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Förbundsstyrelsen Protokoll 
 RUM FS 2018:5 
 18–19 augusti 2018 
 
Närvaro 17/1 3–

4/2 
14–
15/4 

13/6 18–
19/8 

6–
7/10 

18/11 8–
9/12 

Anna Rydborg (fd.Edlund) 
(ordf) 

X X X X X    

Lena Andersson X X X  X    
Sandra Hammarstrand  X  X X    
Daniel Ingemarsson Wik X §19- X X     
Adrian Munther  §17- X X     
Peter Tjernberg         
Johan Tjäder X X X X X    
Elin Gripstrand (1) X X - §18 X §1–13    
Anton Prang (2) X  X -§18a     
Alexander Johansson (3) X  X X     

 
Plats: Skeppsholmen, Stockholm. 
Övriga närvarande: Hanna Hult Rosén, Generalsekreterare närvarande § 1–14 
 
§ 1. Mötets öppnande 

Sammanträdet öppnades av ordförande Anna Rydborg (fd. Edlund). 
Daniel Ingemarsson Wik ersätts av Elin Gripstrand. 

§ 2. Godkännande av kallelse 
Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna kallelsen. 

§ 3. Val av mötesordförande 
Anna Rydborg väljs till mötesordförande. 

§ 4. Val av mötessekreterare 
Hanna Hult Rosén (lördag) och Johan Tjäder (söndag) väljs till mötessekreterare. 

§ 5. Val av justerare 
Lena Andersson väljs till justerare. 

§ 6. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes. (Bilaga 1) 

§ 7. Anmälan och genomgång av föregående protokoll och förbundsstyrelsen planner 
Föregående protokoll från 13 juni är ej justerat, mötesordförande påminner 
mötessekreterare från juni om det. Mötesordförande gick igenom planner och la in 
kommentarer för uppföljning. 
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§ 8. Gruppkontrakt 
Förbundsstyrelsens gruppkontrakt gicks igenom. 

§ 9. Inkomna skrivelser 
LSU:s årsmöte 
Kallelse till LSU:s representantskapsmöte 10–11 november. På mötet i oktober 
kommer förbundets representanter utses, förbundsstyrelsen och 
engagemangskommittén är tillfrågade. (Bilaga 2) 

Reacta 
Materialet kan under hösten spridas i våra kanaler och om kansliet ser en möjlighet att 
göra något med det har de mandatet att göra så. (Bilaga 3) 

§ 10. Administration 
From 1 september kommer en ny hyresgäst att hyra i korridoren, Evenu AB. De 
kommer att hyra det rum Anna Rydborg och Hanna Hult Rosén nu sitter i. 

Framtidens Musikpris har beslutat att förläggas till mars 2019 istället för under 2018. 

§ 11. Distriktskonsulent 
Diskuterades och resulterade i ett BU som godkändes, se bilaga 4 och 5. 

§ 12. Stämmohandlingar 

a. Verksamhetsplan 
Strukturen diskuteras och beslutade att bli enligt bilaga 6. 

b. Vision och värdegrund 
Förslaget från engagemangskommittén gicks igenom och styrelsen var 
överens om att visionen och värdegrunden var bra och ska läggas fram på 
stämman. (Bilaga 7) 

c. Nya stadgar 
Stadgekommittén har inte sammanträtt i sin helhet och återkommer med 
förslag till mötet i oktober. 

d. Motionssvar Mikael Johansson 
Bilaga 8 

e. Budgetproposition 
Gått igenom delar och beslutat att ytterligare justeringar ska gås igenom av 
Johan Tjäder och Hanna Hult Rosén, för vidare diskussion i FU. Slutligt förslag 
av budgetproposition presenteras för styrelsen i oktober. (Bilaga 9) 
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f. Inbjudan 
Har behandlats, beslut att ha förra årets inbjudan som grund. 
Stämmogruppen ska se till att denna går ut så snart som möjligt. (Bilaga 10) 

g. Dagordning 
Har behandlats, beslut att ha förra årets inbjudan som grund med de 
uppdateringar stämmogruppen anser nödvändiga. (Bilaga 11) 

§ 13. Direktiv MusikRUM styrgrupp 
Inget direktiv ska tas fram utan diskussion om upplägg samt att Hanna ska uppdra åt 
Kella att skriva en projektplan enligt den mall som finns i policyn Portföljstyrning och 
projekt. 

§ 14. Kvalitetssäkring av verksamhet 
Hanna Hult Rosén drog lite olika aspekter hur en verksamhet kan kvalitetssäkras. 
Sandra Hammarstrand och Hanna Hult Rosén kommer att till förbundsstyrelsemötet i 
oktober lämna ett utkast för beredskap vid olika arrangemang. 

§ 15. Konstnär oavsett villkor remissvar 
Förbundsordföranden föredrog underlag till remissvar på Konstnärsutredningen 
(Bilaga 12). Styrelsen uttryckte synpunkter på att det föreslagna statsbidraget till 
konstnärliga produktionshus för ungdomar kan komma att konkurrera med 
Kulturskolans verksamhet.  

