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Motion om sänkt avgift till Kulturskolan 

 

 
En av de stora klasskillnaderna i samhället är tillgången till kultur. Denna tillgång ger grunden till ett 
socialt kapital samt socialt och kulturellt självförtroende. Den möjligheten ska inte avgöras av 
föräldrarnas tjocklek på plånboken. Solna är en av de kommuner som har högst avgifter till 
kulturskolan. I dagsläget kostar det mellan 800 kr och 1750 kr per termin att delta i kulturskolans olika 
verksamheter i Solna, där den genomsnittliga kostnaden ligger på 1020 kr i snitt. Till det tillkommer 
instrumenthyra. Detta är en kostnad som många inte har råd med. Snittkostnaden för en musik- och 
kulturskoleplats i Sverige ligger runt 650 kr, och Solna ligger alltså långt över detta.  
 
I FN:s barnkonvention, artikel 31, framställs alla barns lika möjlighet till kultur och kulturella yttringar 
som ett mål. Alla barn ska ha samma förutsättningar att delta i kulturskolans verksamhet oavsett 
familjens ekonomiska situation. Att ha tillgång till en plats där man kan uttrycka sin kreativitet, oavsett 
vilken social bakgrund man har, är en stor tillgång för kommunen som vi vill värna om. Smok, Sveriges 
musik- och kulturskoleråd, menar att eftersom verksamheten är skattefinansierad ska den vara till för 
alla och att ojämlikhet i kommunernas taxor i förlängningen kan leda till segregation.  
 
Att få möjligheten att lära sig att spela ett instrument och på det sättet fylla sin fritid med någonting 
meningsfullt bidrar till en ökad livskvalitet som inte ska vara reserverad endast för barn med 
välbärgade föräldrar. Avgifter i välfärden står i skarp kontrast mot en rättvis tillgång till den oavsett 
ekonomiska förutsättningar. Att successivt öka graden av avgiftsfinansiering i kommunens 
verksamheter på området, i en tid där många har ont om pengar, är en politik som slår hårt mot de 
som har det sämst ställt. Vi vill istället att kulturskolan ska ha en fast avgift på 200 kr per termin. Det 
skulle ge betydligt fler elever möjlighet att spela, sjunga, dansa och spela teater och därmed blir den 
mer inkluderande då alla kan delta på samma villkor. 
 
Mot denna bakgrund yrkar vi 
 
Att avgifterna för kulturskolans aktiviteter i Solna stad sänks till 200 kr per termin. 
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