BESLUT
Datum

2019-03-08
Regionala utvecklingsnämnden

§ 78

Ärendenummer RUN 2019/330

Motion 18 Barnkulturgaranti
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar
motion 18/2018 angående införandet av barnkulturgaranti med redovisat
yttrande.
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Nilsson (KD), Åke Bergh (M) och Michael
Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslaget från PärGustav Johansson (M), Åke Nilsson (KD) och Åke Bergh (M).
Bakgrund
I motion 18/2018 yrkade Miljöpartiet de gröna på följande:
 Att Region Kalmar län undersöker vilken typ av barnkulturgaranti som
passar vårt län bäst.
 Att Region Kalmar län inför en barnkulturgaranti, som gör det möjligt
för alla barn i Kalmar län att ta del utav professionell konst och kultur på
ett likvärdigt sätt oberoende i vilken kommun man är bosatt i.
Yttrande
Kalmar läns utvecklingsstrategi 2030, ”Klimat att växa i”, har som mål att
barn och unga ska ha möjlighet att uppleva, utöva och påverka ett brett utbud
av kulturaktiviteter. Målet har sin utgångspunkt i den regionala strategin
”Relevant– en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län”.
Strategin antogs som ett resultat från Skola & Kulturprojektet av Regionförbundet i Kalmar län 2014.
Kulturstrategin Relevant har som mål att alla barn och unga ska vara
delaktiga och få möta kultur i skolan oavsett var de bor. Strategin betonar
”att skolan och kulturföreträdarnas agerande i relation till varandra är
avgörande för elevers likvärdiga tillgång till och möjlighet att pröva och
utöva kultur”.
Genom långsiktig planering och kommunala kulturplaner för skolan kan
förutsättningar skapas för att alla barn och unga garanteras professionell
kultur under hela skolgången. Tidsatta kulturplaner för skolan ger
kulturverksamheterna möjlighet att effektivt och ekonomiskt planera utbud
och turnéläggning med hög kvalitet.
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Region Kalmar län arbetar för närvarande med att utifrån kulturstrategin
Relevant ta fram en policy i samverkan med länets kommuner och de
regionala kulturverksamheterna. Region Kalmar län har satt som mål att alla
barn och unga i förskole- och skolålder ska möta och uppleva minst 2
kulturaktiviteter per år. Policyn ska konkretisera strategin och målet är att
samtliga kommuner inför ett minsta mått på 2 kulturaktiviteter per år för alla
barn och unga i Kalmar län.
En uppföljning har gjorts när det gäller kultur i skolan 2017. Rapporten visar
att sex kommuner arrangerade över 2 aktiviteter per elev under 2017 medan
en av kommunerna arrangerade färre än 1 aktivitet per elev. Genomsnittet i
länet för barn och unga 3-15 år var 1,89 kulturprogram per år i förskola/
skola.
Överläggning
Pär-Gustav Johansson (M), Åke Nilsson (KD) och Åke Bergh (M) lämnar
följande förslag till beslut. Förslaget är också undertecknat av Anders
Andersson (KD), ersättare.
”Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att,
 Bifalla motionens första att-sats.


Efter genomförd undersökning av vilken barnkulturgaranti som passar
vårt län bäst ta förnyad ställning till införande av densamma.”

Michael Erlandsson (SD) ber om ajournering av mötet för överläggning.
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl 15.45 och återupptar sammanträdet
kl 15.55.
Michael Erlandsson (SD) föreslår att förslaget från M och KD, ska bifallas.
Länsunionen (S, C, L) genom Malin Anell (S) yrkar bifall till liggande
förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt
redovisat förslag till svar på motion om barnkulturgaranti eller Pär-Gustav
Johansson (M), Åke Nilsson (KD) och Åke Berghs (M) förslag. Hon finner
att regionala utvecklingsnämnden bifaller redovisat förslag redovisat förslag
till svar på motion om barnkulturgaranti.
Handlingar
Motion 18 Barnkulturgaranti
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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Regional utvecklingsförvaltning
Samhällsplanering och tillväxt

Regionala utvecklingsnämnden

Motion 18/2018 angående införandet av
barnkulturgaranti
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar
motion 18/2018 angående införandet av barnkulturgaranti med redovisat
yttrande.
Bakgrund
I motion 18/2018 yrkade Miljöpartiet de gröna på följande:
 Att Region Kalmar län undersöker vilken typ av barnkulturgaranti
som passar vårt län bäst.
 Att Region Kalmar län inför en barnkulturgaranti, som gör det
möjligt för alla barn i Kalmar län att ta del utav professionell konst
och kultur på ett likvärdigt sätt oberoende i vilken kommun man är
bosatt i.
Yttrande
Kalmar läns utvecklingsstrategi 2030, ”Klimat att växa i”, har som mål att
barn och unga ska ha möjlighet att uppleva, utöva och påverka ett brett utbud
av kulturaktiviteter. Målet har sin utgångspunkt i den regionala strategin
”Relevant– en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län”.
Strategin antogs som ett resultat från Skola & Kulturprojektet av Regionförbundet i Kalmar län 2014.
Kulturstrategin Relevant har som mål att alla barn och unga ska vara
delaktiga och få möta kultur i skolan oavsett var de bor. Strategin betonar
”att skolan och kulturföreträdarnas agerande i relation till varandra är
avgörande för elevers likvärdiga tillgång till och möjlighet att pröva och
utöva kultur”.
Genom långsiktig planering och kommunala kulturplaner för skolan kan
förutsättningar skapas för att alla barn och unga garanteras professionell
kultur under hela skolgången. Tidsatta kulturplaner för skolan ger
kulturverksamheterna möjlighet att effektivt och ekonomiskt planera utbud
och turnéläggning med hög kvalitet.
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Region Kalmar län arbetar för närvarande med att utifrån kulturstrategin
Relevant ta fram en policy i samverkan med länets kommuner och de
regionala kulturverksamheterna. Region Kalmar län har satt som mål att alla
barn och unga i förskole- och skolålder ska möta och uppleva minst 2
kulturaktiviteter per år. Policyn ska konkretisera strategin och målet är att
samtliga kommuner inför ett minsta mått på 2 kulturaktiviteter per år för alla
barn och unga i Kalmar län.
En uppföljning har gjorts när det gäller kultur i skolan 2017. Rapporten visar
att sex kommuner arrangerade över 2 aktiviteter per elev under 2017 medan
en av kommunerna arrangerade färre än 1 aktivitet per elev. Genomsnittet i
länet för barn och unga 3-15 år var 1,89 kulturprogram per år i förskola/
skola.

Görel Abramsson
Kulturutvecklare

Sofia Moestedt
Basenhetschef samhällsplanering och
tillväxt
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