§ 16. Stämmohandlingar 

a. Motionssvar Michael Johansson 
Förbundsstyrelsen menar att det som lyfts i motionen redan är 
omhändertaget på olika sätt i vår planering och att motionen därför kan anses 
besvarad med de åtgärder som presenteras i verksamhetsplanen.  

b. Motion från valberedningen angående stadgeändring 
Valberedningen har inkommit med en motion angående stadgeändring. 
Förbundsstyrelsen hänvisar motionen till stadgekommittén för beredning. 

c. Verksamhetsberättelsen 
Verksamhetsberättelsen för 2017 justerades. Den ska nu på layout innan 
påskrift. 
 

§ 17. Övriga ärenden 
Diskussion kring rollfördelning och mandat 
FS beslutar att tillsätta en samrådsgrupp för att diskutera ansvarsfördelning mellan 
rollerna i förbundet. Sandra Hammarstrand är sammankallande. Övriga deltagare är 
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Anna Rydborg, Anton Prang, Adrian Munther, Lena Andersson. 
 

§ 18. Rapportmöten 
Kommande rapportmöten  
- måndag 17 september klockan 20.00-21.30 
- övriga möten bokas vid nästa rapportmöte 

§ 19. Kommande möten 
Ordinarie möte  
- 6-7 oktober 
- 18 november (OBS! inställt) 
- 15-16 december (OBS! Ändrat) 
- 11-13 januari (Nytt!) 

§ 20. Mötets avslutande 
Ordförande Anna Rydborg förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
Protokollförare § 1–14 Protokollförare § 15–20 
 
 
 
Hanna Hult Rosén Johan Tjäder 
 
 
Ordförande Justerare 
 
 
 
Anna Rydborg Lena Andersson 
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Bilagor 
 

1. Föredragningslista 
2. LSU:s årsmöte  
3. Reacta  
4. DU: Distriktskonsulent 
5. BU: Distriktskonsulent 
6. DU: Verksamhetsplan 
7. DU: Vision och värdegrund 
8. DU: Motionssvar Mikael Johansson 
9. DU: Budgetproposition 
10. DU: Inbjudan 
11. DU: Dagordning 
12. DU/BU: Konstnär oavsett villkor remissvar 
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Förbundsstyrelsens sammanträde den 18–19 augusti 2018 
Var: Skeppsholmen, Stockholm  
När: 18 augusti 10.00 till 19 augusti klockan 16.30  
Mötesordförande: Anna Edlund 

Adrian och Daniel har meddelat frånvaro. På lördag kväll blir det gemensam middag för de som vill. 

 Ärende Föredragande Pass 
 Formalia  1 
1 Mötets öppnande Ordf.  
2 Godkännande av kallelse Ordf.  
3 Val av mötesordförande Ordf.  
4 Val av mötessekreterare Ordf.  
5 Val av justerare Ordf.  
6 Fastställande av föredragningslistan Ordf.  
7 Anmälan och genomgång av föregående protokoll och 

Planner 
Ordf.  

8 Gruppkontrakt Ordf.  
 

  Föredragande Pass 
9 Inkomna skrivelser 

a. LSU:s årsmöte 
b. Reacta 

 0,5 

10 Administration Hanna 0,5 
 

 Ärende för diskussion (DU) Föredragande Pass 
11 Distriktskonsulent  2 
12 Stämmohandlingar 

a. Verksamhetsplan 
b. Vision och Värdegrund 
c. Nya stadgar 
d. Motionssvar Mikael Johansson 
e. Budgetproposition 
f. Inbjudan 
g. Dagordning 

 
Anna 
Hanna 
Hanna 
Sandra 
Johan 
Anna 
Anna 

 
2 
1 
1 
0,5 
1 
0,5 
0,5 

14 Kvalitetssäkring av verksamhet Hanna 1 
15 Konstnär oavsett villkor remissvar Anna 0,5 

 

 Ärende för beslut (BU) Föredragande Pass 
16 
 

Stämmohandlingar 
a. Årsredovisning och verksamhetsberättelse 

  
1 

17 Direktiv MusikRUM styrgrupp Sandra 0,5 

 
 

Assently: c716c4650180b850a8794087f85e5bc60ec4ace22797c59dbcba3aef0243582b6c075dfe712d191e2c4993fee8aec5d483f3a5a106455e9675ae24820ae5a4b7



 

 Sida 2 av 2 2018-10-03 

 Övriga ärenden Föredragande Pass 
18 Övriga frågor Ordf. 0,5 

19 Boka rapportmöten Ordf.  
20 Mötets avslutande (utcheckning + val av nästa 

mötesordförande) 
Ordf.  
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KALLELSE TILL  
REPRESENTANTSKAPSMÖTE  
I LSU 2018 

Stockholm 2018-06-18 

LSU vill härmed bjuda in alla medlemsorganisationer till 2018 års 
Representantskapsmöte. Representantskapsmötet är LSU:s årsmöte, 
vårt högst beslutande organ. I år är det bland annat dags för  
medlemmarna att välja valberedning och revisorer! 

