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Sammanfattning
Från 2015 har en nationell strategi för den kommunala kulturskolan utvecklats. Sedan 2018 består 
de statliga insatserna av tre delar – stöd till nationell samordning genom Kulturskolecentrum, ett 
kulturskolebidrag till kulturskolornas kommunala huvudmän för utveckling av verksamhet samt stöd 
till förbättrad kompetensförsörjning genom Kulturskoleklivet. 

I denna rapport sammanställs vad Kulturrådet genom Kulturskolecentrum har gjort under åren 
2018 och 2019 inom de tre delarna, vilka resultat det gett och hur det kan tas vidare. 

De insatser som genomförts inom uppdraget 2018–2019 har bland annat bestått i att Kultursko-
lecentrum har tagit fram flera kunskapsunderlag exempelvis kartlagt kulturskolornas utvecklingsbe-
hov, utvecklat den nationella statistikinsamlingen och tagit fram en nordisk översikt över kultursko-
lerelevant forskning. Kulturskolecentrum har även etablerat kontakt och dialog med kulturskolorna i 
landet, myndigheter och organisationer i syfte att kunna stödja kommunerna och deras kulturskolor 
i sina utvecklingsprocesser.   

Statsbidraget till kulturskoleverksamhet har funnits sedan 2016. Kulturskolecentrum administrerar 
bidraget och ser till att bidraget stärker kulturskolans möjlighet att utveckla sin verksamhet. De 
första åren var bidraget inriktat på att hålla elevavgifterna låga, göra den kommunala musik- och 
kulturskoleverksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i 
verksamheten. Från 2019 får bidraget även användas till kvalitetsutveckling av verksamheten och 
fördjupad undervisning.  Uppföljningarna av bidraget visar att det gör stor nytta för att kulturskolor-
na ska kunna utveckla verksamheten med nya undervisningsformer, nya konstområden och därige-
nom nå nya barn och unga som inte tidigare deltagit i kulturskolan. 

Kulturrådet och Universitets- och högskolerådet (UHR) har under 2018–2020 i uppdrag att kart-
lägga behovet av och informera om högskoleutbildning av relevans för den kommunala kulturskolan. 
Förutom uppdraget till Kulturrådet och UHR har sex universitet och högskolor i landet tilldelats 
särskilda medel för att utforma utbildningar som kan möta behovet av fler pedagoger i kulturskolan. 
I rapporten redogörs för Kulturrådets insatser inom Kulturskoleklivet. Uppdraget slutredovisas till 
Regeringskansliet i december 2020.  

Kulturrådet avser att återkommande redovisa utvecklingen av de statliga insatserna till kulturskolor. 
Nästa rapport planeras till 2022 och kommer att belysa utvecklingen från 2020 och framåt. 
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Inledning
Kulturskolecentrum, med uppdrag att samordna och stödja den kommunala musikskolan, inrättades 
våren 2018 och har sedan arbetat brett med att genomföra uppdraget. Centret har en nära kontakt 
med kulturskolorna men också med lärosäten, kulturskolornas huvudmän och andra myndigheter. 
Kulturskolecentrum utvecklar och sprider kunskap om kulturskoleverksamhet. Bland annat har 
centret kartlagt kulturskolornas kompetens- och utvecklingsbehov och bidragit till att kartlägga 
kulturskolerelevant forskning i hela Norden. Löpande utvecklas statistik om kulturskolor och erfaren-
heter och exempel från kulturskolor som utvecklar sin verksamhet samlas in. Kommunikation och 
spridning av forskning, goda exempel och faktaunderlag är prioriterade uppgifter för centret. Genom 
samverkan med andra aktörer har Kulturskolecentrum kunnat utveckla stödet till kulturskolorna med 
underlag och inspel som är förankrade i flera sektorer.  

I denna rapport redovisas närmare hur Kulturrådet, genom Kulturskolecentrum, har arbetat med de 
statliga insatserna till kommunala kulturskolor och vilka resultat som arbetet lett till. Uppdraget att 
inrätta ett kulturskolecentrum tilldelades Kulturrådet i regleringsbrevet för 2018, och uppföljningen 
behandlar arbetet efter att centret bildades. 

Bakgrund

Statens stöd till kulturskolan är tredelat, och består av stöd till nationell samordning (Kulturskole-
centrum), ett bidrag för utveckling av kulturskolornas verksamhet (kulturskolebidraget) samt stöd till 
förbättrad kompetensförsörjning (Kulturskoleklivet). 

Satsningarna grundar sig på utredningen av kulturskolan (SOU 2016:69 En inkluderade kultursko-
la på egen grund) och den påföljande propositionen ”En kommunal kulturskola för framtiden – en 
strategi för de statliga insatserna” (prop. 2017/18:164). 

I propositionen fastställs målet för de samlade statliga insatserna. Insatserna ska ”främja kultursko-
lans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga 
uttryckssätt, liksom möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångs-
punkt i vars och ens särskilda förutsättningar.” 

Avgränsning

Uppföljningens tidsmässiga avgränsning är perioden 2018–2019. Kulturskolecentrum och stö-
det till förbättrad kompetensförsörjning, Kulturskoleklivet, beskrivs från dessa insatsers tillkomst 
fram till och med 2019. Kulturskolebidraget som mellan 2016–2018 tilldelades utifrån Förordning 
(2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet, har 
redovisats i särskilt ordning. Arbetet med kulturskolebidraget år 2018 och 2019 kommer därför i 
denna rapport bara beskrivas översiktligt. 

