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Yttrande över betänkande av Kulturskoleutredningen  

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

Region Örebro län ställer sig positivt till de bedömningar som gjorts av utredningen, 

likaså till de förslag som framläggs. Att förstärka kulturskolornas verksamhet genom 

ökad breddning och inkludering ser vi som mycket angeläget. 

 

Det är också angeläget att poängtera vikten av att kultur och estetiska lärprocesser ges 

ökat utrymme även inom den ordinarie skolan, och även om detta är en annan fråga 

ser vi kulturskolorna och en breddad satsning på dessa som viktiga steg i rätt riktning. 

Generellt krävs en ökad förståelse för kulturens roll för barn och ungas utveckling 

mot självständiga och kritiskt tänkande individer. Utgångspunkten är, precis som 

utredningen poängterar, att kulturskolan är en del av samhällets välfärd. 

 

De föreslagna nationella målen och även ett nationellt kulturskolecentrum ser vi som 

en tydlig markering att kulturskolorna inte endast är av kommunalt, utan även av 

nationellt och regionalt intresse. I den föreslagna modellen med olika nationella 

bidragsformer blir det också tydligt att den nationella ambitionen även inrymmer 

finansiella satsningar. Den första bidragsformen som föreslås är ett generellt 

utvecklingsbidrag som tar utgångspunkt i breddning av konstområden, inkludering 

och tillgänglighet samt pedagogisk utveckling. Dessa huvudprioriteringar är mycket 

bra, och inte minst gäller det en tydlig strävan att göra kulturskolan till något mer än 

en utvecklad musikskola. Likaså är verksamhetsbidrag som särskilt riktar sig till 

mindre kommuner med låg befolkningstäthet ett bra förslag, som enligt vår 

bedömning kan betyda mycket för mer rättvisa förutsättningar kommuner emellan. 

Även förslaget om att ge stöd för nationell spetskompetens ser vi som relevant, då 

specialintresserade och särskilt ambitiösa ungdomar ska ges goda förutsättningar att 

möta den högkvalitativa professionen. 

 

När det gäller den regionala insatsen är utredningen inte lika tydlig. Här talas om ett 

statligt bidrag för regional samordning, vilket är lovvärt. Samtidigt dras en del 



 

2 (2) 

 

www.regionorebrolan.se 

 

paralleller till regional biblioteksverksamhet, där det finns en historik av att den 

regionala nivån – åtminstone i vårt fall – står för en avsevärt högre finansiering än 

den nationella. Förväntansbilden på regional nivå blir något otydlig i utredningens 

förslag. Trots detta är vi övertygade om att en regional samordning i kulturskolefrågor 

skulle vara av stort värde. I Örebro län vet vi också att detta är en modell som 

förordats starkt av kommunal nivå, bland annat med bakgrund av strukturella fördelar 

i kompetensfrågor. 

 

Slutligen, att förstärka den konstnärliga och professionella kompetensen genom en ny 

yrkesexamen och till området relaterad forskning ser vi som mycket goda förslag i en 

strävan att kraftigt höja statusen för den viktiga verksamhet som kulturskolan utgör. 

Samtidigt får inte strävan efter en högre grad av professionalitet försvåra arbetet för 

de kommuner som väljer andra lösningar, primärt genom studieorganisationer, för sin 

kulturskoleverksamhet. 
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