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Yttrande över betänkande En inkluderande kulturskola på egen 
grund, Ku2016/02380/KO 
 

Utredningen beskriver kommunala kulturskolan och vilka hinder som finns för  

barns och ungas deltagande. Utredningen föreslår förbättringar för 

förutsättningarna för verksamheten. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten tillstyrker utredningens förslag och delar 

utredningens bedömningar med följande kommentarer. 

 

Tolk, översättning till lättläst, punktskrift, hörseltekniska hjälpmedel och andra 

stöd till elever i kulturskolan är inte självklart. Det finns idag som utredningen 

beskriver ingen skyldighet för ansvariga att ge stöd. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten bedömer att stöd till elever med funktionsnedsättning bör 

nämnas tydligt i de slutgiltiga förslagen.  Om inte rätt stöd finns i samverkan eller 

lokala aktiviteter kommer inte elever med funktionsnedsättning att kunna delta. 

Det är oklart om kommunerna med utredningens förslag klarar av att tillgodose 

alla behov som kan uppstå.  

 

För stöd som riktar sig till en liten grupp föreslår Specialpedagogiska 

skolmyndigheten en övergripande struktur.  Exempel på sådant som kräver en 

övergripande struktur på nationell nivå är översättning av material, exempelvis 

teatermanus, till punktskrift, kognitivt lättläst eller teckenspråk. En enskild 

kommun eller en grupp av  kommuner kan inte förväntas ha strukturer för sådana 

uppdrag. Det är heller inte troligt att kommersiella krafter på egen hand kan 

tillgodose behoven. Staten behöver därför ta ett övergripande ansvar för den här 

formen av stöd. 

 

Utredningen bör även överväga förslag om att förtydliga landstingens uppdrag om 

vardagstolkning på teckenspråk så att det framöver vidgas och omfattar kultur- 

och fritidsaktiviteter. 

 

Ett ytterligare exempel där en nationell struktur är angeläget är kulturaktiviteter i 

grupp på teckenspråk. Vid genomförande av sådana aktiviteter utanför Stockholm, 

Göteborg och Malmö förutsätter det tillräckliga resurser att kunna erbjuda 
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deltagare både resa och uppehälle då målgruppen kan vara stor nationellt men 

liten på kommunal nivå. Deltagare kommer då från många olika kommuner. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten föreslår ett förstärkt ekonomiskt stöd för 

genomförande av kulturaktiviteter och kulturskola till de här eleverna.  

 

Sakkunnig har i detta ärende Brita Lundberg och Ola Hendar varit. 
 

För Specialpedagogiska skolmyndigheten  
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