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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.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om att
införa en kulturpeng.
Beslutsunderlag
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Motionärerna
Kulturnämnden
Ärendet

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 i Malmö stad.
Enligt motionärerna ska kulturpengen syfta till att ge alla unga i Malmö en peng som de själva
kan välja hur de vill disponera så länge det är kopplat till kulturaktiviteter.
Motionärerna pekar på att det idag erbjuds en rad subventionerade eller avgiftsfria
kulturevenemang till Malmös barn och unga. Det finns även en rad olika privata verksamheter
som ibland kan erbjuda ett rikare och bredare utbud och som kompletterar kommunens
verksamheter på ett bra sätt. Enligt motionärerna är det tyvärr en hel del barn och unga som av
olika skäl inte tar del av de privata verksamheterna. Motionärerna argumenterar att en
kulturpeng för barn och unga mellan 7 och 18 år skulle kunna lösa detta problem. Förutom en
större valfrihet för Malmös ungdomar skapas också incitament för kulturaktörer att erbjuda en
attraktiv verksamhet som lockar fler ungdomar och leder in dem i kulturens värld med målet att
kulturen ska nå fler.
Kulturnämndens yttrande
Kulturnämnden pekar i sitt yttrande på nämndens målsättning att säkerställa den kulturella
allemansrätten där alla barn har tillgång till kultur på lika villkor. En risk med att införa ett
system med kulturpeng är att det kan bli svårt att säkerställa att kulturpengen verkligen utnyttjas
och att alla barn nås. Kulturnämnden bedömer att förslaget medför risker för en ökad social
snedrekrytering och sämre möjligheter att på ett effektivt sätt bedriva riktade, behovsprövade
satsningar samt samarbeten mellan olika konstformer.
I sitt yttrande lyfter kulturnämnden fram att nämnden – utöver att tillhandahålla Malmö stad
kostnadsfria utbud av kulturaktiviteter – samarbetar och samverkar med flera aktörer för att öka
möjligheten att nå alla barn och unga och öka dessas inflytande: exempel är det fria kulturlivet,
enskilda kulturaktörer, civilsamhället, andra nämnder och förvaltningar och inte minst med
barnen och de unga själva. 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.
Kulturnämnden föreslår att motionen ska avslås.
Moderaterna reserverade sig muntligt mot beslutet.
Sverigedemokraterna avsåg lämna in en reservation men vid tidpunkten för justeringen hade
reservationen inte lämnats in.
Stadskontorets förslag
Som kulturnämnden redogör för i sitt yttrande har Malmö stad redan ett ändamålsenligt
arbetssätt för att nå fler barn och unga med kultur och därmed möta den utmaning som
motionärerna föreslår skulle kunna lösas med en kulturpeng. Stadskontoret delar här
kulturnämndens bedömning och ser liksom kulturnämnden svårigheter i att säkerställa att en
kulturpeng verkligen utnyttjas och att en sådan når alla barn i Malmö.
Förslaget är att kommunfullmäktige avslår motionen.

3 (3)

Ansvariga

Heléne Norberg Direktör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