10 -11 NOVEMBER I STOCKHOLM 
CHECKA IN LÖRDAG KL 8.30  
CHECKA UT SÖNDAG KL 16.30 

Deltagande  
Varje medlemsorganisation har rätt att utse ett ombud som nyttjar organisationens 
rösträtt. Därutöver får organisationen skicka två övriga representanter. Eventuella 
ledsagare medföljer utöver representanter, men anmäls på samma sätt. Ombudet ska 
delta under hela årsmötet.  

Kostnad  
LSU täcker deltagarkostnaden för medlemsorganisationens ombud. Ombud som reser 
från annan ort än Stockholm kan söka resebidrag på 400 kr för tåg. Kom ihåg att 
barn- och ungdomsorganisationer i ungdomsrörelsen även kan använda LSU:s  
rabattkod hos SJ. Information om hur du ansöker om resebidrag kommer att finnas 
på LSU:s hemsida i anslutning till anmälan. Annan ersättning för boende och resor 
utgår ej. Övriga representanter debiteras en avgift om 250 kronor per person som 
inkluderar mat under de båda dagarna.  

Handlingar  
Handlingar skickas ut digitalt till alla medlemsorganisationer och deras anmälda  
ombud i mitten av oktober, samt läggs upp löpandes på LSU:s hemsida. 

Motioner  
Alla medlemsorganisationer kan påverka LSU och sätta oss i rörelse! Ett av de  
starkaste verktygen för att påverka LSU är att skriva och rösta igenom motioner.  
Motioner skickas till motioner@lsu.se, senast söndagen den 30 september.  
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Årets val – revisorer och valberedning! 

Nu är det dags att nominera till verksamhetsrevisorer och valberedning för åren 
2019-2020! 
  
Valberedningen letar dig som vill vara en närvarande revisor och aktivt ta del av LSU:s 
arbete. En organisation i förändring med många roliga saker på gång – ta chansen att 
vara medlemmarnas verktyg så allt går rätt till! 
  
Vi tror att du har suttit på inom det unga civilsamhället men nu är på väg ut därifrån 
till nya äventyr. Du har ett intresse för och erfarenhet av organisationsutveckling,  
ekonomiarbete och de speciella förutsättningar som en paraplyorganisation med 
många projekt har. Du är lugn och trygg med en vilja att saker och ting ska gå till på 
rätt sätt. Du möter människor med värme och förståelse och har en pragmatisk  
inställning till det mesta. 
  
Är du vår drömrevisor? Passar beskrivningen in på någon i din organisation? 
Nominera mera! 

Nomineringen ska undertecknas av organisationens firmatecknare, scannas in och 
skickas till valberedning@lsu.se senast den 1 september. Mer info finns på  
http://lsu.se/nominera-verksamhetsrevisor/ 
 
Har du frågor? Skriv till valberedningen@lsu.se eller till valberedningens ordförande 
Mimmi Garpebring, mimmi.garpebring@lsu.se  
 
Vill du sitta i LSU:s valberedning? Eller har du världens bästa valberedare i din  
organisation som vill ta sig an ett nytt uppdrag? Ta med dig nomineringen till  
årsmötet.

Information  
Ytterligare information och anmälningsformulär publiceras på www.lsu.se den 1  
september. Anmälan är öppen till den 15 oktober.  
Frågor? Kontakta kroksson@lsu.se 

VARMT VÄLKOMNA!

Rosaline Marbinah,  
Ordförande

Hannah Kroksson,  
Generalsekreterare 
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Förslag till föredragningslista LSU:s  
Representantskapsmöte 2018 

Förslag på föredragningslista  
1 § Representantskapsmötets öppnande 
2 § Val av mötesordförande 
3 § Val av mötessekreterare  
4 § Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
5 § Beslut om mötets stadgeenliga utlysande 
6 § Fastställande av röstlängd 
7 § Fastställande av föredragningslista 
8 § Fastställande av arbetsordning 
9 § Val av nomineringskommitté för val av valberedning 
10 § Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 
11 § Beslutsuppföljning 
12 § Revisorernas berättelse samt revisorernas rapport över innevarande 
verksamhetsår 
13 § Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsår 2017 
14 § Beslut om antagande och utträde av medlemsorganisationer och  
etableringsmedlemmar 
15 § Översyn av strategidokumentet 
16 § Propositioner 
17 § Motioner 
18 § Val av valberedning  
19 § Val av auktoriserade revisorer 
20 § Val av verksamhetsrevisorer 
21 § Fastställande av medlemsavgift för 2018 och preliminär medlemsavgift 
för 2019 
22 § Övriga ärenden 
23 § Representantskapsmötets avslutande 
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reacta 
fÖR UNGA S HÅLSA 

Varsågod! 
- Ett material för bättre. 

kommunikation med 
ungdomsföreningar! 