Läsanvisning

Kulturskolecentrums verksamhet avseende kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte, samverkan, 
uppföljning och statistik behandlas i nästkommande kapitel. I kapitlet om Kulturskoleklivet beskrivs 
kulturskolornas kompetensbehov och hur Kulturskolecentrum medverkat till att kartlägga och möta 
behoven och i slutkapitlet beskrivs arbetet med ekonomiska bidrag till kommunala kulturskolor. I var 
och en av kapitlen sammanfattas och bedöms nuläget avseende resultaten hittills. 



5/17

Statliga insatser till kulturskolor

Kulturskolecentrum med uppdrag 
att samordna och stödja kulturskolor 

Kulturskolecentrums uppdrag och organisation

Kulturrådet fick i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att inrätta ett särskilt center för kulturskolefrå-
gor vid myndigheten, med en ekonomisk ram om 10 000 000 kronor.1 Centret etablerades under 
2018 och har som huvudsakligt uppdrag att samordna och stödja den kommunala kulturskolan, 
samt att fördela statliga bidrag, ansvara för statistik, följa och sprida forskning samt identifiera 
utbildnings- och utvecklingsbehov.

En verksamhetsansvarig för centret anställdes våren 2018 och arbetet med att ta fram budget för 
centret, utveckla arbetsformerna, identifiera och skapa kontakt med relevanta externa samverkanspar-
ter tog vid. Under 2018 rekryterades övrig personal och centret bemannades med en bidragshand-
läggare, två utredare, en kommunikatör och en projektledare/handläggare för Kulturskoleklivet. 2 

Genomförda aktiviteter 2018–19

Utvecklat och fördjupat kontakterna med kulturskolor 
Kulturskolecentrum ska vara tillgängliga för dem vi är till för; nämligen kulturskolorna med deras 
kulturskolechefer och pedagoger, samt för kulturskolornas huvudmän. Genom att ha direktdialog 
med kulturskolorna ökar våra kunskaper om vilka deras utmaningar är och vilka mål de strävar efter 
att förverkliga. 

Kulturskolorna och Kulturskolecentrum möts på regional nivå och på nationella konferenser. I alla 
regioner samarbetar kulturskolorna på chefsnivå och arrangerar regelbundna länsträffar. Kultursko-
lecentrum har besökt 15 län, 12 under 2019 och 7 under 2018.3 Centret har vidare deltagit på 
nationella och regionala konferenser och själv arrangerat en konferens för och om kulturskolor och 
de statliga målen för kulturskolan, i december 2018. Centret har därtill medverkat i panelsamtal i 
Almedalen 2018 och 2019 samt arrangerat samtal om kulturens roll i kulturens infrastruktur under 
konferensen Folk och Kultur 2019.

Kulturskolecentrum har också besökt två kommuner, Örebro och Stockholm, som båda har sär-
skild expertis i att bedriva kulturskoleverksamhet för målgruppen funktionsnedsatta barn och unga. 
Sådana besök hos enstaka kulturskolor sker mer sällan och då oftast med ändamålet att utveckla 
centrets samlade kunskaper om särskilda frågor – som i detta fall om funktionsnedsatta barn och 
ungas villkor i kulturskolan.  
 

1. Regleringsbrev för 2018 för Statens kulturråd, Regeringsbeslut I:11 2017-
12-13, Ku2017/00696/KO, Ku2017/01141/KO, Ku2017/01750/KO m.fl.

2. Kommunikatör- och bidragshandläggartjänsterna har varit vakanta från och 
med augusti månad 2019 till januari respektive februari 2020.

3. I fyra fall besöktes samma län två år i följd. 
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Utvecklat statistiken om kulturskolan 
En viktig del av Kulturskolecentrums uppdrag är att stödja den kommunala kulturskolan genom att ut-
veckla statistik och uppföljning. Syftet med att samla in statistik om kulturskolornas verksamhet är att 
följa utvecklingen över tid och underlätta för kommuner och regioner att göra jämförelser sinsemellan. 
Ett problem med den statistik om kulturskolornas verksamhet som fanns innan Kulturskolecentrum 
bildades, var bristen på tydliga definitioner. Underlagen var därmed osäkra och svåra att jämföra. 

Kulturrådet tog i samband med inrättandet av Kulturskolecentrum 2018 över statistikuppdraget 
från Sveriges Kulturskoleråd. Under hösten 2018 arbetades den nya statistikinsamlingen fram i 
dialog med bland andra Kulturskolerådet och Sveriges kommuner och regioner. Med start 2019 
samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in statistiken på uppdrag av Kulturskolecentrum.4

Insamlingen består av två delar:

• En webbenkät med frågor om organisation, elever och kurser, kösystem, publika evenemang 
samt uppdragsverksamhet.

• En lista med personnummer på samtliga elever som deltagit i den frivilliga kulturskoleverk-
samheten under året. 

Genom uppdraget till SCB har kulturskolestatistiken utvecklats både vad gäller tillförlighet och om-
fattning. I insamlingen av 2018 års statistik besvarade 247 av de totalt 285 kommunerna som hade 
kulturskola webbenkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 87 procent. Svarsfrekvensen för inlämning-
en av personnummerlistor var 51 procent, där 144 kommuner av 285 lämnade in sådana listor.

