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- Att så många som 75 procent av landets 
kommuner inte tar ansvar för planeringen av 
idrottsanläggningar är skrämmande./…/ säger 
Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet 
och SISU Idrottsutbildarna. 





RF Intressepolitiskt program 
 strategiarbete    intressepolitik 
•  Krav, dialog, samverkan med kommunerna 
•  Krav mot staten för att styra kommunerna 
•  Hur möter vi RF:s intressepolitiska arbete som de valt 

att kanalisera regionalt? 







Årligt uppdaterad statistik 









På gång 

Chefsnätverk 20-21 juni 
Mötesplatser 
IAKS Scandinavia 
Kulturkonferensen 17-18 oktober (prel) 
Nytt positionspapper Civilsamhällesfrågor 



Bibliotek 

Nationell strategi 
E-böcker 
Enkät kring digital kompetens   



Nationell biblioteksstrategi 
Delredovisning 1 oktober 2017 
Slutredovisning 1 mars 2019 
 
-  Göra en fördjupad omvärldsanalys som belyser utmaningar och möjligheter. 
-  Föreslå långsiktiga mål och strategier med utgångspunkt i 

bibliotekslagstiftningen. De ska lämna förslag och bedömningar på hur 
samverkan och samordning kan öka. Syftet är att resurserna används mer 
rationellt och att tillgängligheten ökar. I uppdraget ingår även ta fram stöd som 
främjar planering, styrning och uppföljning.  

-  Man ska göra en analys av utvecklingsbehoven för skolbiblioteken. 
-  Fortsatt arbeta för att tillgängliggöra e-böcker via den nationella 

katalogen LIBRIS 
 
 



E-böcker 

Enkät våren 2016 
Upphandling 



Förslag till museilag 



Förändringar i 
kultursamverkansmodellen? 

Kulturskoleutredningen  
Handlingsplan bild och form  
Förtydligande av kulturmiljöområdet 
Promemoria på gång 
 
 



Kulturskoleutredningen 
En inkluderande kulturskola på egen 
grund (SOU 2016:69) 
 
•  Remissvar senast 15 mars 
•  30 –tal kommuner och samtliga 

regioner/landsting 



Utredningens förslag 
•  Nationella mål 
•  Ett nationellt kulturskolecentrum 
•  Förstärkta utbildningsvägar 
•  Satsning på forskning 
•  Regional samordningsfunktion 
•  Stimulansmedel 
•  Utvärdering efter 3 år 
 



Några delar i SKL:s förslag till 
remissvar 
•  Fortsatt frivillig och icke lagstiftad kommunal verksamhet.  
•  Förslag till nationella mål fokuserar på HUR kommunerna ska bedriva 

verksamhet - inte ändamålsenliga. 
•  En nationell strategi för kulturskoleverksamhet bör inkludera den del 

av kulturskolans verksamhet som sker i samverkan med skola.  
•  Staten ska: 

•  ta ansvar för nationell uppföljning 
•  ge förutsättningar för stärkta utbildningsvägar  
•  bidra till att stödja kunskapsutveckling och samverkan  

•  Behov av en formaliserad dialog mellan staten och SKL om 
kulturskoleverksamhet. 



Mer info 
www.skl.se/kultur 
 
Fakta/statistik 
Rapporter 
Aktiviteter 



SKL:s fortsatta arbete i 
kulturskolefrågor 
•  Webbinarier: 

•  Läraravtalet - tillämpning i kulturskola, 28 april  
•  Kulturskola och skola i samverkan 

•  Översyn notkopieringsavtal  
•  Verksamhetsutveckling 
•  Kulturskolerådets årskonferens  
 



Kontakta oss: 
Kulturfrågor:     louise.andersson@skl.se 
Folkbildning, bibliotek:  maria.jacobsson@skl.se 
Idrott, fritid:     nils-olof.zethrin@skl.se 
Kultur/musikskolor:  linda.ahlford@skl.se 
 


