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Remissvar på betänkande En inkluderande kulturskola
på egen grund (SOU 2016:69)

Ekonomistyrningsverket (ESV) svarar på betänkandet en inkluderande kulturskola
på egen grund (SOU 2016:69).
Utredningen ska enligt direktiven lämna ett brett kunskapsunderlag om
kulturskolan. ESV anser att kunskapsunderlaget borde ha innehållit ett bredare
ekonomiskt underlag. Utredningen avfärdar ett förslag om att göra kulturskolan
obligatorisk genom lagstiftning. Anledningen som anförs är att kostnaderna skulle
bli för stora för staten. Enligt utredningen skulle en full kostnadstäckning uppgå till
mer än 2 miljarder kronor. Utredningen borde ha redovisat de beräkningar och
antaganden som legat till grund för den fulla kostnadstäckningen. ESV anser att det
är svårt att avgöra om en lag skulle vara mer eller mindre kostnadseffektiv för
samhället som helhet utifrån de ekonomiska underlaget i utredningen.
ESV avstyrker utredningens förslag till nationella mål för kulturskolan. I förslaget
till mål finns en blandning av uppgifter, kriterier, kvalitéer och mål. Om riksdagen
ska besluta mål för kulturskolan bör de vara färre och ha en högre abstraktionsnivå,
likt formuleringarna i barnkonventionen som stadgar att barn och unga har rätt att
uttrycka sig och delta i det konstnärliga livet. Den typen av mål underlättar för
regioner och kommuner att anpassa verksamheten till deras behov och
förutsättningar.
ESV avstyrker förslaget om att inrätta ett särskilt beslutsorgan hos Statens
kulturråd. ESV anser att det är bättre att de uppgifter som ett nationellt
kulturskolecentrum skulle få istället införs i instruktionen för Statens kulturråd men
utan ett särskilt beslutsorgan.
ESV tillstyrker förslagen om att genomföra uppföljningen på nationell nivå av
kulturskolan. Uppföljning är viktig för att se om satsningar på kulturskolan ger
önskade effekter.
ESV tillstyrker förslagen om kulturrelaterad forskning och om att förstärka
utbildningsvägarna till kulturskolan.
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I detta ärende har vikarierande generaldirektören Pia Heyman beslutat. Utredare
Walter Jakobsson har varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef
Eva Lindblom och enhetschef Tina J Nilsson medverkat.
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