Statistiken har publicerats i en tryckt rapport, Kulturskolan i siffror, samt på Kulturrådets webb-
plats.5 På webbplatsen finns samtliga uppgifter per kommun och för riket. Där finns också, där så är 
möjligt, även genomsnitt per region. I ett sökverktyg publiceras utvalda variabler och i Excelfiler på 
Kulturrådets webb publiceras samtliga variabler. Kulturskolestatistiken publiceras även i Kolada, en 
statistiktjänst från RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser.6

Syftet med att komplettera datainsamlingen med personnummer på deltagande elever är att kunna 
följa kulturskolans utveckling på mer detaljerad nivå. Personnummerbaserad statistik ger kultursko-
lan bättre kunskap om verksamheten. 

SCB har samkört personnummeruppgifterna med uppgifter från SCB:s register för att möjliggöra 
analys av mångfald och socioekonomisk bakgrund hos kulturskolornas deltagare. Analysvariablerna 
utifrån personnumret är kön och ålder. De registervariabler som läggs på är kommun, utländsk/svensk 
bakgrund och föräldrars utbildningsnivå. Resultatet presenteras som antal unika elever och redovisas 
utifrån kön, åldersgrupp, utlandsfödd/utländsk bakgrund, nyinvandrad och föräldrarnas utbildningsnivå. 

Finansierat och publicerat en forskningsöversikt 
Kulturskolecentrum har varit medfinansiär av en nordisk rapport om forskning om kulturskolor i 
Norden. Norsk kulturskoleråd initierade arbetet och en arbetsgrupp med norska, danska, finska och 

4. SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
SCB gjort i undersökningen, och uppgifter om enskilda skyddas av sekretess 
enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

5. https://www.kulturradet.se/kulturskolecentrum/statistik/

6. https://www.kolada.se/index.php?_p=index 
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svenska deltagare har utarbetat kunskapsöversikten över kulturskolerelaterad forskning i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland. Intentionen med projektet har varit att kartlägga vilka teman som be-
rörs och visa bredden av olika perspektiv i den samlade nordiska forskningen. Forskningsrapporten 
ger en systematiserad förteckning över all forskningslitteratur där kulturskola är forskningsobjekt 
samt över ämnesrelevant forskning som omtalar kulturskolan. Materialet presenteras under rubri-
kerna professionsrelaterad didaktik eller metodik, historiska perspektiv på kulturskolan, samarbete 
skola – grundskola, policy och politik, struktur och ledning, inkludering och demokrati samt elevers 
och vårdnadshavares medverkan.

Samlat och spridit kunskap genom webben och i nyhetsbrev

Information om kulturskolefrågor har samlats under en egen flik på Kulturrådets webbplats: https://
www.kulturradet.se/kulturskolecentrum/. Under 2019 har Kulturrådets webbfunkt-ion utvecklats 
och Kulturskolecentrums sidor på webben lanserades den 3 juni 2019.

På Kulturskolecentrums webb informeras brett om teman och frågor som rör kulturskolan. Webben 
innehåller praktisk information om kulturskolebidraget och presentationer av nya arbetssätt som kul-
turskolor provat i praktiken med kontaktuppgifter till personer som vet mera om de olika projekten. 
Kulturskolecentrums egna kartläggningar och kunskapsunderlag samt aktuell forskning från andra 
finns samlat. All information är organiserad utifrån sex teman; – breddat utbud, verksamhetsutveck-
ling, nya målgrupper, pedagogik, samverkan och tillgänglighet. 

Kulturskolecentrum använder också nyhetsbrev och sociala media för att informera om verksam-
heten. Information om webben har spridits i dessa kanaler samt på konferenser och i möten. 

Utvecklings- och kompetensbehov har kartlagts 
Två kartläggningar togs fram under Kulturskolecentrums första verksamma år; av kulturskolornas 
utvecklings- respektive kompetensbehov.  De samlade utvecklingsbehoven presenteras i en pm: 
Kulturskolecentrum utvecklar stöd till landets kulturskolor samt rapporterna Kulturskolan i rörel-
se samt Kulturskolornas behov av stöd.   Kartläggningarna har legat till grund för utvecklingen av 
Kulturskolecentrums stödjande insatser för kulturskolorna och deras huvudmän. 

Kartläggningen av utvecklingsbehoven avslutades våren 2019. Den visar att kulturskolorna står inför 
olika utmaningar och inte har samma behov av stöd. Behovet skiljer sig till följd av olika förutsättningar 
vad gäller elevunderlag, resurser, kompetensförsörjning och styrning. Men samtliga kulturskolor ut-
trycker ett generellt behov av att nå nya målgrupper, utveckla nya arbetsformer och utveckla verksam-
heten med nya ämnen eller också nya sätt att organisera kulturskolans verksamhet. Kartläggningen 
av kompetensbehoven gjordes inom ramen för Kulturskoleklivet, den statliga satsningen för att stärka 
kulturskolornas kompetensförsörjning. Den gav insikt om att kulturskolan är i behov av att anställa 
personal men även att den befintliga personalen behöver kompetensutveckling. Vidare konstaterades 
att kulturskolans chefer kan behöva stöd i att leda förändringsarbete. 

För att öka användbarheten av kunskapsunderlagen som Kulturskolecentrum ansvarar för, har en av 
rapporterna kompletterats med frågor för diskussion. Syftet är att förenkla kunskapsspridning och 
sänka trösklarna för att rapporterna faktiskt kommer till användning, i kulturskolornas utvecklingsar-
bete, på planeringsdagar, inför strategidiskussioner och möten med huvudmännen. 

Lärandeexempel från kulturskolorna för inspiration
Genom webben sprider Kulturskolecentrum goda exempel på hur kulturskolor utvecklar sin verk-
samhet. Redovisningarna av kulturskolebidraget är en viktig källa för att hitta de lyckade projekten. 
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När Kulturskolecentrum hittat exempel på lyckade projekt har centrets kommunikatör sammanställt 
kulturskolornas erfarenheter så detaljerat att så väl projektidén som arbetsformerna kan kopieras av 
kulturskolor som så önskar. Till varje exempel finns även kontaktuppgifter till personer som arbetat 
med projekten. 

