
Kulturskolecentrum



• Beslutades av riksdagen i maj 2018

• Syfte – stödja den kommunala kulturskolan när det gäller 

utveckling och förnyelse

• Struktur – nationell samordning, bidrag för utveckling och stöd till 

förbättrad kompetensförsörjning

• Mål för de statliga insatserna

”En kommunal kulturskola för framtiden –

en strategi för de statliga insatserna” 
(prop. 2017/18:164) 



Mål
”Främja kulturskolans 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 utgångspunkt i 
vars och ens särskilda 
förutsättningar”

Ur ”En kommunal kulturskola för framtiden – en 
strategi för de statliga insatserna” (prop. 2017/18:164 
s.1)



Ska våra insatser bidra till att :
- Tillgänglighet och jämlikhet främjas
- Ett brett och angeläget utbud av uttryck
- Hög kvalitet i den breda och fördjupade undervisningen
- God kompetensförsörjning

För att nå målet…



Uppdraget
Stödja kommunerna i utveckling av 
kulturskoleverksamheten. Utifrån deras behov, 
genom verksamhetsutveckling och samverkan:

Kompetens
Kartlägger kompetens- och utbildningsbehov
Kunskap
Följer och sprider aktuell forskning
Goda och lärande exempel
Kommunikation
Främja dialog, samverkan och nätverk mellan 
olika nivåer
Kulturskolestatistik
Samla in och följa upp statistik
Kulturskolebidrag
Ekonomiskt stöd till utveckling
Följa upp de statliga insatserna



Arbetet tills nu och 
framåt
Kulturskolebidrag
Fördelat stöd till utveckling 2016-2018, lyft 
betydelsen av bidraget, ny förordning.
Kulturskolestatistik
Utskick igår!
Kompetens, klivet
Kartläggning av kompetens- och 
utbildningsbehov, rapport i mars. 
Kunskap
Fördjupad studie av utvecklingsbehov
Konferens 
Goda och lärande exempel samlas in
Kommunikation
Dialog med flera parter runt utvecklingsfrågor
Ny webb – samla allt



• Stor brist på utbildade lärare pga. pensionsavgångar och strävan efter 
breddat utbud

• Satsningen innebär fler utbildnings- och fortbildningsvägar, bättre information  
om befintliga och nya utbildningsvägar

• ”En god kompetensförsörjning skapar förutsättningar för kulturskolorna att nå 
fler barn med olika bakgrund, vilket leder till en mer tillgänglig och jämlik 
kulturskola”

Varför Kulturskoleklivet



• Totalt 25 mnkr för 2018 och 2019
• Uppdrag till sex lärosäten (21 mnkr)
• Gemensamt uppdrag till Universitets- och högskolerådet (UHR) och 

Kulturrådet (4 mnkr)
• Kartlägga behov (Kulturrådet) och utbildningsvägar (UHR)
• Informera om utbildningsvägar
• Etablera nätverk 

Kulturskoleklivet i praktiken



• Enkätundersökning till samtliga kommuner (71% svarsfrekvens)
• Fallstudier i tio kommuner
• Slutrapport i mars 2019

Kartläggningen av kompetensbehov



• Majoritet har behov till ämnena musik, dans, teater/drama, film, bild och form
• Även stora behov till ”mindre” ämnen
• Efterfrågar pedagogisk kompetens för gruppundervisning, öppen verksamhet 

och specialpedagogik
• Efterfrågar hög pedagogisk och konstnärlig kompetens
• Efterfrågar därutöver kompetens för att nå nya målgrupper, ledarskap och 

verksamhetsutveckling
• Verksamheterna ser både behov av fortbildning och nyrekrytering
• Behov av att samverkan med andra (skolan, andra kulturskolor, civilsamhälle)

Kartläggningen av kompetensbehov



• Svårigheter att rekrytera pga.
• begränsad ekonomi (kan inte erbjuda attraktiva/omfattande tjänster)
• geografi (svårigheter att locka personer till mindre orter)
• ev. krav på behörighet för undervisning i skola

• Svårigheter att fortbilda pga.
• begränsade möjligheter att erbjuda fortbildning på arbetstid och avvara personal
• begränsad kunskap om fortbildningsmöjligheter

• Samverkan inom och mellan kommuner en förutsättning
• Kulturskolan behöver ökad kompetens i verksamhetsutveckling och 

strategiskt förändringsarbete

Identifierade hinder



• Ny förordning, ny ansökningstid 22 jan – 19 feb.
• Syftet med bidraget detsamma som målet för insatserna.
• Kan lämnas för att: bredda och utveckla utbudet, erbjuda 

fördjupad undervisning, nå nya målgrupper, insatser för barn med 
funktionshinder, verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden, 
landsbygd eller på annat sätt ligger i syfte med bidraget.

Bidraget



• För vem är kulturskolan till? 
- tillgänglighet och relevans?
- nå nya målgrupper – kö?
- öppen fritidsverksamhet – spetsutbildning?

• Vilken kompetens behövs nu och om några år?
• Angelägenhet för hela kulturlivet – kan vi samverka?

Utmaningar/funderingar



Kontakt
Jenny Löfström Ellverson
Verksamhetsansvarig
Telefon: 08 519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

Malin Palm
Handläggare
Telefon: 08 519 264 19
malin.palm@kulturradet.se

Webb
www.kulturradet.se/kulturskolecentrum
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