppdraget kommer att rapporteras under 2019. Ett pengsystem utan tak skulle
innebära att de barn och unga som vill börja i kulturskoleverksamhet också kan välja
att göra det, hos Järfälla kulturskola eller annan av kommunen auktoriserad utövare.
Barnkonsekvensanalys

Ett införande av kulturpeng och fritidscheck berör barn och unga. Systemet syftar till
att erbjuda alla barn och unga möjlighetet att ta del av kulturskoleverksamhet.
Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för införande av kulturpeng och fritidscheck för barn och unga kommer
att redovisas till nämnden under våren 2019.
Slutsatser

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden att överlämna
förvaltningens skrivelse till förslagsställaren som nämndens eget svar.
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