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Yttrande: En inkluderande kulturskola på egen grund, SOU 2016:69
SmåKoms synpunkter:


De kommunala kulturskolorna ska även i fortsättningen vara en kommunal angelägenhet
inom ramen för det kommunala självstyret. SmåKom välkomna därför att utredningen
inte gått vidare med förslaget om lagstiftning som reglerar kulturskolorna.
SmåKom ställer sig mycket frågande till påståendet på sid 190 i utredningen om att
”kommuner” i Sveriges gles- och landsbygder ”vill ha” en lagstadgad kulturskola.
Hänvisning görs till PM 2015:14 från tillväxtanalys.
Vi frågar oss vem eller vilka som företräder kommunerna i detta fall. Det är vår bestämda
uppfattning att SmåKoms medlemskommuner vill och ska behålla handlingsfriheten
inom kulturskolans område.



SmåKom avstyrker de nationella målen. Ska- krav på en verksamhet som kommunerna
styr över är inte lämpligt. För små kommuner med stor geografi är det också angeläget att
verksamheten bedrivs i sådan form, att den möjliggör deltagande från de elever som är
beroende av skolskjuts. Därför är det föreslagna ska-målet om att kulturskolan ska
bedrivas på barns och ungas fria tid mycket olämpligt för våra kommuner. Även i övrigt
anser vi att mål ska fastställas lokalt, givetvis inom ramarna för lagar och regelverk
rörande personalens kompetens, barns och ungas delaktighet med mera.
Däremot kan staten ställa upp mål för sina egna insatser inom kulturskoleområdet.



SmåKom tillstyrker ett nationellt kulturskolecentrum inom ramen för Statens kulturråd,
under förutsättning att det syftar till att vara ett aktivt stöd till kommunernas ambitioner
inom kulturskoleområdet.



Ett statligt bidrag till regional samordning kan vara befogat i den mening att även det kan
stödja och utveckla samverkan inom regioner, både den som redan pågår och eventuella
nya initiativ.



Ett lokalt utvecklingsbidrag, som föreslås, når sina syften endast om det är lättillgängligt. I
förslaget anges t ex att en strategisk handlingsplan ska bifogas. Kommuner med
begränsade administrativa resurser kan ha svårt att uppfylla alla krav och formulera
ansökningar, som tenderar att bli komplicerade, liksom kraven på redovisning av
användningen av medlen. SmåKom förordar generella statsbidrag.



SmåKom tillstyrker förslaget på ett tidsbegränsat verksamhetsbidrag som kan rekvireras,
till kommuner med liten folkmängd och låg befolkningstäthet.



Småkom har inget att invända mot förslagen som rör utbildning och forskning.

Detta yttrande har antagits av SmåKoms styrelse.
Peter Lindroth, ordförande

Hilkka Eskelinen, sekreterare