Under tre år har ungdomsföreningar från olika delar av landet utvecklat 
samarbeten med andra föreningar, företag och sin kommun i projektet Lokala 

samarbeten för positiv hälsa. Projektet visade tidigt att den enskilt största 
framgångsfaktorn för bra samarbeten med kommuner var att utveckla 

kommunikationen. Med ökad kommunikation och förbättrade samarbeten blev 
fler unga aktiva som gjorde hälsofrämjande och positiva aktiviteter för sin hälsa. 

Alla erfarenheter och möjligheter att utveckla kommunikationen för lokala 
samarbeten finns samlat i detta material. Till materialet finns också en workshop 
för unga hur de kan stärka sina samarbeten och en kommunikationsutbildning 
för kommunala tjänstemän utifrån projektets erfarenheter och resultat. 

Önskar ni fler exemplar av materialet eller vill beställa en workshop till unga i er 

organisation för bättre samarbeten? Gå in på Reacta.se och ta kontakt med oss 
för mer information. 
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Kommunikation 
med ungdomsföreningar

”Kom igen, vi ska starta förening, alla 
era drömmar kommer uppfyllas!” 

Hilan Khalil, 14 år.

Enligt två av Sveriges största riksorganisationer för unga har 62% 
haft kontakt med kommunen Från rapporten Hej Kommunen!

”Jag blir så himla glad när vuxenvärlden får upp 
ögonen för vad dessa organiserade unga gör för 

fantastiska verksamheter, vilka bra arrangörer de är, 
vilka innovativa idéer och lösningar de besitter, då 

vuxna börja se de unga som en resurs till samhället, det 
är då mitt jobb är som allra bäst!”  

Pia Fjällmo, Demokratisamordnare i Sundsvalls kommun.
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Om LSPH
Lokala samarbeten för positiv hälsa
Under tre år har ungdomsföreningar från olika delar av landet utvecklat samarbeten 
med andra föreningar, företag och sin kommun i projektet Lokala samarbeten för 
positiv hälsa. Projektet visade tidigt att den enskilt största framgångsfaktorn för 
bra samarbeten med kommuner var att utveckla kommunikationen. Med ökad 
kommunikation och förbättrade samarbeten blev fler unga aktiva i hälsofrämjande 
och positiva aktiviteter för sin hälsa. 

Alla erfarenheter och möjligheter att utveckla kommunikationen för lokala 
samarbeten finns samlat i detta material. Till materialet finns också en workshop 
för unga hur de kan stärka sina samarbeten och en kommunikationsutbildning för 
kommunala tjänstemän utifrån projektets erfarenheter och resultat.  Gå in på Reacta.
se och ta kontakt med oss för mer information.   

Tack till Mora Skateboard, Livet är en fest, Spotlight, Mora HBTQIA+.

Tack till Österåkers kommun, Mora kommun, Friskis & Svettis och Rosa Huset. 

Tusen tack till Amanda Pettersson, Pia Fjällmo från Sundsvalls kommun och Sara 
Rösare från Språkkonsulterna.
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Få en överblick
Ta kontakt med riksorganisationer och fråga om det finns lokala föreningar 
representerade i er kommun som  ni inte redan känner till. Det finns över 100 
riksorganisationer för ungdomar i Sverige med tillsammans över 10.000 enskilda 
ungdomsföreningar (Mucf statsbidrag 2015). Prata med fritidsgårdar, skolor och 
liknande arenor där unga finns för att få en bild av det föreningsliv som finns 
representerat utanför era register. 

I snitt finns det 35 ungdomsföreningar i varje kommun, utöver de som är anslutna till 
Riksidrottsförbundet såsom korpen, fotbollsklubbar eller kampsport mm. Det handlar 
om ungdomar som engagerar sig för politik, media, hälsa, spel eller friluftsliv. 

”Vi hade varit i kontakt med kanske 3-4 Sverokföreningar, men det 
visade sig när vi fick kartläggningen att det fanns nästan 100 föreningar 
registrerade i Lunds kommun som inte sökt bidrag, som vi inte en visste 
fanns över huvud taget.” 

– Ur Civilsamhällespodden med Anna Sigurgeirsdottir, Lunds kommun.

Vilka föreningar finns i er kommun som inte finns i föreningsregistret? Skaffa er en 
överblick över alla föreningar i kommunen. Våga tänka nytt och ta kontakt med alla 
föreningar. 

”25 % av kommunerna svarade att de inte gett bidrag till nya föreningar 
de senaste fem åren.” 

