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Dagordning/ kallelse till Kulturskolerådets årsmöte  
 
Dag:   27 mars 2020 
Plats: Solna, Quality Hotel Friends 
 
 
§ 1  Mötets öppnande 
 
§ 2  Fråga om mötets behöriga utlysande 
 
§ 3  Val av justerade, tillika rösträknare 
 
§ 4  Godkännande av dagordning 
 
§ 5  Val av mötesfunktionärer 
 
§ 6  Förvaltningsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse för 2019 
 
§ 7  Ansvarsfrihet för styrelsen 
 
§ 8  Beslut om eventuella arvoden till styrelsen 
Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att ett arvode om ett basbelopp ska utgå till vice ordförande, 
och ett arvode om två basbelopp ska gå till ordförande 
 
§ 9  Behandling av motioner från medlemmar  
Ingen motion inlämnad 
 
§ 10  Val av styrelse 
 
§ 11  Val av två revisorer och ersättare för dessa 
 
§ 12  Val av valberedning 
Tre ledamöter, varav en sammankallande 
 
§ 13  Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår 
Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att följa det beslut som tidigare fattats om årlig höjning av 
medlems- och serviceavgiften motsvarande föregående års s k märke för löneutveckling på 
arbetsmarknaden i Sverige. Detta år handlar det om en höjning på 2 procent. 
 
§ 14  Fastställande av verksamhetsplan för 2020 
Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att anta lagt förslag till verksamhetsplan 
 
 
§ 15  Fastställande av budget 2020 
Beslutsförslag: Styrelsen förslår att besluta enligt lagt budgetförslag 
 
§ 16  Mötets avslutande 
 
 
 Jalle Lorensson  Torgny Sandgren  
 Ordförande   Generalsekreterare 
 





















Förslag från valberedningen till ny styrelse för Kulturskolerådet 2020 

Ledamöter: 

Ordförande 

Jarl Lorensson, Malmö (väljs på ett år i taget) 040-346 83, 070-298 49 83 

Vice ordförande 

Ella-Kari Norberg, Värmdö (väljs på ett år i taget) 08-570 482 05 

Kvarstår: 

Per Graneld, Kungsbacka   0300-83 41 63, 070-567 18 42 

Anna Karin Ahl, SMI   08-611 95 65 

Sanna Eskilsson-Juhlin, Göteborg  073-666 94 59 

Andreas Westberg, Värnamo  070-521 67 52 

Avgår: 

Mikael Jäderlund, Mora   0250-265 44 

Nyval: 

Mikael Brask    011-15 33 42 

Ersättare: 

Kvarstår: 

Klas Jervfors, Gnesta   0158-27 54 57 

Kristina Enqvist, Piteå   070-580 25 30 

Christina Preisler Schedin Svenska Filminsitutet 070-234 83 11 

Omval: 

Christer Olofsson, Skellefteå  0910-71 26 52, 070-568 47 28 

Sofia Cedervall, Stockholms universitet  070-336 13 30 

Avgår: 

Johan Kjellberg, Lidköping   0510-77 07 41, 073-355 31 97 

Nyval: 

Jens Ericsson, Trollhättan   0520-49 66 11, 070-621 08 99 

 



 

Revisorer: 

Maria Carlsson, Härryda   031-724 6209 

Christer Falk, Farsta-Skarpnäck  08-50831740  

  

Revisorsuppleanter: 

Helen Olausson, Falköping   0515-88 54 79, 0732-70 12 39 

Andreas Odsvall, Flen    0157-43 05 81, 070-344 93 69 

Valberedning: 

Sylvia Carlsdotter, Simrishamn (sammankallande) 0414-81 96 02, 072-180 35 90 

Agneta Klingberg, Strängnäs  0152-293 70  

Johan Kjellberg, Lidköping   0510-77 07 41, 073-355 31 97 
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Verksamhetsplan 2020 
 
Kulturskolerådets uppdrag, roll och prioriterade områden 
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 ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet 
med hög kvalitet och tillgänglighet. 
 
Kulturskolerådet är en förening med kommuner som medlemmar vilket betyder att rådet arbetar 
utifrån deras önskemål. Det är medlemmarna som inriktar och prioriterar Kulturskolerådets 
verksamhet och aktiviteter samt på årsmötet väljer vilka som ska företräda kommunerna i 
styrelsen. 
 
Från 2018 finns en nationell politik för kommunernas kulturskoleverksamhet. Riksdagen 
godkände då propositionen En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga 
insatserna (2017/18:164). Konkret innebär det bland annat att Statens Kulturråd nu arbetar med 
kulturskolefrågor via sitt Kulturskolecentrum (i huvudsak med frågor runt bidrag, statistik, 
forskningsresultat och kompetensförsörjning). Ett kulturskolekliv har etablerats där sex 
lärosäten ska stärka kompetensförsörjningen för kulturskoleverksamheten. Riksdagen har också 
beslutat att barnkonventionen ska in i svensk lagstiftning vilket kan påverka kulturskolor och 
annan offentlig verksamhet. 
 
