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Nytt namn och ny inriktning
Mål för kongressperioden 2020–2023: 

- Vital demokrati och effektiv styrning

-Hållbar välfärd och utveckling i hela landet

- Attraktiva arbetsgivare och engagerade medarbetare



Inriktning

- ”Alla medborgare har ökad tillgång till trygga, hållbara och attraktiva 
livsmiljöer med väl fungerande kommunikationer och de bostäder 
som efterfrågas.”

- ”Det behövs fler attraktiva, hållbara och trygga livsmiljöer med 
tillgång till de bostäder, arbetstillfällen, fritidsmöjligheter, och 
kulturutbud som efterfrågas.”



Omvärldsspaning-stat och 
regering
-Ny utredning om stärkta skolbibliotek och läromedel

- Arkivutredningen (Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik 
för förvaltning och kulturarv SOU 2019:58) är överlämnad – inte 
klart om den skickas på remiss

- Skrivelse om ungdomspolitiken ska vara klar i höst

https://www.regeringen.se/4afb8a/contentassets/8e78a764094b4f60a1da3e444d7e42fa/harifran-till-evigheten.-en-langsiktig-arkivpolitik-for-forvaltning-och-kulturarv-sou-201958.pdf


Hur har kultur och fritid prioriterats 
i förhållande till övrig verksamhet?

Länk till sida om kommunala 
kostnader för kultur- och 
fritidsverksamheter

https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/kostnaderkulturfritidfolkbildning.29643.html


Kulturskola på skoltid - Vilka berörs? 
- 52% av kommunerna 
- 25 000 barn 

- ffa i landsbygdskommuner och glesare 
strukturer. 

- som är beroende av skolskjuts. 
Har ni verksamhet där eleven får ledigt från skolans ordinarie undervisning för att 
delta i musik- eller kulturskolans undervisning?

Kulturskolerådets rapport – Kulturskoleverksamhet på skoltid

http://www.kulturskoleradet.se/sites/default/files/atoms/files/kulturskoleverksamhet_pa_skoltid_2019.pdf


Kulturskola på skoltid - konsekvenser
Om det blir bredare effekter av Skolinspektionens beslut så kan verksamheterna och 
bemanningssituation påverkas väsentligt i många kommuner. 

Ur ett likvärdighet/barnperspektiv: 
- Ökad närvaro i obligatorisk undervisning. Likvärdigheten ökar. 
- Grupper av barn (ffa i glesbygd) får sämre tillgång till kulturskolans undervisning. Likvärdigheten 

minskar.

Ur ett verksamhetsperspektiv: 
- Kulturskolor kan stå inför organisationsförändring och gå ur bilaga M.

- Stor risk för fler delade turer och mycket arbete på kvällar och helger.
- Risk för sämre resursutnyttjande och mindre flexibilitet att anpassa till barnen. 

Ur ett arbetsgivarperspektiv: 
- Risk för att det blir betydligt svårare för kulturskolan att rekrytera utbildade lärare. 
- Även rekryteringen till obligatoriska skolans estetiska ämnen kan försvåras, då det blir svårare att 

erbjuda heltidstjänster, kombinationstjänster. 



Nytt avtal för kopiering av noter och 
sångtexter – musik/kulturskola
- Analog och digital kopiering och delning av svenska och utländska musikaliska verk och 

sångtexter. Materialet kan hämtas från såväl fysiska böcker, läromedel etc. som från digitala 
publikationer på exempelvis Internet.

- Fota av, ladda ned, skanna, skriva ut, kopiera i kopiator, kopiera för digitala presentationer, 
spara på nätverk/lärplattform. 

- Elever har rätt att kopiera och dela. 

- Avtalet löper f r om 2020-01-01 t om 2022-12-31, dvs i tre år.

- Cirkulär utskickat till samtliga kommuner i november, ska tecknas senast sista februari. 

- På www.skl.se hittar ni cirkulär, FAQ samt webbsänt seminarium om avtalet. 

http://www.skl.se/


Nytt normalavtal mellan SKR och Stim 
för musikanvändning i kommunal 
verksamhet
Kommuner tecknar egna kommunavtal med Stim utifrån normalavtalet för att få rätt att 
använda musikaliska verk som Stim licenserar inom kommunal skola, omsorg och musik på 
jobbet.

Normalavtalet har retroaktiv verkan 2016-2019.

Från ett öresbelopp beräknat på kommunens befolkning till ett avtal med tre olika licenser: 
skola, omsorg och musik på jobbet. 

Stim kontaktar respektive kommun för tecknande av kommunavtal. Det finns olika 
kommunavtal beroende på kommunens tidigare avtalssituation

Information och FAQ

Här hittar du även dokumentation från webb-seminariet för några veckor sen. 

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/civilratt/upphovsratt/avtalforkommunersmusikanvandning.10951.html


Ungdomspolitik- inspel till 
regeringen
- den statliga ungdomspolitiken spänner över stora områden och det 

är inte med självklarhet den upplevs relevant eller stödjer lokalt och 
regionalt initierade utvecklingsprocesser inom samtliga områden,

- regeringen och dess departement bör stärka sitt arbete för att 
koordinera pågående och inte minst tillkommande initiativ som 
riktar sig till kommuner och regioner,

- Fritid, ungas etablering, fullföljd utbildning



Anläggningsrapport 2019

- Släpps 18 mars

- Kultur, fritid och idrott

- Publiceras som webbrapport, sak ses som en helhet med Kommun 
och Landstingsdatabasen Kolada

- Varför möter vi det vi mäter?



Plast: fotboll, ridning, skytte, lek



Underlaget är också en idrottspolitisk fråga





Branschaktörer- paketerar kunskap



Bokning och bidrag- projektavslut



IAKS Nordic: www.iaks.sport



På gång

- ”Stök på bibliotek – vad kan man göra?” 13 februari (webbinarium)

- Träffpunkt idrott 17-19 mars

-Nätverk för kommunala kultur- och fritidschefer 28-29 april

-Mötesplats samhällsbyggande 15-16 juni

- Kulturkonferens i Helsingborg 13-14 oktober

https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/stokpabibliotekvadkanmangora.31048.html


Mer info

-Hemsidan

- Facebook



Kontakta oss

- Kultur:  louise.andersson@skr.se

- Folkbildning, bibliotek: maria.jacobsson@skr.se

- Idrott, fritid: nils-olof.zethrin@skr.se
- Kulturskola: linda.ahlford@skr.se