 – Från rapporten Med vilket syfte, LSU.
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Klarspråk i praktiken 
– skriv så att unga förstår 

För mig handlar klarspråk om att nå fram. När du skriver till unga kan 
du behöva tänka till, så att du inte skriver i onödan. Bland annat 

har nog du och dina unga läsare inte samma erfarenheter och 
säkert inte samma ordförråd. Men i din text ska de få veta något, 
eller hur? Och ofta vill du att de ska göra något, till exempel starta 
en förening eller söka bidrag för ett projekt. En förutsättning för 

det är att du skriver så att de förstår. Här får du några tips på hur 
och varför.

Visste du att vi har en språklag i Sverige? Den kom 2009 och ska följas av alla landets 
kommuner och myndigheter. En av paragraferna handlar om klarspråk – paragraf 11, 
den så kallade klarspråksparagrafen: ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, 
enkelt och begripligt.”

Så skriver du enkelt och begripligt:
• Anpassa innehållet efter den som ska läsa. Stryk sådant som inte är relevant. 
• Strukturera texten med innehållsrika rubriker. Använd gärna punktlistor för att 

förtydliga viktiga delar och få in luft i texten. 
• Krångla inte till meningarna i onödan. Kanske blir det enklare om du delar upp en 

invecklad mening i två? Eller varvar med någon fråga?
• Var tydlig med vem som gör vad. Skriv hellre ”Ni ska utvärdera projektet” än 

”Utvärdering av projektet ska ske”.
• Välj ord som läsaren förstår. Använd inte onödigt formella ord och var försiktig 

med förkortningar. Förklara sådant som läsaren kan behöva lära sig.

Vad är vårdat, då?
Vårdat språk är korrekt. Tips: Slå upp i Myndigheternas skrivregler och i ordböckerna 
på svenska.se om du är osäker. Saknar du något där? Kolla i Språkrådets frågelåda på 
nätet!
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Är det här begripligt? Mottagaren avgör!
För att kunna skriva begripligt måste du tänka på dem som ska läsa. Vilka är de? Vad 
har de för förkunskaper om det du skriver om? Vad vill de få svar på? Har de några 
lässvårigheter? Testa gärna din text – sök upp några ur målgruppen och fråga vad de 
tycker!

”Vi förstår inte vad ni skriver!”
I en workshop med Reacta gick ungdomar igenom blanketter och riktlinjer för bidrag 
från några kommuner. Här är exempel på ord och uttryck som de hade svårt att förstå:

BG/PG, budgeterad, delge, diarium, disponera, 
erhålls, förfarande, inventarier, matrikel, 

samverkanspart, så vida inte, utgå. 

Praktiska hjälpmedel 
– för dig som vill skriva vårdat, enkelt och begripligt
• Myndigheternas skrivregler. Ladda ner gratis på Språkrådets webbplats.
• Sajten svenska.se – tre ordböcker från Svenska Akademien.
• Webbredaktörens skrivhandbok – klarspråk på nätet. Bra handbok för alla 

skribenter!
• Boken Skriva i sociala medier. Tips, vett och etikett för det digitala minglandet.

Sara Rösare, examinerad språkkonsult i svenska – skribent, textgranskare och 
kurshållare på byrån Språkkonsulterna i Stockholm.
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Arbeta tillsammans  

I mitt uppdrag som demokratisamordnare ingår det att handleda 
och stötta ungdomsdrivna föreningar samt att det finns personal 
som utbildats till att handleda och stötta ungdomsdrivna 
föreningar på alla våra öppna verksamheter. Genom att 
hjälpa unga organisera sig så vidgas ungas nätverk, både de 

kulturella- och sociala nätverken. När unga får kunskap och 
erfarenhet av ett demokratiskt system och organisation växer 

de som samhällsmedborgare, de kommer kunna etablera sig på 
arbetsmarknaden lättare och vara verksamma i samhället.

Nätverk tillsammans med ungdomsföreningar
I Sundsvall finns nätverket Afternoon Tea som är skapat av ungdomsdrivna föreningar. 
Varje verksamhetsår startar föreningarna med en kick-off där de tillsammans jobbar 
fram temat de vill lära sig mer om, inspireras av eller utveckla under kommande 
år. De arrangerar sedan nätversträffar en gång per månad där unga träffas, byter 
erfarenheter, hittar nya samarbetsformer, stöttar varandra och får ny kunskap. 
Dessutom driver nätverket organisatoriska frågor i kommunen, som t.ex. att utveckla 
och anpassa bidragsystemet för att passa ungdomsdrivna föreningar bättre.

Portal
Ett tiotal av de ungdomsdrivna föreningarna som jobbar med mycket utåtriktad 
verksamhet med arrangemang har skapat en gemensam PR-portal på nätet. Genom 
att samla sig tillsammans under samma ”paraply” kan de göra PR med gemensam 
kraft.