Utvecklat och formaliserat samverkan 
med myndigheter och andra aktörer
Kulturskolecentrum ska enligt uppdraget i regleringsbrevet samverka med berörda aktörer i frågor 
som rör den kommunala kulturskolan och inhämta kunskap och erfarenheter från Statens skolverk. 

Centret tecknade 2018 avtal om samarbete med Skolverket och har under 2019 formaliserat 
samarbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Syftet är att stödja kulturskolorna 
så att de bättre ska kunna ta sig an uppgiften att utveckla och erbjuda funktionsnedsatta barn och 
unga aktiviteter i kulturskolans regi. För att stärka det ömsesidiga informationsutbytet mellan staten 
och aktörer som företräder olika intressen på kulturskolans område träffar företrädare för Kultursko-
lecentrum regelbundet arbetsgivarorganisationen SKR och kulturskolornas intresseorganisation 
Kulturskolerådet. Kulturskolecentrum har också regelbunden kontakt med MUCF, Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Vi har också kontakt med konstnärsorganisationer, Sveriges 
Orkesterförbund samt andra föreningar på nationell nivå om frågor av gemensamt intresse. Dessa 
kontakter är dock inte formaliserade genom samverkansavtal.

Samlad bedömning av genomfört arbete hittills

Kulturskolecentrum inrättades våren 2018 och har under 2018 och 2019 tagit fram flera kunskaps-
underlag, utvecklat statistiken och etablerat ett varierat och relevant kontaktnät där kulturskolor, 
huvudmannaföreträdare och tunga kunskapsproducenter ingår. Kulturskolecentrum är synlig på 
Kulturrådets webb och tillgängliga genom besök på regionala träffar, via mejl och telefon.

Vi har kartlagt och informerat brett om kulturskolornas utmaningar. Kunskaperna om kulturskolor-
nas mycket olika förutsättningar, utvecklingsmål och stödbehov har förmedlats till kulturskolorna, 
huvudmannaföreträdare och politiker och bildar en solid grund för Kulturskolecentrums främjande 
insatser. 

Statistiken visar sig vara ett mycket användbart verktyg som kulturskolorna, huvudmännen och 
nationella aktörer uttrycker uppskattning över. Särskilt sökfunktionerna uppskattas. Tillförlitligheten i 
statistiska uppgifter har ökat genom att SCB har samlat in personnummer om deltagarna. Data på 
individnivå har kraftigt förbättrat möjligheterna till analyser av kulturskolans resultat och utmaning-
ar. Genom en utvecklad statistik får kulturskolorna bättre möjlighet att jämföra sig med andra men 
också verktyg för att identifiera egna utvecklingsområden. Statistiken blir en del av underlaget för 
kulturskolors strategiska utvecklingsarbete. 

Centret har i enlighet med målen för de statliga satsningarna på kulturskolan inriktat arbetet på att 
stödja kulturskolor att nå nya målgrupper. Steg på vägen för kulturskolorna har varit att bli bättre på 
att identifiera vilka de inte når och formulera vilka deras prioriterade målgrupper är. Kulturskolecen-
trum svarar på behoven genom att tillhandahålla underlag om underrepresenterade målgrupper och 
ge exempel på hur kulturskolor har nått ut till dessa.  
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Kulturskolecentrum erbjuder 
plattform för erfarenhetsutbyte
Kulturskolorna har olika behov av stödjande insatser. Att samla och dela erfarenheter är ett av Kul-
turskolecentrums uppdrag. Centret har samlat och spridit erfarenheter genom träffar och regionala 
besök. Kulturskolewebben är ändå den viktigaste plattformen för erfarenhetsutbytet genom att 
kulturskolor där kan ta del av goda exempel och andras projekterfarenheter från arbetet med att 
nå nya målgrupper, arbeta i andra former, vidga sitt utbud, samverka om elevutbyte över kommun-
gränsen eller också tipsas om fördjupningskurser inom dans, instrument eller digitalt skapande. 

Också konferensarrangemangen, både det egna och andras, har varit välbesökta och fungerar som 
arenor där kunskap inhämtas och delas. 

Kulturskolecentrum samlar och 
utvecklar kunskap om kulturskolan
Kunskapen om kulturskolan utvecklas genom kartläggningar, uppföljningar och forskning. Kultursko-
lecentrum tog fram fyra större rapporter under 2019 (Kulturskola i rörelse, Kulturskolans utvecklings- 
och kompetensbehov, Kulturskola i siffror, Kulturskolerelatert forskning i Norden. Sistnämnda delfinan-
sierades av centret). Flera kartläggningar är i skrivande stund under arbete, bland annat av samverkan 
med skolan och om användningen av bidraget 2016–18. Resultatet av kulturskolecentrums insatser 
inom kunskapsspridning är att kännedomen om kulturskolecentrums uppdrag, om webben och dess 
innehåll är ökande. Kulturrådet samlar också statistik om användningen av webben.

Samtidigt konstaterar vi att användningen av materialet skulle kunna öka. Genom att komplettera 
rapporter och annat underlag med självstudiefrågor har centret underlättat för en mer aktiv använd-
ning av rapporter och kartläggningar. Vi konstaterar att det inte räcker att tillgängliggöra informa-
tion, – en levande dialog kräver andra insatser. Också inom kulturskolan kan steget vara mycket 
långt mellan att veta var kunskapen finns till att faktiskt använda nya kunskaper i planering, genom-
förande och utveckling av verksamheten. 