Som nationell aktör företräder Kulturskolerådet kommunernas kulturskoleverksamhet i den 
nationella politiken. Vår roll är viktig för påverkansarbete och dialog med centrala aktörer inom 
kultur och utbildning. Kulturskolerådet kan driva debatt, lyfta kommunala utmaningar och driva 
frågor från ett kommunalt perspektiv på ett sätt som statliga myndigheter eller organ inte kan 
göra. Kulturskolerådet kompletterar Sveriges Kommuner och Regioners arbete, genom 
perspektiv och erfarenheter från kommunernas kulturskolverksamheter. Under 2020 avser 
Kulturskolerådet att opinionsbilda för en lagstiftning som säkrar kulturskoleverksamhet i 
samtliga kommuner. 
 
En viktig framgångsfaktor i Kulturskolerådets arbete är dialog och tät kontakt med 
kommunerna och de läns- och regiongrupper där dessa möts och samverkar. Under 2020 avser vi 
att utveckla kontakten och dialogen med kommunala företrädare genom ett mer utvecklat 
ledarstöd. Kommuners och regioners olika förutsättningar behöver belysas och lyftas fram i 
nationella sammanhang. Vi avser även att se över och utveckla kommunikationen så att vår roll 
tillsammans med kommunerna tydligare lyfts fram till förhållande till Kulturskolecentrum. 
 
Kulturskolerådet avser också att under 2020 stärka sin kontakt med olika lärosäten, 
folkhögskolor och nationella aktörer som påverkar möjligheterna för kompetensförsörjning. 
  
Ett övergripande fokus under 2020 är att verka för ett fortsatt statligt engagemang och en 
nationell politik för kommunernas kulturskoleverksamhet. Kulturskolerådets uppgift är att 
stärka en bättre infrastruktur för landets kulturskolor, genom att få till fler och bättre 
lärare/pedagoger, statligt stöd och bidrag, kunskap och omvärldsbevakning. 
 
Prioriterade områden 
Kulturskolerådet arbetar utifrån två prioriterade områden:  

• Barns rätt till kulturutövande 
• Kompetensförsörjning 
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Barns rätt till kulturutövande 
Kulturskolerådet strävar efter att sätta barnens behov och intressen i fokus i samtliga delar av 
föreningens verksamhet. Det sker mot bakgrund av nationella, regionala och kommunala mål för 
kulturpolitik och andra sektorer som rör barns och ungas kulturutövande samt i relation till 
implementeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter i svensk lagstiftning. 
 
Kulturskolerådet ska verka för att: 

• stärka en nationell politik för barns kulturutövande 
• en kulturskolelag inrättas 
• stärka ungas inflytande och delaktighet i kulturskoleverksamhet 
• söka medel till nytt projekt med fokus på att motverka psykisk ohälsa 
• staten tar ansvar för talangutveckling 
• en statlig utredning om samverkan mellan kulturskola och skola genomförs 
• utveckla Kulturskoledagarna som ett nationellt forum 
• driva och sprida erfarenheter från utvecklingsprojekt  
• ett statsbidrag till Kulturskolerådet etableras 

 
Stärka en nationell politik för barns kulturutövande 
Kulturskolerådet verkar för ett ökat statligt engagemang för landets kulturskoleverksamhet. Vi 
kommer att kommunicera med regering och opposition i syfte att stärka den nationella politiken 
för kulturskoleverksamhet. 
 
En kulturskolelag inrättas 
Kommunernas kulturskoleverksamhet skyddas inte idag av nationell reglering eller lagstiftning, 
vilket kan betyda att de kan prioriteras bort om exempelvis kommunens ekonomi är dålig. Detta 
kan skapa oacceptabla skillnader för barns möjligheter till kulturutövande. Kulturskolerådet vill 
därför verka för en ramlag som anger övergripande principer och riktlinjer, men som låter 
organisation och drift skötas lokalt. En lag som säkrar att kulturskolorna fortsatt kan verka för 
det demokratiska samhällets utveckling genom att stärka barn och ungas 
kulturutövande, konstnärliga uttryck och färdigheter samt främja konstformernas utveckling och 
intresset för konstnärlig bildning, utbildning och goda uppväxtvillkor. Lagen bör likt 
bibliotekslagen kräva lokala och regionala kulturskoleplaner som följs upp och visar på vilka 
ambitioner som finns. 
 
