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Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28 

Ärende 6 – Kulturskolans taxor och avgifter 

 

En höjning av kulturskolans taxor och 

avgifter drabbar barnen 

 

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska vara vägledande 

för all offentlig verksamhet. Från och med 1 januari 2020 är den svensk lag. Det 

innebär att varje enskilt barn upp till 18 år, oavsett levnadsvillkor, socioekonomi 

eller var det bor ska ha rätt till kulturutövning enligt artikel 31. 

Det är vi vuxna som bär ansvaret för att barn ska ha tillgång till kultur. Utifrån ett 

kommunalt kulturansvar behöver denna rättighet säkerställas.  

Kultur är en klassfråga. Idag påverkar socioekonomiska faktorer som 

privatekonomi och utbildningsnivå benägenheten att delta i kulturutövning. 

Socioekonomi handlar också om sociala barriärer, det vill säga ovana, normer och 

brist på positiva upplevelser. Det kan saknas förebilder och innehåll att identifiera 

sig med, vilket gör det svårt att känna delaktighet och intresse. Det behövs ett 

utvecklingsarbete inom det kommunala kulturlivet för att röja hinder kopplade till 

ekonomi, bildningsnivå och klasstillhörighet - inte en nedmontering. 

Det finns socioekonomiskt utsatta områden i vår stad och därmed stora 

skillnader i ekonomiska uppväxtvillkor och därmed stor risk för ojämlik tillgång till 

kultur för barn till föräldrar med låg inkomst. Att leva en längre tid under 

förhållanden där inkomsterna bara räcker till det nödvändigaste hindrar barns 

möjligheter. Det formar barns förväntningar på framtiden och uppfattningen om 

tillhörighet i samhället.  

Ytterst handlar det om att alla barn ska ha möjlighet att själva skapa kultur. Barn 

ska få komma till tals och ges inflytande. För att uppnå detta krävs resurser, som 

nämnden borde ansöka om - inte höja tröskeln för deltagande av redan 

socioekonomiska utsatta barn. 
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2015 utökades Kulturskolans ram med syftet att nå ut bredare och sänka 

trösklarna. Kulturskolans bedömning har varit att det möjliggjort för fler barn att 

kunna delta i kursverksamheten. Idag gör förvaltningen/kontoret paradoxalt nog 

bedömningen att Kulturskolan kommer att behålla sitt nuvarande elevantal trots 

höjningen av terminsavgiften. Då man såg en ökning av barn när avgifterna 

sänktes är det föga troligt att de familjer som då med sänkningen ansåg sig få råd 

nu kommer att kunna klara av den planerade höjningen.  

Vidare skriver kontoret att eventuellt tapp kommer att vara marginellt. 

Vänsterpartiet kan inte nog markera att vi värnar om alla barns rättigheter även 

de på marginalen. 

Vänsterpartiet anser att Södertälje kommun allvarligt brister i att säkerställa alla 

barns rättighet till kulturutövande och kan omöjligtvis säga sig arbeta för att 

implementera barnkonventionen. 

Vänsterpartiet reserverar sig därför mot beslutet att höja taxorna till kulturskolan 

då det omöjliggör följandet av svensk lag, delar av de mänskliga rättigheterna och 

i synnerhet mål 4.5; utrota diskriminering i utbildning, 10; minskad ojämlikhet och 

mål 16; fredliga och inkluderande samhällen i agenda 2030. 
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