Assently: c716c4650180b850a8794087f85e5bc60ec4ace22797c59dbcba3aef0243582b6c075dfe712d191e2c4993fee8aec5d483f3a5a106455e9675ae24820ae5a4b7



Årsmötesdag!
Under våren arrangerar kommunens demokratisamordnare tillsammans med 
Föreningsbyrån, en avdelning inom kommunen som ansvarar för bidrag och 
föreningsstöd, en gemensam årsmötesdag för ungdomsdrivna föreningar. Föreningar 
får ett eget mötesrum där de kan hålla sitt årsmöte. Under tiden som föreningarna har 
sitt årsmöte finns Föreningsbyråns personal tillgängliga som en ”föreningsakut” där 
de kan be om hjälp med frågor som dyker upp under mötets gång.

Viktig kompetens
Ungdomens hus och våra fritidsgårdar är en perfekt kanal för att hjälpa unga 
organisera sig på ett bra sätt. Personalen får kunskap, kontaktvägar för att kunna ta 
emot och fånga upp ungdomens frågor, idéer eller intressen på ett bra sätt. Detta gör 
att unga i kommunen får erfarenhet av ett demokratiskt system och organisation och 
ger möjlighet att få stöd från personer i sin närhet i en bekväm miljö.

”Enligt två av Sveriges största riksorganisationer för unga har 62% haft 
kontakt med kommunen Från rapporten #Hejkommunen.”

Pia Fjällmo, Demokratisamordnare i Sundsvalls kommun på Kultur & Fritid
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Kommunicera med unga

Om inte de ni riktar er mot vet vad ni gör spelar det ingen roll 
hur bra och viktig verksamhet ni gör. Att se över hur man som 
verksamhet kommunicerar är därför otroligt viktigt. 

Att arbeta inkluderande
 I Lunds kommun har ungdomsombud arbetat tillsammans med 

unga och granskat vilka bilder och signaler vi sänder ut med vår 
verksamhet, hur påverkar vårt sätt att kommunicera vilka som känner 

sig välkomna att delta i olika aktiviteter? Genom att aktivt tänka på representation 
och tillgänglighet i språk, foto och layout kan vi förhoppningsvis få fler att känna sig 
välkomna. 

Tre konkreta tips
• Ha mottagarens perspektiv i fokus snarare än att fokusera på vad ni som 

avsändare vill ha sagt. 
• Jobba fram en kommunikationsplan på just er arbetsplats och se till att alla har 

koll på hur ni ska göra för att genomföra den. 
• Involvera unga i ert kommunikationsarbete, på så sätt har ni med er målgruppen 

från början. 

”Att som kommun på riktigt fundera över hur vår kommunikation både 
kan vara inkluderande och exkluderande gör att vi kan få syn på de små 
detaljerna som kan göra hela skillnaden. Jag tror att detta är viktigt 
oavsett vilken målgrupp vi vill kommunicera med.” 

Amanda
Visste du att.. 
 .. 63% av föreningarna som inte har kontakt med kommunen vet heller inte vart de 
skulle vända sig om de skulle behöva. (Hejkommunen, rapport från Sverok och Vi Unga)

Amanda Pettersson, Hässleholms kommun och student inom Genusvetenskap med 
inriktning Jämställdhet, makt och mångfald på Malmö Högskola.
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Att tänka på
• Inventera och sök upp föreningar utanför kommunens register. Bjud in till 

dialogmöten och använd skolor, fritidsgårdar, allaktivitetshus och andra 
mötesplatser för att träffa unga föreningsaktiva. 

• Ungdomsföreningar möts ibland av att deras verksamhet inte anses tillföra 
kommunens unga något. Lär er mer om föreningen och dess verksamhet, ofta 
finns det massor med positiva aspekter. Ta er tid att prata med föreningarna om 
vad de brinner för och varför.

• Kommunens bidragsregler kan upplevas som svåra. Gör texterna och reglerna 
tillgängliga för alla. 

• Flera ungdomsföreningar har svårt att leva upp till kraven för att få 
föreningsbidrag hos många kommuner. Går det att förändra så att nya och mindre 
ungdomsföreningar kan få det stöd de behöver? 

• Finns det möjligheter för de föreningar som inte träffas flera gånger i veckan om 
två timmar per gång att växa och utvecklas med stöd från kommunen? Dags att se 
över regelverket?

Assently: c716c4650180b850a8794087f85e5bc60ec4ace22797c59dbcba3aef0243582b6c075dfe712d191e2c4993fee8aec5d483f3a5a106455e9675ae24820ae5a4b7



Framtagen i samarbete med

”Never help a child with a task at which 
she feels she can succeed” 

Maria Montessori
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DU: Distriktskonsulenttjänst 
Skriven av: Lena Andersson och Hanna Hult Rosén 
Datum: 2018-08-17 

Beskrivning och bakgrund 
RUM har under flera år erbjudit distrikten att ha en distriktskonsulent som utför de 
tjänster som distriktet önskar. Anställningen ligger på RUM och kostnaden för den 
anställde faktureras sedan distrikten. 

