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Politik
▪ Kongresserna är genomförda 
▪ Kongressmål på kultur och fritidsområdet 
▪ Rödgrön majoritet i styrelsen 
- Ordf. Lena Micko (s) 

▪ Kultur och fritidsberedningen 
- Ordf. Marie-Louise Rönnmark (s)



SKL ska verka för att:
▪ biblioteken erbjuder stor tillgång till e-böcker utan orimliga 

kostnader för kommunerna,  

▪ kommuner, landsting och regioner har ett starkt inflytande över 
nationellt medfinansierade kulturmedel, 

▪ kommunernas idrotts- och fritidsverksamhet erbjuder 
anläggningar och utbud utifrån lokala behov, med lika tillgång för 
flickor, pojkar, kvinnor och män, 

▪ kommunernas kultur- och musikskolor ges förutsättningar att 
säkra alla barns rätt till kultur.



Öppet samhälle
med fokus på flyktingmottagande och etablering samt arbete för  
minskad segregation, diskriminering och rasism 
▪ Bidra till idébanken 
▪ Idrott och integration 
▪ Förstudie: stöd till kultursektorn



SKL:s idébank



Anläggningar





Bibliotek
Nationell biblioteksstrategi 
▪ Inhämta synpunkter från SKL 
▪ Huvudmannaperspektiven 
▪ Likvärdighet och självstyrelse 
▪ Hearing december 
▪ Facebook 

E-böcker på folkbibliotek 
▪ Utvärdering överenskommelse 
▪ Infrastruktur



Kulturskolan -verksamhet som 
utvecklas

▪ Når alltfler barn, 
tillkommer 30 000 
platser varje år 

▪ 2, 5 miljarder 2014 - 
kommunala anslagen 
ökar 

▪  Avgifterna sänks –
genomsnittlig avgift 565 
kr



Nationell strategi för den kommunala 
musik- och kulturskolan

Utredaren ska lämna förslag och bedömningar hur staten kan 
bidra till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer 
tillgänglig och jämlik. 

▪ Särskild utredare professor Monica Lindgren, Göteborgs 
universitet 

▪ Redovisas senast 30 september 2016



SKL:s arbete

▪ Stimulera-  inte reglera! 
- Reglering omotiverad och löser inte utmaningarna 
- Visa på alternativ till reglering  
- Inte skillnaderna som är problematiskt utan låga nivåer (tillgänglighet, kvalitet och resultat) 

▪ Gemensamt ansvarstagande och samverkan kring hinder, förutsättningar, utvecklingsarbete 

▪ Tydliggöra VAD staten ska göra för att stödja kommunerna 
- Säkra tillgången till utbildade lärare, pedagoger 
- Säkra bättre tillgång till statistik och kunskapsunderlag 
- Bidra till kunskaps- och metodutveckling 

▪ Utgå från barn och ungas vilja och rätt att utöva kultur samt lokala kulturpolitiska prioriteringar 

▪ Sätta bilden av kultur- och musikskolan 
- Synliggöra nyttan  
- Visa på fakta om kommunerna ökande satsningar



▪ 96 procent är nöjda med kultur- och musikskolan som helhet. 
▪ 93 procent anser att lektionerna är lärorika och meningsfulla. 
▪ 87 procent anser att de kan vara med och påverka lektionernas 

innehåll. 
▪ 76 procent instämmer i att kultur- och musikskolorna fyller en 

social funktion och är en plats att träffa nya vänner. 

Resultat från brukarundersökningar i 39 kommuner, totalt ca 13 500 
barn och deras föräldrar

Höga betyg från barn och unga



Kultursamverkansmodellen
▪ Rörelse: kulturutskottets uppföljning, kulturdepartementets 

avisering mm 
▪ Rapport 2015: Kultur i hela landet – regionala perspektiv på 

kultursamverkansmodellen 
▪ #kulturihelalandet – över 3800 bilder, +50 000 hjärtan och 

räckvidd om 370 000 personer september-december 2015



Aktualiteter
▪ Folkbildning 
▪ Nätverk 
▪ Idrott och integration 
▪ Ungas mötesplatser 
▪ Idrott på regional nivå 

- Träffpunkt Idrott 
- Kulturkonferensen