Formaliserade kontakter etablerats med 
myndigheterna SPSM och Skolverket samt med SKR 
Kulturrådet har etablerat en formaliserad samverkan med Skolverket och SPSM. Med Skolverket 
har vi under 2019 arbetat med flera frågor av gemensamt intresse. Samarbetet tog tid att få till 
stånd och vår bedömning är att det fortfarande finns ett stort behov av att utveckla kunskapen om 
skolans och kulturskolans olika mål och förutsättningar hos båda parter. Samverkan med SKR:s 
kansli är god men kontakterna till regionföreträdare (inte bara kommunala huvudmannaföreträdare) 
är ett område att utveckla vidare. 

Framåtblickande reflektioner

Ett område som kommer att ges mer uppmärksamhet framgent är frågor om fördjupning/spetsut-
bildning. Också arbetet med att samla funktionshindrade barn och ungas erfarenheter från kul-
turskolan kommer att uppmärksammas mera från centrets sida. Arbetet för att nå nya målgrupper 
fortsätter vara prioriterat då det är ett uttalat utvecklingsområde för kulturskolorna. Andra utveck-
lingsområden framgent, och som även tas upp i vår undersökning av kulturskolornas utvecklings-
behov, är att utveckla stödet till kulturskolornas arbete med behovs- och målgruppsanalys, syste-
matiskt kvalitetsarbete samt att medverka till att öka engagemanget från huvudmannen avseende 
mål- och resultatstyrning. 
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Kulturskolan är en verksamhet där kommunerna är suveräna vad gäller kulturskolans profil, inriktning 
och ekonomiska villkor. Kulturskolecentrum ska stödja kulturskolorna, men också uppfylla regering-
ens mål. Statens mål för kulturskolan kan skilja sig från dem som kommunen har beslutat om för sin 
kulturskola. Det får till följd att om prioriteringar och mål för kulturskolan skiljer sig åt mellan staten 
och en kommun, lär huvudmannens mål väga tyngst. 

Till sin hjälp har staten mjuka styrmedel som forskning och goda exempel som erbjuds kultursko-
lor och deras ägare. Staten har också ett ekonomiskt styrmedel, kulturskolebidraget, som gör det 
möjligt för kulturskolorna att pröva nya sätt att bedriva verksamheten. Tanken är att verksamhet som 
kommer till stånd med kulturskolebidraget ger kulturskolorna nya erfarenheter och på sikt stödjer 
den utveckling som staten vill se – en relevant och efterfrågad kulturskola för alla barn. 
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Bidrag till kulturskolor 2018–2019 
Kulturrådet har sedan 2016 årligen utlyst ett statligt bidrag sökbart för landets kommuner som 
har en musik- eller kulturskola. Kulturskolebidraget styrdes de första åren av den tidsbegränsade 
förordningen (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverk-
samhet. Syftet med kulturskolebidraget var de tre första åren att bidra till låga elevavgifter, göra den 
kommunala musik- och kulturskoleverksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och 
ungdomar att delta i verksamheten. Arbete med och resultaten av kulturskolebidraget för perioden 
som styrs av 2015-års förordning rapporteras inte här.7 

Arbetet med bidraget 2018 och 2019 

Under hösten 2018 förberedde Kulturskolecentrum 2019 års utlysning, vilket innefattade att 
utveckla handlingar för ansökan och redovisning, ta fram riktlinjer för bidraget med tillhörande infor-
mationstexter till webben och lägga upp tidplaner för handläggning och beslut om tilldelning. Dock 
föll bidraget för första halvåret 2019 bort och återinfördes i juni 2019. 

Bidragsomgången andra halvan 2019

När bidraget återinfördes med 50 miljoner kronor genom beslut av vårändringsbudgeten den 18 
juni 2019 (Prop. 2018/19:99) valde Kulturrådet att genomföra en förenklad bidragsprocess. Den 
grundade sig på analysen av kommunernas behov och möjligheter att hinna genomföra sina projekt. 
Bidraget behövde fördelas skyndsamt om kommunerna skulle kunna genomföra de planerade ut-
vecklingsprojekten under hösten 2019. Det gav kortare ansöknings- och beredningsförfarande och 
Kulturrådet tog också fram tydliga prioriteringsgrunder. De ansökningar som prioriterades gällde 
helt nya kommuner, det vill säga kommuner som inte tidigare sökt bidraget, samt redan pågående 
projekt som tidigare fått stöd. 

Utfall och lärdomar 
Bidraget för hösten 2019 var kraftigt översökt. När fristen för att ansöka gick ut, hade 232 kommu-
ner ansökt om 137 239 983 kronor i kulturskolebidrag. 203 ansökningar beviljades och kommuner-
na delade på 48 500 000 kronor.

Prioriteringsgrunderna som hade kommunicerats tydligt innan ansökningsfristen gick ut, gav värde-
fullt stöd i handläggningen av ansökningarna. Men översökningen medförde att majoriteten av kom-
munerna såg kraftiga minskningar i den slutliga tilldelningen av bidrag. 19 kommuner fick mindre än 
10 procent av sökt belopp, bara 33 kommuner tilldelas 70 procent eller mera av sökt belopp. 

