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Verksamhetsberättelse 2015 
Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner 
samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. Vår vision är att alla barn 
och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög 
kvalitet och tillgänglighet 
 
 
Prioriterade områden 2015 till 2018 
Kulturskolerådets årsmöte beslutade 2015 om fyra prioriterade områden som ska gälla från 2015 
till 2018. Verksamhetsberättelsen för 2015 tar sin utgångspunkt i följande områden: 
 

• Barns rätt till kulturutövande 
• Kompetensförsörjning (grundutbildning av pedagoger/lärare och chefer samt 

kompetensutveckling)  
• Nationell samordning av statistik, kunskap och kvalitetsutveckling 
• Forskningsbaserad verksamhetsutveckling 

 
Barns rätt ti l l  kulturutövande 
Kulturskolerådet har under tre år drivit ett särskilt projekt kring ungas delaktighet och 
inflytande med finansiering från Arvsfonden. Projektet avslutades 2015 och på rikskonferensen i 
Eskilstuna genomfördes flera seminarier kring temat. Kulturskolerådet har även lyft barns rätt 
till kulturutövande vid en nordisk konferens, kurser för ledare samt i dialog med 
Regeringskansliet och Kulturskoleutredningen. I samverkan med Sveriges kompositörer och 
textförfattare (SKAP) genomfördes ett antal workshops kring komposition/låtskrivande. 
 
Kulturskolerådets ambitioner för 2015 var sammanfattningsvis att: 
• inkludera 18 musik- och kulturskolor i ett projekt kring inflytande 
• genomföra utbildning för 100 ledare/rektorer om inflytande 
• genomföra 3 nationella seminarier kring ungas inflytande 
• publicera 5 artiklar om erfarenheter kring inflytande i Kulturskolan Magasin  
• publicera metodmaterial kring inflytande (checklistor, handböcker, goda exempel mm.) på 

hemsidan 
• inkludera 3 kommuner i ett utvecklingsprojekt kring mentorskap mellan barn och 

konstnärer 
• 12 barn involveras i ett projekt där metoder tas fram för mentorskap 
• 12 professionella konstnärer involveras i ett mentorskapsprojekt 
• 1 artikel om mentorskap publiceras i Kulturskolan Magasin  

Resultat: Samtliga aktiviteter har genomförts i enlighet med verksamhetsplanen. 
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Kompetensförsörjning 
Kulturskolerådets huvudsakliga verksamhet kring kompetensförsörjning har varit att erbjuda 
olika kurser och seminarier samt föra dialog med Regeringskansliet, Kulturskoleutredningen, 
folkhögskolor och företrädare för de konstnärliga högskolorna. 
 
Kulturskolerådets ambition för 2015 var sammanfattningsvis att: 
• verka för att regeringen i sin utredning om en nationell strategi beaktar 

kompetensförsörjning 
• samverka med Karlstads Universitet för att etablera en ny rektor/ledar-utbildning på 

högskolenivå 
• genomföra ett seminarium med de konstnärliga högskolorna om hur 

kompetensförsörjningen till kulturskolorna kan stärkas 
• delta i SMI:s styrelsearbete 
• genomföra ett seminarium om ledarskap för jämställdhet och ett normkritiskt perspektiv 
• publicera en handbok kring jämställdhet på hemsidan 
• genomföra ledarutbildningar kring inflytande 
• publicera metodmaterial om inflytande på hemsidan 

Resultat: Samtliga aktiviteter har genomförts i enlighet med verksamhetsplanen. 
 
 
Nationell samordning av statistik, kunskap och kvalitetsutveckling 
Kulturskolerådets arbete med statistik, kunskap och kvalitetsutveckling har i huvudsak rört 
påverkansarbete och dialog med Regeringskansliet, Kulturskoleutredningen samt insamlande av 
statistik från kommunernas kulturskoleverksamhet. 
 
Kulturskolerådets ambition för 2015 var sammanfattningsvis att: 
• delta i regeringens utredning kring nationell strategi 
• samla in statistik från medlemmarna 
• medieanalys 

Resultat: Samtliga aktiviteter har genomförts i enlighet med verksamhetsplanen. 
 
