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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr KUN 2021/12

Kulturnämnden

Revidering av riktlinjer för kulturpeng
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att anta föreslagna revideringar av riktlinjer för kulturpeng
enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad den 26 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde i Mål och Budget 2021–2023 (punkt 36, s.5)
kulturpengen till 283 kronor per år till och med vårterminen 2021 och en halvering av
kulturpengen till 142 kronor per år från och med höstterminen 2021.
Med hänsyn till denna förändring föreslås nu en ändring i riktlinjerna, nämligen att det
fr o m hösten 2021 inte ska vara obligatorisk för skolor, förskolor och pedagogisk
verksamhet att uppfylla båda kriterierna i nuvarande riktlinjer utan endast ett.
Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde i Mål och Budget 2021–2023 (punkt 36, s.5)
kulturpengen till 283 kronor per år till och med vårterminen 2021 och en halvering av
kulturpengen till 142 kronor per år från och med höstterminen 2021.
Mot denna förändring föreslås nu en ändring i riktlinjerna vad gäller kriterierna.
Istället för kraven i nuvarande riktlinjer att:
Varje barn i förskola, skola och pedagogisk omsorg ska under ett års tid få:
 Uppleva en professionell scenkonstföreställning inom teater, musik, dans, cirkus,
med mera
 Delta i skapande projekt/process med koppling till en professionell
kulturaktivitet som innehåller delarna uppleva/skapa/visa inom teater, musik,
konst, film, foto, litteratur, dans eller kulturarv.
Föreslås att:
Varje barn i förskola, skola och pedagogisk omsorg ska under ett års tid få:
 Uppleva en professionell scenkonstföreställning inom teater, musik, dans, cirkus,
med mera
eller
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Delta i skapande projekt/process med koppling till en professionell
kulturaktivitet som innehåller delarna uppleva/skapa/visa inom teater, musik,
konst, film, foto, litteratur, dans eller kulturarv.

Med hänsyn till halveringen av kulturpengen verkar det vara rimligt att kräva från
verksamheterna att kunna uppfylla ett av dessa krav men inte båda.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden.
För kulturaktörerna i Nacka kan förändringen indirekt ge en negativt ekonomisk effekt
då de flesta skolor, förskolor och pedagogiska omsorg har använt kulturpengen till att
köpa tjänster från kulturaktörer i Nacka.
Konsekvenser för barn
En förändring av kriterierna i riktlinjen för kulturpengen innebär indirekt att alla barn
från 3 år till gymnasium i Nacka inte, genom kulturnämndens försorg, kan garanteras
minst en professionell levande kulturupplevelse och ett skapande kulturprojekt per år.
Skolpengen har däremot höjts med 2 procent för grundskolan och förskolechecken med
lika mycket vilket ger möjlighet för skolor, förskolor och pedagogisk omsorg att
prioritera kulturaktiviteter i sina verksamheter.
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