Bidragets syfte har ändrats över tid 
Eftersom den första förordningen var tidsbegränsad till 2018-12-31, var en ny förordning fram-

7. En konsult har anlitats för att göra en samlad kvantitativ och kvalitativ 
uppföljning av bidraget. Konsulten ska ta fram ett underlag som dels visar 
bidragets utfall, per år och samlat för hela perioden 2016–2018, dels visar hur 
kommuner har jobbat för att utveckla verksamheten med hjälp av bidraget. Hur 
kommunerna bedömer bidragets utfall och resultat ska framgå av konsultens 
rapport, som ska vara Kulturskolecentrum till handa medio maj 2020. 
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tagen för 2019 års bidrag, Förordning (2018:1548). Denna upphörde dock att gälla när det inte 
fanns något bidrag att fördela.8

Förordningen som nu styr bidraget (Förordning (2019:470) om statsbidrag till kommuner som 
bedriver kulturskoleverksamhet) har ett bredare användningsområde jämfört med förordningen från 
2015.9 Bidragets syfte är att främja den kommunala kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och 
unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt. Syftet är också att främja 
den kommunala kulturskolans möjligheter att erbjuda såväl fördjupning som bredd i undervisningen 
med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar. Kommuner får följaktligen ansöka om 
statsbidrag för att främja kvaliteten i kulturskolans undervisning, utveckla kulturskolans bredd likaväl 
som fördjupning och i möjligaste mån individanpassa undervisningen. 

Vidare slår förordningen fast sex motiv för att en kommun kan få del av bidraget. Kommunen kan 
med bidraget 

1. bredda och utveckla kulturskolans utbud,

2. erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning,

3. genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper,

4. genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning,

5. genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomis-
ka utmaningar eller i glesbygd, eller

6. på annat sätt bidra till att uppfylla syftet med statsbidraget.

En kommun kan också ansöka om kulturskolebidrag för att sänka elevavgiften under förutsättning 
av att kulturskolan tidigare har genomfört /(fördyrande) kvalitetshöjande åtgärder. 

Ny tilldelningsmodell provas ut

Erfarenheterna från 2019 års förkortade bidragsomgång har lett till att en ny modell för bedömning 
av ansökningarna prövades ut inför fördelningen 2020. Det nya sättet att prioritera mellan ansök-
ningar består i korthet av att alla kvalificerade sökanden garanteras ett grundbelopp som bland an-
nat baseras på antal barn och unga i kommunen. Resterande bidrag fördelas sedan utifrån kriterier 
som speglar hur kommunerna jobbat strukturerat och systematiskt för att utveckla verksamheten i 
enlighet med förordningens syften.

Kulturrådet gör en sammanvägd bedömning och prioriterar ansökningar som förbättrar barn och 
ungas möjlighet att delta i verksamheten. Ansökningar som innehåller en eller flera av nedanståen-
de punkter delar sedan på återstående medel. Prioritet ges ansökningar som 

• visar på en analys av kulturskolans behov av utveckling i relation till målgruppen,

• innehåller tydliga och avgränsade målgrupper som också ges möjlighet att vara delaktiga i 
planeringen av insatserna,

• visar på tillgång till kompetens för insatsernas genomförande,

8. Förordning (2018:1548) beslutades 2018-08-30 och upphävdes 2019-02-01.

9. Förordning (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- 
och kulturskoleverksamhet.
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• innehåller en plan för hur insatserna ska förvaltas på längre sikt,

• särskilt riktar sig till nya målgrupper,

• särskilt riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning,

• särskilt avser att stärka verksamhet i glesbygd,

• särskilt avser att stärka verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden

Bidragsmodellens effekter på fördelningen av bidraget jämfört med tidigare analyseras och följs 
noggrant. 

Samlad bedömning och framåtblickande 
reflektioner om arbetet med bidraget

Redovisningar av hur kulturskolorna använt bidraget visar att kulturskolebidraget fyller sitt syfte. Det 
är ett utvecklingsbidrag som ska ge kulturskolor möjlighet att testa nya sätt att bedriva verksam-
heten, utveckla kurser inom nya konstområden, organisera verksamheten på helt nya sätt, exempel-
vis prova på öppen verksamhet och korta kurser under en del av en termin eller på ett lov. Somliga 
kulturskolor har också använt bidraget för att locka nya elevgrupper till verksamheten. Allt detta 
har varit efterfrågat av kulturskolorna, som vittnar om stor vilja men begränsade resurser att skapa 
ekonomiskt och praktiskt utrymme att utveckla verksamheten längs dessa banor. 

Också Kulturskolecentrums eget arbete med bidraget utvecklas löpande. Centrets mål är att ge 
kommunerna de bästa förutsättningarna för att statens mål för bidraget uppfylls – det vill säga att 
bidragets förordning får genomslag/påverkar inriktningen på den verksamhet som bidraget finan-
sierar. Det innebär samtidigt att det ska vara enkelt och görligt för alla kulturskolor att söka bidra-
get. Kulturskolecentrums tolkning av förordningen som styr bidraget måste vara korrekt och fånga 
utpekade målgrupper, socioekonomiskt utsatta områden samt glesbygd. Tolkningen får samtidigt 
inte hindra andra angelägna mål med bidraget, som är att stödja kulturskolornas kvalitetsutveckling, 
bredd och fördjupning och i möjligaste mån underlätta individanpassad undervisning. Slutligen be-
höver också den verksamhet som utvecklas med bidraget ges så goda förutsättningar som möjligt 
för att kunna leva kvar när bidraget inte längre betalas ut. Det innebär att kulturskolor som har ett 
långsiktigt perspektiv uppmuntras och att ansökningar som beskriver insatser som kulturskolan 
planerar att arbeta med i mer än ett år, får mera än de som inte tänkt lika långt. 