 
Forskningsbaserad verksamhetsutveckling 
Kulturskolerådets verksamhet kring forskningsbaserad verksamhetsutveckling har i huvudsak 
rört påverkansarbete och dialog med Regeringskansliet, Kulturskoleutredningen samt olika 
forskningsmiljöer. 
 
Kulturskolerådets ambition för 2015 var sammanfattningsvis att: 
• påverka regeringens utredning så att den rymmer frågor om forskningsbaserad 

verksamhetsutveckling 
• genomföra ett seminarium med representanter från konstnärliga högskolor kring 

forskning 

Resultat: Kulturskolerådet har genomfört ett seminarium med de konstnärliga högskolorna 
men lyckades inte påverka regeringen så att forskningsbaserad verksamhetsutveckling 
inkluderades i det direktiv som beslutats för Kulturskoleutredningen. 
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Utvecklingsprojekt 
Under 2015 har Kulturskolerådet haft ett operativt ansvar för tre projekt med externa medel. Om 
vi fick bestämma (om ungas delaktighet och inflytande) avslutades under 2015. Insatser rörde 
främst olika aktiviteter för erfarenhetsspridning.  I dina skor (mentorskap mellan barn och 
professionella utövare) genomförde sitt första projektår av tre. Kulturskolerådet fick också 
beviljat ett nytt projekt kring ensamkommande flyktingbarn, ett projekt som startar 1 januari 
2016. 
 
Om vi fick bestämma 
Arvsfondsprojektet Om Vi Fick Bestämma avslutades i oktober 2015 efter tre år som verksamt 
projekt. Syftet med projektet var att förnya musik- och kulturskolornas verksamhet genom att ge 
barn och ungdomar en ökad delaktighet. De övergripande målen år 3 har varit att dokumentera 
kulturskolornas lokala projekt och erfarenheter samt sammanställa och sprida metoder för hur 
man arbetar för att öka ungas inflytande och delaktighet i landets kulturskolor. Projektet har i 
stort fortlöpt enligt projektplanen.  
 
Under år 3 har 19 kulturskolor deltagit aktivt. Projektet har också genomfört ett tiotal länsträffar 
och lika många utbildningsdagar för chefer och pedagoger runt om i landet för att öka 
delaktighet och inflytande i kulturskolan samt utbilda i Barnkonventionen. Under 
rikskonferensen i Eskilstuna, med temat ungas delaktighet och inflytande, hade projektet sitt 
officiella avslut. Projektet har varit omfattande och involverat ca 900 personer och nått ut till 
totalt 15000 personer. I projektet har kulturskolor i 22 kommuner medverkat. Övriga 
samarbetspartners har varit Demokratiakademin, Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), 
Stockholms musikpedagogiska institut (SMI), Arvsfonden, Film Stockholm, Station Next, 
Mediapoolen Västra Götaland, LSU, Unga Berättar, Kulturskolan Stockholm, Malmö högskola, 
Dans- och Cirkushögskolan (DOCH), Cnema (Norrköpings kommunala biograf och 
mediepedagogiska verksamhet), Svenska Filminstitutet, Kulturrådet, Stockholms Universitet, 
Nordiska Ministerrådet, Crossing Boarders och Föreningen PASCAL- inTRYCK påTRYCK 
utTRYCK avTRYCK. Stora delar av metodmaterialet finns att hämta på Kulturskolerådets 
webbplats. Där finns filmer, tipslistor, metodhandbok, digitala berättelser och annan 
dokumentation. 
 
