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Det här presenteras av Kulturskolerådet 
i en studie kallad ”Framtida möjlighe-
ter för kulturskolan”. Och förändring-

en till det sämre har gått fort: så sent som för-
ra året var det bara i 7 %, 31 av kommunerna, 
som man förväntade sig minskade anslag till 
kulturskolan. Nu är det hela 40 % eller 91 
kommuner, medan 100 kommuner svarat att 
man tror att resurserna till kulturskolan kom-
mer att vara ungefär oförändrad. Bara 7 % 
svarade att de tror på en ökad tilldelning – 
förra året var det 23 %. Samtidigt har alltså 
antalet kommuner som funderar på att lägga 
ner sina kulturskolor mer än fördubblats, från 
7 stycken 2018 till 15 i år! 

230 av landets 290 kommuner svarade på 
Kulturskolerådets enkät, men rådet betraktar 
resultatet som representativt för hela landet. 
Av de svarande uppgav en kommun att man 
saknade en kultur- eller musikskola, 181 
kommuner att man hade en kulturskola, och 
48 att man hade en musikskola. 

Från musik- till kulturskola
Från början fanns det bara kommunala mu-
sikskolor, och så är det fortfarande i några 
kommuner, men 46 % av dessa svarar att man 
inom de närmaste fyra åren kommer att om-
bilda musikskolan till kulturskola. Om man 
då skjuter till medel eller tar resurser från 
musik undervisningen är oklart, men det är 
alltså redan så på de flesta håll, att man har 
utvidgat verksamheten till att omfatta under-

visning i andra konstarter som dans, bildande 
konst och teater. 

Musikskolornas betydelse
För musiklivets del kom de kommunala mu-
sikskolorna på 60- och 70-talen att innebära 
ett enormt uppsving. De flesta av de unga bli-
vande musikerna fick då sin grundläggande 
utbildning i musikskolan. Innan den fanns 
var det privat undervisning som gällde, om 
man hade råd, annars var det inom Svenska 
kyrkan och vissa frikyrkor som Frälsnings-
armén och Missionsförbundet, som man kun-
de få musikutbildning. Det kan man fortfa-
rande, men kulturskolorna riktar sig till alla 
barn och unga och har därför den största bety-
delse både för populärmusiken (”det svenska 
musikundret”) och det konstmusikaliska mu-
siklivet. Om man skulle lägga ner kultursko-
lorna, skulle det därför snart märkas på kvali-
teten på våra professionella musiker.

Regeringen upp till bevis
Kulturskolerådets ordförande, Jalle Lorens-
son, påpekar att statsminister Stefan Löfven i 
sin regeringsdeklaration sagt att kultur skolan 
ska utvecklas, och att alla barn ska få möjlighet 
att ta del av den. Lorensson menar därför, att 
nu får regeringen visa att det här inte bara var 
tomma ord. Men kommer man att göra det? 

Kulturminister Amanda Lind fritog nyli-
gen regeringen ansvaret i ett inslag i SVT:s 
Kulturnyheterna den 3 oktober genom att 

påpeka att kulturskolan är en kommunal 
angelägenhet. Det stämmer, men staten tän-
ker ju ändå stödja den genom att skjuta till 
de där 100 miljonerna. Vidare sa hon: ”Från 
regeringens sida har vi varit tydliga med att 
betona hur viktiga kulturskolorna är: vi har 
en nationell politik för kulturskolan och har 
också satsat på dem i vår budget. Nu måste 
kommunerna svara upp och fortsätta priorite-
ra kulturskolorna”. 

Kulturskolelag?
Fast kanske det inte räcker med de hundra 
miljonerna. För att säkra bibliotekens framtid, 
när en rad kommunala bibliotek var på väg att 
läggas ned, instiftade staten 2013 en biblio-
tekslag, där det stadgas att alla kommuner ska 
ha och ansvara för ett folkbibliotek. Det finns 
alltså en likhet med kulturskolan, och mycket 
talar nu för att vi behöver en liknande lagstift-
ning för att bevara kulturskolorna, särskilt 
som det i de kulturpolitiska mål som nu gäller 
bl.a. stadgas att kultur politiken ska ”främja 
allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning 
och till att utveckla sina skapande förmågor” 
och ”särskilt uppmärksamma barns och ungas  
rätt till kultur”. Ändå är en kulturskolelag 
inte aktuell: ”En lagstiftning ligger inte på 
bordet nu men jag kommer självklart att följa 
utvecklingen noggrant framöver”, säger kul-
turminister Amanda Lind. 

Calle Friedner, text oCh Foto

Kulturskolan åter i fara
Knappt har regeringen presenterat ett återinförande av det statliga bidraget på 100 miljoner 
kronor till kulturskolorna i sin budget för 2020, förrän nästan hälften av landets kommuner 
uppger att man överväger att minska sina kulturskolors budget – femton kommuner kan 
t.o.m. tänka sig att lägga ner den. 

Salems kulturskolas stråk- och gitarrorkester.


