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YTTRANDE ÖVER REMISS AV BETÄNKANDET EN INKLUDERANDE KULTURSKOLA PÅ EGEN GRUND
Sammanfattning
Sammanfattningsvis ställer sig Region Västmanland positiv till betänkandet En
inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69).
Utredningens förslag och rekommendationer stämmer väl in i det regionala arbetet
med kultur som utgår från den regionala kulturplanen ”En livskraftig region, Regional
Kulturplan 2015-2018 Västmanlands län” som Landstingsfullmäktige antog i juni
2014.
Regionens direkta ansvar omfattar regionala insatser vars syfte är att med ett
regionalt perspektiv komplettera och stödja de kommunala insatserna. En
strukturerad samverkan mellan regionen och kommunerna leder till att
resursbehoven tydliggörs och dialogen stärks inom kultursektorn.
Det regionala arbetet ska ge lokala resultat i hela länet. Det är viktigt att påpeka att
regionalt arbete skiljer sig från lokalt arbetssätt och aldrig ersätter lokalt arbete.
Kommentarer till utredningens förslag och rekommendationer
6.1 Ny infrastruktur för att uppnå en inkluderande kulturskola på egen grund
Region Västmanland tycker att det är viktigt med en tydlig kulturell infrastruktur där
staten, regionen och kommunerna samverkar. Barns och ungas rätt till kultur är ett
prioriterat område i kulturpolitiken. Lokalt, regionalt och nationellt har kommuner,
regioner och myndigheter ett ansvar för att barnkonventionen efterlevs inom olika
områden. Inom kulturområdet handlar det om att ge barn och unga goda förutsättningar att utvecklas till självständiga individer genom att ge dem tillgång till olika
kulturella uttrycksformer samt kunskap och resurser för eget skapande. Att arbeta
systematiskt med att tillhandahålla lämpliga och lika möjligheter för kultur och
konstnärlig verksamhet för barn och unga i hela landet är en betydelsefull uppgift.
6.2 Nationella mål
Region Västmanland är positiva till att det skapas nationella mål för den kommunala
kulturskolan.
Vi delar utredningens inriktning att barn och unga bör kunna uttrycka sig konstnärligt, enskilt eller i gemenskap med andra. Dock anser vi att fördelningen mellan
gruppundervisning och enskild undervisning är en decentraliserad fråga som ska
avgöras lokalt.
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6.3 Nationellt kulturskolecentrum
6.4 Utvecklingsbidrag
6.5 Tidsbegränsat verksamhetsbidrag till kulturskola
För att skapa en kulturell infrastruktur för de kommunala kulturskolorna anser
Region Västmanland att det är bra med en samlad nationell aktör som fördelar
statliga utvecklingsmedel till kulturskolorna. Ett nytt statsbidrag för tidsbegränsat
verksamhetsbidrag till kulturskola kan skapa nya förutsättningar för mindre
kommuner att satsa på denna verksamhet.
6.6 Bidrag till nationell spetskompetens
Det är positivt att det skapas medel för nationell spetskompetens och att de
ungdomar som vill fördjupa sitt konstnärliga intresse ska få ökad möjlighet till det
oavsett var i landet man bor.
6.7 Bidrag till regional samordning
Ett av de prioriterade utvecklingsområdena I Västmanlands regionala kulturplan
2015-2018 är Regional Kulturskola, som syftar till att utveckla samverkan mellan
länets musik- och kulturskolor, att följa kulturutvecklingen och att identifiera
gemensamma utvecklingsbehov för att stödja barns och ungas kulturutövande i den
egna kommunen. En regional kulturskola ger även ökade möjligheter för den enskilda
musik- och kulturskolan att lyfta fram samverkansidéer.
Regionen och kommunerna delar på finansieringen av en halvtidstjänst som regional
kulturskolesamordnare under 2015-2018 som varit anställd av en av kommunernas
kulturskolor och på så sätt kommit nära verksamheten och kunnat jobba upp en nära
kontakt med samtliga kulturskolor i länet. Projektet, som pågått i två år, har visat sig
ge mycket bra resultat i form av ökad samordning av olika aktiviteter mellan de
kommunala kulturskolorna.
Regionen ser mycket positivt på att utredningen lyfter möjligheten till en statlig
finansiering av regional samverkan och tycker också att det är bra att detta stöd lyfts
in i kultursamverkansmodellen.
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