I  dina skor 
Arvsfondsprojektet I Dina Skor hade under 2015 sitt första projektår av tre. Syftet med projektet 
är att barn i kulturskolan och professionella konstnärer ska inspirera varandra och genomföra 
kreativa projekt i en modell för ömsesidigt mentorskap och konstnärligt samarbete. 
Målet för projektet är att årligen involvera 12 barn och 12 konstnärer i ömsesidigt mentorskap 
och prioritera barn med funktionsnedsättning.  Projektet ska involvera personal, barn och unga i 
tre kommuner/ kulturskolor och konstnärliga institutioner. Genom satsningen vill 
Kulturskolerådet ge professionella konstnärer/kulturinstitutioner en större inblick i hur barn och 
ungdomar med och utan funktionsnedsättning kan involveras i en konstnärlig skapandeprocess 
samt att ge elever i kulturskolan och kulturskolorna som institutioner en större inblick i hur en 
konstnärlig process kan födas, utvecklas och gestaltas.  
Kulturskolerådet kommer också att verka för att sprida modeller och projektets erfarenheter så 
att fler kommuner och konstnärliga institutioner kan ta del av resultatet. 
 
Under året har uppstartsmöten skett med alla delprojektledare i Göteborg, Gävle och Kalix. En 
nationell träff har genomförts i Stockholm för involverade kommuner samt en träff för mentorer 
och institutionschefer. Projektens aktiviteter har synliggjorts i lokal dagspress samt i 
Kulturskolan Magasin, på webbsidan och i särskild Facebookgrupp. 
I projektet deltar; 
• Gävle Kulturskola tillsammans med Gävle symfoniorkester samt tre enskilda 

professionella konstnärer inom bildkonst och gestaltande, dans-koreografi och dockteater. 
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• Kalix Kulturskola tillsammans med Dans i Nord, Norrbottensmusiken med Norrbotten 
Big Band samt en enskild professionell bildkonstnär. 

• El Sistema Göteborg tillsammans med Göteborgs symfoniker, Göteborgsoperan, 
Balettakademien, Högskolan för scen och musik, Kulturlabbet och föreningen Passalen. 

 
 
Internationellt arbete 
Kulturskolerådet har under året stärkt och utvecklat det nordiska samarbetet. Ett positivt 
resultat är att Nordiska ministerrådet nu lagt kulturskolefrågorna på sin agenda. Danmark hade 
under 2015 ordförandeskapet för det officiella nordiska samarbetet och prioriterade särskilt 
barn- och ungdomskultur bland annat genom en konferens i Ålborg kring kulturskolan samt en 
träff i Köpenhamn kring nordiska strategier för barnkultur. Stort intresse visades för 
kulturskolefrågorna och konferenserna lockade över 300 deltagare från nordens alla länder och 
självstyrande områden.  
 
Kulturskolerådet är medlem i European Music Council (EMU). EMU skapar olika forum för 
internationellt utbyte mellan organisationernas 24 medlemsländer. EMU bedriver 
påverkansarbete i syfte att stärka kulturskolans roll i den europeiska politiken samt olika 
utvecklingsprojekt. Kulturskolerådet har deltagit vid EMU:s generalförsamling i Luxemburg 
samt ett seminarium i Berlin där organisationens prioriteringar och framtida agenda 
diskuterades. 
 
 
Styrelse och anställda 
Styrelsen 
Inger Carlonberg, kulturskolechef Solna (ordförande) 
Björn Emmoth, rektor kulturskolan Kalix (vice ordförande) 
Andrine Bendixen Mangs, kulturskolechef Mölndal (ledamot) 
Anna Henriksen, kultur- och fritidschef Hällefors (ersättare) 
Berit Lindh, Kultur- och Fritidschef Åre kommun (ersättare) 
Christer Olofsson, kulturskolechef Skellefteå (ersättare) 
Jalle Lorensson, chef Malmö Kulturskola (ledamot) 
Ella-Kari Norberg, kulturskolechef Värmdö (ersättare) 
Johan Kjellberg, rektor kulturskolan Lidköping (ersättare) 
Mikael Jäderlund, kulturskolechef Mora (ersättare) 
Per Graneld, verksamhetschef kulturskolan Kungsbacka (ledamot) 
Sylvia Carlsdotter, enhetschef kulturskolan Simrishamn (ledamot) 
Yvonne Gärd, kulturskolechef Sandviken (ledamot) 
 
Kansli 
Torgny Sandgren, generalsekreterare, 100 % 
Jenny Ramnér, projektkoordinator, 100 % 
 
