Motion angående kulturcheck till Malmös ungdomar
Kulturcheck eller kulturpeng har i olika former införts i flera kommuner. Syftet är att korta
kön till den kommunala kulturskolan genom att familjer även kan välja privata
kulturskolor för sina barn. Kommunen auktoriserar de utförare som vill anordna
kulturverksamhet i kommunen och utföraren får sedan pengar efter antal elever.

Eftersom det finns fler kulturskolor får fler elever möjlighet att delta och färre elever
behöver stå i kö. Fler kulturskolor leder också till en mångfald av uttrycksformer. Det
uppstår även en sund konkurrens mellan kulturskolor som höjer kvalitén på
undervisningen. Att det uppstår privata kulturskolor kan även leda till att kulturarbetare
öppnar kulturskolor i olika delar av staden, vilket leder till större geografisk tillgänglighet.

Sverigedemokraterna i Malmö har länge argumenterat för att kulturen ska bli mer
tillgänglig för barnen. Vi har även argumenterat för att utsätta en större del av kulturlivet
för marknadskonkurrens i syfte att öka medborgarnas inflytande över kulturlivets
inriktning. Att införa kulturcheck i Malmö för att ge familjer större valfrihet när de väljer en
kulturskola för sina barn stämmer överens med den kulturpolitik som
Sverigedemokraterna i Malmö fört.

När Staffanstorp införde kulturcheck 2013 så gick 360 elever på ortens kommunala
musikskola. Två år senare så undervisades 700 barn från Staffanstorp på fem olika
musikskolor, varav fyra var privata. Köerna var borta och familjer kunde själv välja den

kulturskola som passade deras barn.1 Det handlar om mer tillgänglighet som passar
varje barns unika behov.
Att införa kulturcheck har en merkostnad men fördelarna har visat sig vara många.
Sverigedemokraterna menar att kulturchecken och den större tillgänglighet till kultur som
den skapar för ungdomar kan vara en del i kampen mot segregationen i Malmö.

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

-

Att uppdra kulturnämnden att utreda införandet av kulturcheck för barn i Malmö.

______________________
Magnus Olsson (SD)

1

______________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

https://www.sydsvenskan.se/2015-12-13/musikcheckar-loste-upp-koerna-i-staffanstorp