Stärka ungas inflytande och delaktighet i kulturskoleverksamhet 
Kulturskolerådet avser att under året ta fram en strategi och förslag på hur ungas inflytande och 
delaktighet för kulturskoleverksamhet kan stärkas. Detta sker mot bakgrund av 
Barnkonventionens implementering i svensk lagstiftning samt önskemål från sektorn. 
 
Motverka psykisk ohälsa 
Ungas ökade psykisk ohälsa har beskrivits som en av samtidens största utmaningar. I ett 
utvecklingsprojekt vill Kulturskolerådet undersöka vilka möjligheter kulturskolorna kan ha för 
att motverka psykisk ohälsa samt att identifiera goda exempel, skapa erfarenhetsutbyte samt 
skapa debatt kring frågan. 
 
Staten tar ansvar för talangutveckling 
Det övergripande målet för de statliga insatserna till stöd för kulturskolan (utifrån aktuell 
proposition) är att främja dess 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. Vi menar 
att det idag saknas adekvat stöd för talangutveckling och att det därför bör finnas ett statligt 
ansvar för talangutveckling inom olika konstområden. 
 
En statlig utredning om samverkan mellan kulturskola och skola genomförs 
Under 2016 presenterades den statliga utredningen En inkluderande kulturskola på egen grund 
(SOU 2016:69). Utredningen fokuserade på kulturskolans särart med frivillig verksamhet på 
elevers egen tid. Kulturskolerådet menar att samverkan mellan skola och kulturskola är ett 
viktigt område som inte blev belyst i den förra utredningen. Kulturskolan har i många 
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kommuner en starkt utvecklad samverkan med skolan. Detta bidrar till att fler barn ges 
möjlighet att möta olika kulturella uttryck och stärkas genom estetiska läroprocesser. Frågan om 
hur skolan ska arbeta med estetiska uttryck och samverkansfrågor med kulturskolan behöver 
utvecklas och preciseras. Kulturskolerådet menar därför att en statlig utredning borde tillsättas 
som belyser denna fråga samt hur kulturskoleverksamhet kan ske under skoldagen. 
 
Utveckla Kulturskoledagarna som ett nationellt forum 
Kulturskoledagarna är vårt viktigaste forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. 
Ambitionen är att vara en branschträff för dem som på olika sätt arbetar med ledning, utveckling 
och styrning av kulturskolerelaterade frågor och barns kulturutövande. 
 
Driva och sprida erfarenheter från utvecklingsprojekt 
Kulturskolerådet driver utvecklingsprojekt som syftar till att stärka och utveckla 
kulturskoleverksamheten i landets kommuner för att stärka barns och ungas möjligheter till 
kulturutövande. Under 2020 avslutas det treåriga arvsfondsprojektet Kulturskolan i storstan som 
etablerades under 2018. Syftet är att bredda deltagandet genom stärkt samverkan mellan 
kulturskola och föreningsliv samt att utveckla ett systematiskt erfarenhetsutbyte mellan 
Göteborg, Malmö och Stockholm.  
 
Under 2020 pågår projektet Kulturskola i hela landet (år två av tre) som fokuserar på samverkan 
mellan kommuner i tre regioner. Syftet är att bredda deltagandet, främja en mer jämlik tillgång 
till kulturskoleverksamhet och stärka samverkan med relevanta aktörer.  
 
Ett statsbidrag till Kulturskolerådet etableras 
Kulturskolerådet finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter från kommunerna samt 
med externa projektmedel. Den nationella politiken för kulturskoleverksamhet har medfört 
ökade förväntningar på att Kulturskolerådet ska bidra med erfarenheter och kompetens. För att 
bättre kunna stötta utvecklingsarbete, erfarenhetsutbyten och samverkan med centrala aktörer 
menar vi att det vore betydelsefullt med ett statligt organisationsbidrag. Vi kommer att verka för 
att ett sådant etableras. 
  
Uppföljning 
Konferenser och kurser följs upp genom enkäter eller andra metoder. Genomförda insatser och 
resultat presenteras även i Kulturskolerådets förvaltningsberättelse och i föreningens 
kommunikationskanaler. Externt finansierade projekt redovisas till Allmänna Arvsfonden och 
andra huvudmän i särskild ordning. 
 
 
Kompetensförsörjning 
Kvaliteten i den verksamhet barnen möter i kulturskolan är i hög utsträckning beroende av 
kompetensen hos ledare, pedagoger och lärare. Tillgången till, och intresset för, ändamålsenliga 
utbildningar är därför en högt prioriterad fråga för Kulturskolerådet.  
 
