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Betänkande SOU 2016:69 Kulturskoleutredningen
”En inkluderande kulturskola på egen grund” – Yttrande till Kulturdepartementet

Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
yttrande.
Ärendet i korthet

Betänkande av Kulturskoleutredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund”
SOU 2016:69 presenterades senhösten 2016. Företrädare för utredningen har
uppmuntrat berörda att inkomma med remissyttrande oavsett om dessa är inbjudna
remissinstanser eller ej. Endast cirka 30 av landets kommuner har erhållit inbjudan
som remissinstans. Järfälla kommun är inte en av dessa utan har valt att inkomma
med ett eget yttrande. Remisstid pågår till den 15 mars 2017.
Betänkandet handlar om en verksamhet som berör många barn och unga i Järfälla
kommun, idag och i framtiden, med förslag som syftar till att göra kulturskolan mer
tillgänglig och jämlik. Utredningen har definierat kulturskolans kärnverksamhet och
föreslår nio nationella mål som en kommunal kulturskola ska verka efter.
Utredningen föreslår också inrättandet av ett nationellt kulturskolecentrum med olika
ansvarsområden, som ansvar för uppföljning och statistik och ansvar för fördelning
av olika statliga utvecklingsbidrag, samt förslag på insatser om kulturskolerelaterad
forskning och kompetensförsörjning.
Handlingar
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Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-03
Förvaltningens förslag till yttrande 2017-02-03
SOU 2016:69 ”En inkluderande kulturskola på egen grund”
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2016/10/sou-201669/
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Bakgrund

Regeringen tillsatte under 2015 en nationell utredning om hur staten kan bidra till att
göra den kommunala kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. Utredningen
presenterade sitt betänkande senhösten 2016. Utredningsuppdraget bestod av i
huvudsak följande punkter:



kartlägga och beskriva den kommunala musik- och kulturskolans verksamhet,
identifiera hinder för deltagande och vilka insatser behövs för att uppnå en mer
jämlik musik- och kulturskola,
 föreslå åtgärder för hur försörjning av musik- och kulturskolelärare som ska
undervisa i den kommunala musik- och kulturskolan kan säkras i framtiden,
 lämna förslag till en nationell strategi för samordning och uppföljning och göra
en bedömning av för- och nackdelar med att författningsreglera kommunernas
ansvar för verksamheten.
Möjlighet till delaktighet och framförande av synpunkter har funnits under
utredningens gång. Representanter från Järfälla kommun har haft möjlighet att yttra
sig i olika rådslag där utredaren och/eller sekreterare från utredningen deltagit.
Rådslagen arrangerades av bland annat SKL och utredningen själv. Förra årets
rikskonferens för kulturskolor hade även en programpunkt ledd av utredningens
representanter, där olika områden som utredningen ringat in som särskilt angelägna
diskuterades.
Barnkonsekvensanalys

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja. Ärendet är ett yttrande gällande betänkandet ”En inkluderande kulturskola på egen
grund”, i vilken presenteras förslag om en mer aktiv stödjande roll från statligt håll i
syfte att göra den kommunala kulturskolan mer jämlik och tillgänglig.
Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Ja. Se ovan.
Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Nej.
Ekonomiska konsekvenser

Det finns inga direkta ekonomiska konsekvenser för Järfälla kommun som föranleds
av detta yttrande.
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