 
Revisorer 
Revisor Patric Skog, Salem 
Revisor Lars Graneheim, Aneby 
Ersättare Marie Sundelin, Sollefteå  
Ersättare Helén Olausson, Falköping 
 
Extern revisor Karin Hammarberg, Hammarbergs revisionsbyrå 
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Ersättare för extern revisor Bo Persson, Strömbergs revisionsbyrå 
 
Valberedning 
Lars Paulsson, Tidaholm (sammankallande) 
Johanna Ols Stolts, Göteborg 
Sune Johansson, Kramfors  
 

 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda sammanträden: 12 februari, 17 och 20 
mars, 8 maj, 10 och 11 september och 4 december. Styrelsens verkställande utskott (VU) har där 
utöver sammanträtt vid 6 tillfällen.   
 
 
Organisation av styrelsearbetet 
Styrelsen har inrättat och beslutat om arbetsgrupper och personliga uppdrag. De som redovisas 
här är de som verkat efter årsmötet i mars 2015. Redovisningen omfattar dock hela kalenderåret 
2015.  
 
Konferensgruppen 
Gruppens uppdrag är att verka för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser. Gruppen 
har haft ett innehållsansvar för den årliga rikskonferensen samt nominering till Kungliga 
Musikaliska Akademins pedagogpriser. I gruppen deltog: Andrine Bendixen Mangs, Berit Lindh, 
Mikael Jäderlund samt Torgny Sandgren och Jenny Ramnér, adjungerade. 
	
Framtidsgruppen	
Gruppen arbetar med Kulturskolerådets uppdrag, identitet och roll samt att ta fram förslag på 
justeringar av styrdokument som berör Kulturskolerådets uppdrag och verksamhet. 
Arbetsgruppen har inför årsmötet 2015, via styrelsen, lämnat förslag på ny plattformstext och 
reviderade stadgar. Arbetsgruppen har varit en referensgrupp för Kulturskolerådets dialog med 
Regeringskansliet och andra berörda myndigheter. Gruppen har tagit fram ett 
diskussionsmaterial som rör kulturskolornas uppdrag. I gruppen deltog: Björn Emmoth, Jalle 
Lorensson, Ella-Kari Norberg, Christer Olofsson, Yvonne Gärd samt Torgny Sandgren, 
adjungerad. 
	
Opinion- och kommunikationsgruppen	
Gruppens uppgift är att förbereda och vidareutveckla uppgifter från styrelsen som rör 
påverkansarbete, marknadsföring och opinionsbildning av Kulturskolerådets aktuella frågor. 
Opinionsgruppen kartlägger viktiga områden och nyckelpersoner i samband med ny regering 
och nya utskott och fortsatt arbete med etablerandet av en nationell strategi för barns och 
ungdomars kulturutövande. Gruppen svarar även för planering och utveckling av 
Kulturskolerådets medverkan i Almedalen. I gruppen deltog: Inger Carlonberg, Per Graneld, 
Johan Kjellberg, Anna Henriksen och Sylvia Carlsdotter.	
 
Länsansvariga 
Styrelsen har inom sig fördelat ansvar för kontakt med kulturskolorna i olika län. De flesta län 
har regelbundna länsmöten. Kulturskolerådet har inget ansvar för verksamhet i dessa grupper, 
utan styrelsens länsansvariga har som uppdrag att svara för dialog med länen när dessa har sina 
möten. Länsansvariga: 
 
Dalarna och Västmanland, Mikael Jäderlund                                   
Gävleborg och Uppland, Yvonne Gärd                                         
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Halland och Jönköping, Per Graneld                                              
Jämtland och Västernorrland, Berit Lindh              
Norrbotten, Björn Emmoth  
Skaraborg och Värmland, Johan Kjellberg 
Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Gotland Sylvia Carlsdotter och Jalle Lorensson                                      
Stockholm, Ella-Kari Norberg                                  
Södermanland, Inger Carlonberg                                     
Västerbotten, Christer Olofsson                      
Västra Götaland (utom Skaraborg), Andrine Bendixen Mangs                         
Örebro och Östergötland, Anna Henriksen   
 
