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Tillväxt och samhällsbyggnad

Kulturnämndens/utbildningsnämndens
ordförande, eller motsvarande politiker med
ansvar för kulturskola
Kulturchef/utbildningschef eller motsvarande
förvaltningschef med ansvar för kulturskola
Regionala kulturchefer och politiker

Remissamråd om nationell strategi för
kommunala kulturskolor
Kulturskoleutredningen överlämnade den 24 oktober sitt slutbetänkande ”En
inkluderande kulturskola på egen grund SOU 2016:69” till regeringen.
Betänkandet innehåller förslag på nationella mål för kulturskolorna, regional
samordning, stimulansmedel, satsningar på utbildning samt nationellt
utvecklingscenter.
Förslagen påverkar kulturskolornas förutsättningar och möjlighet att utvecklas
men även handlingsutrymmet. Sveriges Kommuner och Landsting bjuder därför
in till ett samråd för att inhämta ansvariga förvaltningschefers och politikers syn
på förslagen inför SKL:s remissyttrande.
Regeringen har skickat remissen till alla regioner/landsting samt till ett 30-tal
kommuner. Samtliga kommuner har dock möjlighet att lämna in svar och SKL
vill med samrådet också stödja fler kommuner att formulera eget remissvar.
Inför samrådet kommer ett diskussionsunderlag att skickas ut.
Om ni inte kan delta, finns det möjlighet att kontakta eller skicka
skriftliga synpunkter till linda.ahlford@skl.se alt 08- 452 73 56.
TID: 13 december, kl 13:00 – 16:00.
PLATS: Stockholm, Hornsgatan 20. Lokal: Torget.
Samrådet kommer även att webbsändas mellan kl. 13.00 -15.00.
MÅLGRUPP: Politiker och förvaltningschefer med ansvar för kulturskola samt
regionala kulturchefer och politiker. Samråd med kulturskolechefer sker den 27 jan.
KOSTNAD: 300 kr exkl. moms. (200 kr exkl moms för deltagande via webb)
ANMÄLAN: senast 10 december via denna länk. Observera att antalet
platser är begränsat för deltagande på plats.

Varmt välkommen!
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Program:
13.00

Välkommen till SKL
Marie- Louise Rönnmark, ordförande i SKL:s kultur- och fritidsberedning hälsar
välkommen. SKL:s utgångspunkter i kulturskolefrågor.
Maria Jacobsson, kulturexpert och Linda Ahlford, utredare SKL, syfte och
agenda för seminariet.

13.15

Kulturskoleutredningens slutbetänkande - förslag till nationell
strategi och åtgärder för att stärka den kommunala kulturskolan

13.45

Fördjupande diskussion och kommentarer från experter inom kultur,
fritid, utbildning, ekonomi och styrning.
Möjlighet för inspel och frågor.






14.45

Nils-Olof Zethrin, expert inom fritid, idrott och ungdomspolitik, SKL.
Fredrik Holmström, ekonom vid avdelningen för ekonomi och styrning,
SKL, om ekonomiska konsekvenser.
Inger Carlonberg, ordförande Kulturskolerådet, om
kompetensförsörjning och utbildningsbehov.
Bo Per Larsson, expert självstyrelse- och demokratifrågor. Även
författare till rapporten om samverkan mellan skola och kulturskola.
Louise Andersson, kulturexpert, SKL, om regional samordning för
kulturskoleverksamhet.

Kulturskolans framtid – fortsatta remissarbetet
Linda Ahlford, SKL, sammanfattar och informerar om det fortsatta
remissarbetet.
(här avslutas webbsändningen)

15.00

Paus

15.15

Gemensam diskussion

16.00

Avrundning
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