Kulturskolerådet ska verka för att: 

• främja en nationell politik för kompetensförsörjning 
• stärka dialog och samverkan med lärosäten och andra utbildningsanordnare 
• etablera ett särskilt lärarlyft för kulturskolan 
• utveckla stödet till ledare i kulturskolan 
• utveckla samverkan med Karlstads Universitet kring rektorsutbildning och verka för 

nationell finansiering 
• stärka kommunernas kontakter med utbildningsanordnare 
• stärka kulturskolornas kontakt med internationella aktörer 

 
Främja en nationell politik för kompetensförsörjning 
Kulturskolerådet avser att verka för en nationell politik där kompetensförsörjningsfrågan är 
prioriterad. Det kommer att ske bland annat genom dialog med företrädare för politiska partier 
och andra berörda aktörer. 
 
Stärka dialog och samverkan med lärosäten och andra utbildningsanordnare 
I de utbildningar som finns för pedagoger och lärare riktade mot kulturskoleverksamhet stärks 
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kvaliteten om lärosätena har en god kontakt och samverkan med kulturskolorna och deras 
huvudmän.  Målet för dialog och samverkan, om grundutbildning, påbyggnadsutbildning och 
kompetensutveckling, är att stärka förutsättningarna så att de blir ändamålsenliga utifrån 
kommunernas behov. 
 
Etablera ett särskilt lärarlyft för kulturskolan 
Många yrkesverksamma pedagoger och lärare i landets kulturskolor behöver en akademisk 
fortbildning. Via Kulturskoleklivet och andra insatser finns goda möjligheter till relevanta kurser 
och utbildningar men möjligheterna för kommunerna att delta är begränsade på grund av 
ekonomiska orsaker. Kulturskolerådet vill verka för att ett lärarlyft etableras, likt det som finns 
för skolan, där de ekonomiska förutsättningarna stärks genom att staten tar en del av 
kostnaderna. 
 
Utveckla samverkan med Karlstads Universitet kring rektorsutbildning och verka för nationell 
finansiering 
Det har tidigare saknats en särskild högskoleutbildning för kulturskolans chefer. Under 2016 
etablerade Kulturskolerådet i samverkan med Karlstads Universitet en ny utbildning för 
kulturskolans chefer som fortsätter under 2020. Kulturskolerådet deltar i styrgruppen för 
utbildningen. Staten har idag finansieringsansvar för ledarutbildningar inom andra skolformer 
och Kulturskolerådet menar att den även bör finansiera ledarutbildningar för landets 
kulturskolor. 
 
Utvecklat stöd till ledare 
Under 2020 avser Kulturskolerådet att utveckla sitt stöd till ledare i kulturskolorna. Det ska ske 
genom vägledande skrifter, erfarenhetsutbyten, kurser och konferenser. 
 
Stärka kommunernas kontakter med utbildningsanordnare 
Kulturskolerådet vill stärka kontakten mellan kommuner och utbildningsanordnare, nationellt, 
regionalt och lokalt. Detta kan ske genom samverkan med bland andra SKR, 
Kulturskolecentrum, UHR och berörda utbildningsanordnare. 
 
Stärka kulturskolornas kontakt med internationella aktörer 
Kulturskolerådet arbetar internationellt för att stärka kontaktytor och göra omvärldsbevakning 
för landets kulturskolor. Under året kommer Kulturskolerådet att delta i ett nordiskt arbete 
genom Nordiska musik- och kulturskoleunionen (NMKU), ett nordiskt nätverk mellan 
kulturskoleorganisationer.  
 
Kulturskolerådet är också medlem i European Music School Union (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 att etablera 
olika utvecklingsprojekt. Kulturskolerådet avser att delta vid EMU:s generalförsamling samt vid 
olika nätverksträffar. 
 
Uppföljning 
Konferenser och kurser följs upp genom enkäter eller andra metoder. Genomförda insatser och 
resultat presenteras även i Kulturskolerådets förvaltningsberättelse och i föreningens 
kommunikationskanaler. 
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Kulturskolerådets Budget för 2020 
 

INTÄKTER  

Medlems- och serviceavgifter 2 450 000 
Kulturskolan i storstan (projekt år 3/3) 2 900 000 
Kulturskola i hela landet (projekt år 2/3) 2 450 000 
Kulturskolan magasin 300 000 
Konferenser, seminarier 1 300 000 
SUMMA 9 400 000 

  
KOSTNADER  

Kansli 1 550 000 
Styrelse och VU 500 000 
Hemsida, nyhetsbevakning & nyhetsbrev 350 000 
Kulturskolan i storstan (projekt år 3/3) 2 900 000 
Kulturskola i hela landet (projekt år 2/3) 2 450 000 
Kulturskolan magasin 350 000 
Konferenser, seminarier 1 300 000 
SUMMA 9 400 000 

 
 
Styrelsen föreslår att årsmötet fastställer budget för 2020 enligt förslag ovan.  

	


