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Musik- och kulturskolan

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den kommunala musik- och kulturskolan bör bli tillgänglig för
alla barn.

Motivering
Vi socialdemokrater vet att barnfattigdomen kan avskaffas genom politisk
vilja och prioriteringar. Vi ställer inte upp på en samhällsmodell som kräver
att allt fler barn drabbas av fattigdom. Det är orättfärdigt ett rikt samhälle.
Hela landet stärks om alla barn istället får chansen att växa upp och utvecklas
efter sina förutsättningar.
Under åren har den kommunala musik- och kulturskolan berikat många
barns och ungdomars utveckling, och många av dem har fått sin första kontakt med exempelvis ett instrument just här. Den kommunala musik- och
kulturskolan är dock en frivillig verksamhet, och det har dessvärre också varit
på detta område som man kunnat spara när ekonomin blivit kärv inom kommunen. Det är förödande om barn på grund av ekonomiska omständigheter
inte får tillgång till ett brett kulturutbud.
Att ge barn och ungdomar möjlighet till kulturell utveckling är att bejaka
en viktig del av barnets utveckling till vuxen. Barns rätt att få ta del av och
utöva kultur måste därför utvecklas i skolan. Det gäller inom olika kulturområden, exempelvis läsning, bild, teater och musik.
Ett levande kulturintresse är en oerhörd tillgång för alla människor, och
därför är det angeläget att samhället ser till att barn och ungdomar får kontakt
med olika kulturyttringar redan i grundskolan. Om intresset fortsätter, exempelvis för att spela ett instrument eller att spela teater, kan det ske på frivillig
grund. Men den första kontakten bör vara i den obligatoriska skolan.
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Den svenska kultur- och musikskolan har skördat stora framgångar för att

O k ä n t n a m n p å den erbjudit svenska barn möjligheter att utvecklas inom musik, teater och
d o k u m e n t e g e n s k dans.
ap.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att regeringen bör se över olika
handlingsvägar för att göra musik- och kulturskolan tillgänglig för alla barn. I
ett första steg vill vi införa en stimulans till de kommuner som har sänkt eller
sänker sina avgifter till maximalt 500 kr per termin inom musik- och kulturskolan.
Stockholm den 21 september 2012
Jörgen Hellman (S)
Christina Oskarsson (S)
Leif Pagrotsky (S)
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Sven-Erik Bucht (S)