 
Personliga uppdrag i styrelsen/tjänstemannaorganisationen 
Stockholms Musikpedagogiska Institut, ledamot i SMIs styrelse: Torgny Sandgren 
 

SMI har under året haft fokus på lokalfrågan, en flytt är planerad inom de närmsta åren. 
Kulturskolerådet har inom styrelsen en särskild roll som företrädare för arbetsmarknaden. Detta 
har också gjort att Kulturskolerådet deltagit i det politiska påverkansarbete som SMI genomför. 
SMI verkar för fler platser i pedagogutbildningen forskningsmedel och examinationsrätt för fler 
utbildningar än kandidatexamen i musikpedagogik. 
	
 
Bokslut (särskild bilaga) 
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Sveriges Kulturskoleråd, 802402-2561 får härmed avge årsredovisning för 2015.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat 1 561 041
årets resultat 231 684
Totalt 1 792 725

disponeras för
balanseras i ny räkning 1 792 725
Summa 1 792 725

                                                                                                                                                                     
       
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2015-01-01- 2014-01-01-

2015-12-31 2014-12-31

Nettoomsättning 5 131 582 4 339 145
5 131 582 4 339 145

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -3 431 618 -1 844 284
Personalkostnader 1 -1 460 502 -1 722 195
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -8 979 -8 979
Övriga rörelsekostnader - -17 500
Rörelseresultat 230 483 746 187

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 114 11 766
Räntekostnader och liknande resultatposter -913 -4 362
Resultat efter finansiella poster 231 684 753 591

Resultat före skatt 231 684 753 591

Skatt på årets resultat - 9 198

Årets resultat 231 684 762 789
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 2 21 423 30 402

21 423 30 402

Summa anläggningstillgångar 21 423 30 402

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 48 861 73 947
Övriga fordringar 275 600 280 045
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 65 688 141 659

390 149 495 651

Kassa och bank 2 816 342 3 330 413

Summa omsättningstillgångar 3 206 491 3 826 064

SUMMA TILLGÅNGAR 3 227 914 3 856 466
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 1 561 041 798 253
Årets resultat 231 684 762 789

1 792 725 1 561 042

Summa eget kapital 1 792 725 1 561 042

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 124 757 250 739
Övriga skulder 47 837 49 653
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 262 595 1 995 032

1 435 189 2 295 424

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 227 914 3 856 466

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
 2015-12-31 2014-12-31
Ställda panter och säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser
 
Ansvarsförbindelser Inga Inga



Sveriges Kulturskoleråd  5(6)
802402-2561

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

 Belopp i kr om inget annat anges

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Tilläggsupplysningar
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning
 i mindre ekonomiska föreningar. 
  

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
 restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.                                                 
                                             

 Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året
 förvärvade och avyttrade tillgångar.

Anläggningstillgångar år
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer 5

 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
 ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
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Noter

Not 1   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2015-01-01- 2014-01-01-
 2015-12-31 2014-12-31
Män 1 2
Kvinnor 1 2
Totalt 2 4

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2015-01-01- 2014-01-01-
 2015-12-31 2014-12-31
Styrelse och VD - -
Övriga anställda 1 080 737 1 224 755
Summa 1 080 737 1 224 755
Sociala kostnader 358 206 455 339

Varav pensionskostnad 14 840 52 108

Not 2  Inventarier
 2015-12-31 2014-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 44 897 76 711
-Nyanskaffningar 17 316
-Avyttringar och utrangeringar -49 130

44 897 44 897
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -14 495 -31 846
-Avyttringar och utrangeringar 26 330
-Årets avskrivning enligt plan -8 979 -8 979

-23 474 -14 495
Redovisat värde vid årets slut 21 423 30 402

Not 3  Eget kapital
 Fritt eget
 kapital
Vid årets början 1 561 041
Disposition enl årsstämmobeslut
Årets resultat 231 684
Vid årets slut 1 792 725