Under våren har organisationen genomgått en omorganisation för att bli både hållbar 
och attraktiv som arbetsgivare. Under samma period sa en konsulent upp sig och 
flera flaggade för olika arbetsmiljömässiga problem. Detta ledde till att vi började 
göra en genomlysning av tjänsterna, dels för att få reda på mer om vad de olika 
distrikten önskar, hur olika tjänsterna ser ut, hur distriktskonsulenterna känner kring 
arbetsbelastning etc. 

Även en rekrytering påbörjades till väst men avbröts då vi insåg att vi inte kunde få 
distrikten att enas om vad de trodde sig behöva. Detta hade tidigare påtalats av den 
tidigare anställde konsulenten att tjänsten inte var hållbar just pga. detta samt att 
arbetsledningen även var bristfällig. 

Efter mycket funderande har vi lite olika förslag på utformning av dessa tjänster 
framöver och vill därför få mer input genom att följande frågor diskuteras. Vi tror att 
bygga paketlösningar, tex. en administrativ funktion kring hemsida, 
landstingsrapporter och föreningsadministration för X kr. Vi ser även vinst i att om vi 
gör denna typ av paket med ett tydligt erbjudande till distrikten kan flera distrikt om 
de vill ha stöd med något uppleva en lägre tröskel till att be om den hjälpen. 

För att ge alla en grundläggande förståelse om ansvaret vi har då RUM står som 
arbetsgivare kommer här en kort film som vi gärna ser att alla tittar på innan helgen, 
https://www.youtube.com/watch?v=MC0ziSmaABI&feature=youtu.be 

Frågor att diskutera 
• Hur mycket vill vi att förbundet ska styra dessa tjänster? 

o Vilka möjligheter ger det? 
o Vilka risker ser vi i så fall? 

• Skapa olika paketlösningar för olika summor,  
o Hur skulle dessa paket kunna förpackas? 
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BU: Distriktskonsulent 
Skriven av: Lena Andersson och Hanna Hult Rosén 
Datum: 2018-08-18 

Förslag till beslut: 
• Att förbundsstyrelsen tar beslut om att tjänsten distriktskonsulent ska utformas 

enligt nedan från och med nu vid nyanställningar. 
• Att GS har i uppdrag att föra en dialog med de distrikt som idag har anställd 

distriktskonsulent att detta beslut är fattat, för att se över hur de befintliga 
anställningarna i möjligaste mån går att anpassa till detta. 
 

Beskrivning och bakgrund 
Detta beslutsunderlag har tagits fram efter den diskussion som förbundsstyrelsen haft utifrån DU 
Distriktskonsulent. 

Utformning av tjänsten distriktskonsulent 
Den tjänst som förbundet säljer i form av distriktskonsulent erbjuds i olika paketlösningar. Dock är 
lägsta kravet paket A och att tjänsten är minst 20 %. Paket B och C går att blanda och själva besluta 
om procentsatserna för resp. paket. 

Kostnaden för en tjänst är månadslönen*1,45 för att täcka övriga omkringkostnader såsom lokal, 
telefon, dator, fortbildning, resor till och från personalmöten, MusikRUM samt stämma. 

Paket A – Administration 
• Hemsida och sociala medier 
• Landstingsbidrag eller motsvarande 
• Föreningskontakt 

o Medlemsredovisning 
o Hjälp med rekrytering 
o Stöd i föreningsfrågor 

• Projektansökningar 
• Ev. bokföring – detta måste stämmas av med skatteverket 

 
Paket B – Utåtriktad kommunikation 

• Tätare dialog med föreningar för verksamhetsstöd 
• Aktiv förening- och medlemsrekrytering 

 
Paket C – Verksamhet 

• Skapa och verkställa verksamhet, här ser vi inte ett behov av musikalisk kompetens 
utan att den kan sökas hos pedagoger eller styrelsen. Fokus här är att se till att all 
administration och planering finns. 

 

Assently: c716c4650180b850a8794087f85e5bc60ec4ace22797c59dbcba3aef0243582b6c075dfe712d191e2c4993fee8aec5d483f3a5a106455e9675ae24820ae5a4b7



Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm 
www.rum.se 

 

 

 

 
  Sida 2 av 2 2018-10-03 

Utöver detta kan möjlighet finnas att mot en timavgift få vissa arbetsuppgifter utförda av personal på 
kansliet, exempelvis uppdaterad hemsida, hjälp vid kursanmälan osv.  
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Verksamhetsplan förslag 2019 
Riksförbundet Unga Musikanter är en samhällskraft som skapar engagemang kring och 
möjliggör för unga att musicera utifrån sin egen vilja och skapandekraft. RUM är en 
organisation som ständigt kämpar för barns och ungas rätt att utvecklas genom sitt 
musicerande, för sin egen skull och för att därigenom kunna bli en del av samhällets 
kulturliv. 
 
RUM är en organisation som strävar framåt och vill utvecklas. RUM vill bli bättre på det som 
redan är bra och utvecklas inom helt nya områden. Med utgångspunkt från vår vision tjänar 
denna strategi som en brygga till de årliga verksamhetsplanerna.  

