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En	inkluderande	kulturskola	på	egen	grund	(SOU	2016:69)	

Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för civilsamhället inom kulturen. Vi har 21 
medelemsorganisationer, varav några är paraplyorganisationer. Sammanlagt står våra 
medlemsorganisationer för över 1 miljon enskilda medlemmar. I Ideell kulturallians samlas 
det ideella kulturlivet för att främja och utveckla ideella kulturorganisationers samhällsroll 
genom politiskt inflytande i samspel med varandra.  

Yttrande 

Ideell kulturallians ställer sig positiv till utredningens förslag. Det stärker de kulturpolitiska 
målen om allas möjlighet att delta i kulturlivet och att särskilt uppmärksamma barn och 
ungas rätt till kultur.   

Utredningen lyfter fram både de utmaningar som kulturskolorna har och står inför och 
förslag för att förbättra förutsättningarna för verksamheterna i framtiden. Ideell kulturallians 
som är en samarbetsorganisation för civilsamhällets organisationer på kulturområdet saknar 
dock en analys över civilsamhällets roll och möjligheter till samverkan i utredningens 
förslag.  

Ideell kulturallians stödjer följande förslag från våra medlemsorganisationer Riksteatern, 
RUM och Studieförbunden: 

Att: 

- En kompletterande utredning om kulturskolans organisationsformer genomförs. En 
sådan utredning ska ge förslag på hur samverkan mellan kulturskolor, det civila 
samhället, folkbildningsorganisationer och privata aktörer kan utveckla 
kulturskolornas organisationsformer med målet att stärka dess jämlikhet och 
tillgänglighet.  



- Ett nationellt kulturskolecentrum ska ha en nära dialog med föreningslivets 
organisationer och andra intressenter på området. 

- Representanter för brukarna skall vara representerade i föreslagna särskilda 
beslutsorganet.  

- För aktiviteter som arrangeras av föreningslivet som exempelvis läger- och 
kolloverksamhet vore det en fördel om kulturskolan skulle tillhandahåll personal 
som en momsfri tjänst.  

- Istället för upphandling bör IOP (Ideellt Offentligt Partnerskap) användas när 
civilsamhället bedriver kulturskola.  

- I de fall när civilsamhället har uppdrag att genomföra kulturskoleverksamhet skall 
full kostnadstäckning utgå för detta. 

- De nationella målen bör utökas med mål om att kulturskolan ska underlätta 
övergångarna från- barn och ungdomskultur till kulturverksamhet som vuxna. Målen 
bör kompletteras med ”och förbereda eleverna för ett deltagande i det allmänna 
kulturlivet.” 
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