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Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa
en kulturpeng

STK-2020-766
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och John Roslund (M) föreslår i en motion att kulturnämnden får i uppdrag
att inom nuvarande budgetramar utreda förutsättningarna att införa en kulturpeng för
ungdomar mellan 7 och 18 år. Enligt motionärerna skulle en kulturpeng ge ökad valfrihet för
ungdomarna och också skapa incitament för kulturaktörer att erbjuda en attraktiv verksamhet
som lockar fler ungdomar.
Kulturnämnden har yttrat sig i ärendet. Nämnden ser en risk att det kan bli svårt att
säkerställa att kulturpengen verkligen utnyttjas och att alla barn nås. Vidare har
kulturnämnden redan samarbete och samverkan med flera aktörer (inklusive barnen och
ungdomarna själva) för att öka möjligheten att nå alla barn och unga och öka dessas
inflytande. Kulturnämnden bedömer därför att det redan finns ett ändamålsenligt sätt att
arbeta för att nå fler barn och unga med kultur och att införande av ett system med
kulturpeng eller motsvarande inte bör genomföras.
Förslaget är att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om att
införa en kulturpeng.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag att avslå
motionen.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Roko Kursar (L) deltar ej i beslutet.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutsunderlag
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