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1.   Remissyttrande – En inkluderande kulturskola på egen grund. 

(SOU 2016:69) 

Diarienr Ku2016/02380/KO 

1.1   Sammanfattning 

Region Östergötland har möjlighet att lämna remissyttrande avseende utredningen ”En 

inkluderande kulturskola på egen grund”. Region Östergötland yttrar sig över de förslag i 

utredningen som berör regionens verksamhet. 

Region Östergötland är positiv till att utredningen "En inkluderande kulturskola på egen 

grund" har genomförts och finner den mycket genomarbetad. En viktig del är att se över 

hur en regional nivå kan vara en aktör inom kulturskoleverksamheten och vad det i så fall 

skulle innebära.  

Region Östergötland anser att många av förslagen ger ökad struktur, högre status och 

bättre uppföljning kring kulturskoleverksamheten. Däremot ser regionen svårigheter 

kring att Kulturskoleverksamhet blir ytterligare ett område inom samverkansmodellen.  

Regionen ser ändå att flera av förslagen skulle kunna genomföras utan att 

Kulturskoleverksamhet blir en del i samverkansmodellen.  

Ett nationellt kulturskolecentrum kan vara den instans som handlägger, har ansvar för 

bidrag, uppföljning etc frikopplat från samverkansmodellen.  

 

  

1.2   Synpunkter på förslagen 
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6.2 Nationella mål 

Utredningens uppdrag var att ta fram en nationell strategi för den kommunala musik- och 

kulturskolan och bland annat lämna förslag och bedömningar som gäller hur staten kan 

bidra till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. 

Regionen ser positivt på att ta fram nationella mål och anser att detta är ett verkningsfullt 

instrument för att nå det syftet.  

 

6.3 Nationellt kulturskolecentrum 

Regionen är positiv till att inrätta ett nationellt kulturskolecentrum och anser också att det 

bör ligga under Statens Kulturråd. Genom att stödja och bygga en infrastruktur kring 

kulturskolorna, ge möjlighet till statistiksammanställning, kompetensutveckling och 

fördelning av de bidrag som föreslagits mm kommer ett nationellt centrum att bidra både 

till höjd kvalitet och en ökad status hos kulturskolorna både hos kommunerna och i 

regionen. Regionen ser att ett centrum skulle kunna inrättas frikopplat från 

samverkansmodellen.  

 

6.4 Utvecklingsbidrag 

Regionen är positiv till att ett utvecklingsbidrag inrättas och står bakom förslaget att 

bidraget fokuserar just kring de tre områden som föreslås.  

Eftersom bidraget föreslås vara ett specialdestinerat statsbidrag är det viktigt med 

tydlighet hur kommunerna kan fortsätta med insatsen i den ordinarie verksamheten om 

bidraget upphör.  

Det är positivt att bidraget kan sökas interkommunalt och även med regionen som aktör. 

Det borgar för att även mindre kommuner/kulturskolor kan få del av stödet då de annars 

oftast inte har resurser för att söka sådana bidrag.   

 

6.5 Tidsbegränsat verksamhetsbidrag till kulturskola 

Ett bidrag som riktar sig till de mindre kommunerna med liten folkmängd och små 

resurser är mycket positivt. Dock är det även kring detta bidrag viktigt att vara tydlig att 

kommunen har en plan för en fortsättning efter att de kan få bidraget.  
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6.6 Bidrag till nationell spetskompetens 

Ett sådant bidrag är positivt och skulle kunna vara en sammanlänkande funktion mellan 

kommunerna och regionen. Men ett sådant samarbete är starkt sammankopplat med 

förslag 6.7 Bidrag till regional samordning och där vi ser svårigheter att genomföra en 

sådan regional samordning.  

 

6.7 Bidrag till regional samordning 

Ett bidrag till regional samordning skulle kunna ge en ökad möjlighet för främst mindre 

kommuner och kan skapa en tydlighet kring regionens roll och möjligheter, men förslaget 

med att Kulturskoleverksamhet blir ytterligare ett område inom samverkansmodellen ser 

regionen inte som någon bra lösning.  

Regionen har i nuläget inte några möjligheter att svara upp med den motprestation som 

krävs i enlighet med förordningen. Att ytterligare ett område ska ingå i 

samverkansmodellen där statsbidraget endast får användas till verksamhet ser vi kommer 

att bli svårt att hantera med befintliga resurser, varken inom personal eller med 

ekonomiska medel. 

 

 

 

 

Anita Jernberger     Andreas Capilla 

Ordförande Regionutvecklingsnämnden  Regionutvecklingsdirektör 
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