Genom modellen är målet att stärka kommuner som arbetar målgruppsorienterad, ger barn och 
unga möjlighet att vara delaktiga när ny verksamhet utvecklas samt visar långsiktighet. Metoden 
syftar till att ge vinster för både sökanden och för myndigheten. Metoden kommer att testas våren 
2020 och Kulturskolecentrum kommer att analysera utfallet av bidragsprocessen 2020 med 
avseende på eventuella effektivitetsvinster för myndigheten och ökad förutsägbarhet ur sökandes 
perspektiv, innan Kulturrådets bidragsmodell utvecklas vidare.



14/17

Statliga insatser till kulturskolor

Kulturskoleklivet: behovskartläggning, 
informationsinsatser och nätverk

Uppdraget

Enligt ett särskilt regeringsbeslut 2018 (U2018/00410/UH) ska Kulturrådet och UHR under 2018–
2020 kartlägga behovet av, och informera om, högskoleutbildning av relevans för den kommunala 
kulturskolan. I uppdraget ingår också att samordna fortsatt dialog mellan lärosäten och avnämare. 

Kulturrådets insatser inom Kulturskoleklivet är kartläggningen av kulturskolornas kompetensförsörj-
ningsbehov som framgår av rapporten Kulturskola i rörelse, produktion och spridning av informa-
tionsmaterial om nya högskoleutbildningar samt initiering av nätverk och regionala mötesplatser för 
lärosäten, kulturskolor och dessas huvudmän och andra relevanta parter.

Kartläggning av kompetensbehov

Kulturrådets kartläggning av kulturskolornas behov av pedagogisk kompetens överlämnades till 
Regeringskansliet i en slutrapport den 20 mars 2019. Kartläggningen har kommunicerats till bland 
andra kulturskolorna, SKR, utbildningsanordnare och konstnärsorganisationer. Kartläggningen lig-
ger till grund för lärosätens arbete med påbyggnadsutbildningar och Kulturskolecentrums samord-
ning av dialogen mellan kulturskolor, huvudmän och lärosäten. 

Kulturrådets kartläggning av behovet av kulturskolerelevant högskoleutbildning10 visar att kultursko-
leverksamheterna inom de närmsta tre åren har behov av att tillgodose kompetens till flera olika 
ämnen. Den visar också att kompetensbehoven på både kort och lång sikt påverkas av externa 
faktorer och av kulturskolans självbild. Bland de gemensamma kompetensbehov som lyfts är peda-
gogisk kompetens anpassad för kulturskolans specifika verksamhet och förutsättningar, kompetens 
att arbeta i gruppbaserad och öppen verksamhet samt förstärkt specialpedagogisk kompetens. 
Den samlade analysen har vidare visat på ett behov som relaterar till kulturskolans framtida roll och 
funktion. Kulturskolan befinner sig i en förändringsprocess och för att kunna bemöta och hantera 
ändringar krävs ökad kompetens inom ledning och styrning. Verksamheterna uttrycker ett behov av 
kompetens i verksamhetsutveckling och efterfrågar också kompetens för att nå nya målgrupper.

Verksamheterna efterfrågar överlag en hög kompetensnivå hos sina pedagoger men beroende på 
ämne, kommunens storlek och geografiska avstånd får man ofta kompromissa. En av studiens slut-
satser är att kompetensbehoven skiljer sig något mellan stad och land. Verksamheter i storstäder 
och storstadsnära kommuner uttrycker behov till fler ämnen än övriga verksamheter. Storstadskom-
munerna särskiljer sig också vad gäller sina utvecklingsbehov gällande pedagogisk kompetens. De 
efterfrågar i högre utsträckning mer specifik pedagogisk kompetens, medan övriga oftare efterfrå-
gar en både konstnärligt och pedagogiskt bred kompetens.

Metoderna för kompetensförsörjning som kulturskolorna ser som relevanta är både nyrekrytering 
och fortbildning. Storstadskommuner är överlag mer positiva till möjligheten att tillgodose sitt 
kompetensbehov genom nyrekrytering medan mindre kommuner i högre utsträckning framhåller 
fortbildning eller andra metoder som bättre sätt. 

10. Kulturrådet: Kulturskola i rörelse. Kartläggning av kulturskolans kompetens-
behov. Slutrapport 2019.
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Det tycks finnas ett stort behov av att fortbilda befintlig personal, inte minst genom kortare kom-
petenshöjande insatser i pedagogik. Verksamheterna har svårt att avvara sin personal och möjlig-
heterna att finansiera fortbildningar är inte särskilt stora. Det uttrycks många gånger en oro för att 
försämrade ekonomiska förutsättningar, brist på utbildningar samt brist på personer som vill utbilda 
sig ska utgöra hinder för en nödvändig kompetensförsörjning.

Kartläggningen har spridits till lärosäten, presenterats för kulturskoleföreträdare på Kulturskoleda-
garna 2019 samt för huvudmannaföreträdare, både politiker och tjänstemän, hos SKL/SKR.  

Kampanjer och informationsinsatser 
för att marknadsföra utbildningarna 
Kulturrådet har bistått de sex lärosäten som fått medel för att utveckla utbildningarna med att nå ut 
med information, till målgruppen konstnärligt verksamma i behov av pedagogisk påbyggnadsutbild-
ning. Myndigheterna har tillsammans planerat och genomfört informationskampanjer inför ansök-
ningsperioder till lärosätena samt byggt en webbsida med samlad information om de utbildningar 
som finns att tillgå samt information om kulturskolan som arbetsplats. 

Kulturrådet har också medverkat i att kontakt mellan högskolor och verksamma konstnärer har kom-
mit till stånd. Bland annat deltog företrädare för Kulturskolecentrum i olika möten med Arbetsför-
medlingens branschråd. Där fick branschföreträdare lämna synpunkter på utformning av utbildning-
arna, som underlag för träffsäkrare informationsinsatser. Kulturrådet var också med att arrangera en 
utbudsdag i syfte att motivera konstnärligt aktiva att söka till utbildningarna. 

Nätverk mellan lärosäten och deras intressenter
I Kulturrådets ansvar inom Kulturskoleklivet ingår att skapa nätverk mellan lärosäten, kulturskolorna 
och regionala företrädare för relevanta organisationer och parter. Syftet med nätverk på nationellt 
plan är att skapa ett forum för dialog om strategiska utvecklingsfrågor avseende kulturskolans 
kompetensbehov mellan parter från olika delar av landet. Genom att etablera nätverk ska Kulturrå-
det också samordna företrädare för de kommunala kulturskolorna, arbetsmarknadens parter, olika 
yrkesgrupper med företrädare för universiteten, högskolorna och enskilda utbildningsanordnare.

Samordningen genom nätverk behövs för utveckling av relevanta högskoleutbildningar (inkl. ledar-
skap), information, gemensamma valideringsformer, fortbildningspaket, finansiering och arbetsvill-
kor. Andra frågor som kan behöva samordnas mellan parterna är utökade möjligheter till kompe-
tensförsörjning. 

Ett uppstartsmöte för ett nationellt nätverk om kompetensbehoven hos kulturskolan ägde rum i 
augusti 2019, där företrädare från Kulturskolerådet, lärosäten, relevanta myndigheter, arbetsmark-
nadens parter och olika yrkesgrupper medverkade. Vid utgången av 2019 har Kulturskolecentrum 
förberett flera träffar med nationell representation för fortsatt arbete med strategiska frågor och för 
ett förstärkt erfarenhetsutbyte aktörer emellan. Också gemensamma informationsinsatser kommer 
att diskuteras i detta forum. 

Kulturskolecentrum har också lagt planer för genomförande av fyra till sex nätverksmöten på regio-
nal nivå under 2020. De regionala mötesplatserna syftar till att initiera samarbeten där parterna kan 
enas om gemensamma insatser av olika slag, så som fortbildningspaket, samverkan som kompe-
tensförsörjningsmetod samt informationsinsatser. Mötesplatserna ska även utgöra en plattform för 
erfarenhetsutbyte och ett forum för att dryfta frågor av generellt intresse så som arbetsvillkor och 
validering. De regionala mötesplatserna planeras av Kulturskolecentrum ser sin roll som att initiera 
regionala nätverk för regionala kompetensfrågor inom kulturskolan. Representanter för kulturskolor-
na i regionen, universitet och företrädare för regionen utgör parterna i nätverken på regional nivå. 
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Deras roll blir att utforma mötesplatsen utifrån de behov som finns. 

Kulturskolecentrum ser de pedagogiska utbildningspaketen som universiteten och högskolorna tar 
fram som en permanent satsning. Informationsinsatserna som centret har utvecklat inom ramen för 
Kulturskoleklivet under 2019 fortsätter 2020, men upphör därefter. 

Samlad bedömning av arbetet med 
Kulturskoleklivet och dess resultat 

Kartläggningen av kulturskolans kompetensbehov har legat till grund för de informationsinsatser 
som genomförts under 2019. Tillsammans med UHR har Kulturrådet genomfört två annonskam-
panjer i sociala medier för att inspirera och informera om möjligheten att komplettera sin konst-
närliga kompetens med utbildning i pedagogik för kulturskolan. Insatsen har resulterat i 33 000 
besök på www.studera.nu/kulturskola, varav 13 500 användare har tagit del av filmer och/eller gått 
vidare till Antagning.se och andra högskolors webbplatser. Vår bedömning är att insatserna dels 
skapat en medvetenhet om utbudet av befintliga och nya utbildningar (utvecklade inom ramen för 
Kulturskoleklivet), dels skapat ett engagemang för kulturskolan bland verksamma pedagoger och 
gruppen konstnärer.

Resultatet från kartläggningen är också utgångspunkt för det nationella nätverk vi startat under 
2019 där företrädare för kulturskolan, utbildningsanordnare, konstnärsorganisationer och arbets-
marknadens parter kan stärka dialogen och samverkan kring en fortsatt utveckling av relevanta 
utbildningar och andra gemensamma frågor.  Under 2019 har vi också inlett dialoger med regioner 
och utbildningsanordnare med syftet att under 2020 genomföra regionala nätverksträffar om kul-
turskolans kompetensbehov och vilka möjligheter till samverkan som finns mellan kulturskolan, olika 
utbildningsanordnare och kulturlivet i stort. 

Framåtblickande reflektioner

Också när det handlar om kulturskolans kompetensförsörjning, är det flera steg som behöver kom-
ma på plats för att behoven ska lösas. Lärosäten behöver ta fram relevanta utbildningspaket och 
alla intresserade och potentiella sökanden informeras om att utbildningarna finns. Men det stora 
steget är att se till att de som vill utbilda sig får praktiska och ekonomiska möjligheter att genomföra 
utbildningen, antingen det rör en kortare påbyggnadsmodul eller ett längre studium på halv- eller 
kvartsfart. 

Kulturskolecentrum kommer även här följa utvecklingen genom kontakter med berörda aktörer i 
nätverken nationellt och genom de regionala mötesplatserna. 
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