Vision 
Riksförbundet Unga Musikanter är Sveriges största musikorganisation för barn och unga, 
med en bred rikstäckande verksamhet som öppnar nya perspektiv för våra medlemmar, 
samt är en självklar dialogpartner och drivande i frågor som rör unga musikanter och 
kulturutövare. 

 

Medlemmar  
RUM är en organisation som vill nå alla unga som musicerar och utövar kultur. För att uppnå 
det ska det vara enkelt att kunna engagera sig i RUM.  
 

1. Ansvarsfördelning 
Skapa tydlighet mellan föreningar, distrikt, förbund och anställda för att göra det 
tydligt för alla i organisationen vilken del av ansvaret som vilar på vilken aktör. 

1.1.  tillhandahålla mallar till distrikt och föreningar prioritet det som 
kommit fram till kansliet från medlemmar 

1.2. Förkorta kontaktvägarna mellan förbundet och den enskilde 
medlemmen 

1.3. Distriktskickoff: Alla distrikt ska erbjudas möjlighet, de distrikt 
som inte haft någon de senaste tre åren har första tjing  

1.4. Skapa ett välkomstpaket som skickas ut till alla nya medlemmar 
och föreningar 
 

2. Engagemang och att bli medlem 
Tydliggöra hur och varför en blir medlem i RUM och visa på vilka sätt det finns att 
engagera sig i RUM. Alla medlemmar ska enkelt kunna ta reda på hur en kan 
engagera sig i RUM.  
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2.1. Utveckla plattformarna för att engagera fler medlemmar på såväl 
lokal, regional och nationell nivå 

2.2. Bredda kommittéarbetet, så att flera medlemmar har en insyn 
och vet hur en kan vara del av någon kommitté 

2.3. På hemsidan ska möjlighet ges att ge tips, feedback samt 
önskemål om engagemang 

2.4. Aktivt söka upp folkhögskolor samt musik- och kulturskolor som 
idag inte har föreningar anslutna till RUM 

 
3. Engagemangsvägar 

Skapa engagemangsvägar för långvariga medlemmar i RUM, så att en medlem alltid 
kan växa och utvecklas i sitt engagemang.  

3.1. Utveckla plattformarna för att engagera fler medlemmar på såväl 
lokal, regional och nationell nivå 

3.2. Bredda kommittéarbetet, så att flera medlemmar har en insyn 
och vet hur en kan vara del av någon kommitté 

3.3. På hemsidan ska möjlighet ges att ge tips, feedback samt 
önskemål om engagemang 
 

4. Musikpedagogers engagemang i RUM 
Öka engagemanget och kunskapen kring RUM hos musik- och kulturskolelärare.  

4.1.  Närvara på minst två nationella engagemang för att stärka 
förbundets kännedom, däribland stråklärardagarna och Kulturskolerådets 
rikskonferens 

4.2.  Var en part i kulturskoleklivet 
4.3.  Förbundet ska vara en part i och delta under 

musikledarsymposium som arrangeras av samarbetspartners 
4.4.  Verkar för att intresserade pedagoger ska bli medlemmar i RUM 

 
5. Utbildning 

Bredda och fördjupa RUM:s utbildningsverksamhet. Detta är en mycket uppskattad 
verksamhet som alltid ska utvecklas och bli bättre samtidigt som den behöver nå fler 
medlemmar och engagerade.  

5.1.  SPETS genomförs en omgång 
5.2.  VardagsRUM 
5.3.  Verka för att minst 50 personer ska ha gått den digitala 

föreningsutbildningen: Driva förening mellan årsmöte och årsmöte 
(VardagsRUM online) 

5.4.  Genomföra fyra stycken fysiska VardagsRUMs-kurser i samarbete 
med distrikten 
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6. Bredda medlemsbasen 
Bredda den potentiella medlemsbasen. Alla barn och unga ska, oavsett vilken musik 
som de spelar, ha en plats i och få ut något av ett medlemskap i RUM.  

6.1.  Aktivt arbeta med en översyn av den nationella verksamheten 
samt stötta distrikten i att skapa en bredd av verksamheter 

 

 

Kommunikation 
 

• Utveckla RUM’ba som främsta kommunikationsmedlet till medlemmar.  
• Utveckla möjligheten för förbundets medlemmar att bidra till RUM’ba. 
• Alla som läser RUM’ba ska uppleva att läsandet ger dem något och gör att de får koll 

på vad som händer i organisationen.  
• Alla i organisationen ska ha samma möjlighet att ta till sig information om vad som 

händer i organisationen. 
 
RUM ska vara en organisation som vågar vara nytänkande i sin kommunikation och som 
vågar testa nya saker.  
 
Därför ska RUM arbeta med att:  

• Hitta fler och nya kommunikationsvägar. 
• Utveckla befintliga kommunikationsvägar. 
• Hitta sätt att kommunicera som är tillgängliga för alla. Några aspekter som ska vara i 

fokus är tillgänglighet i relation till språk och till funktionsnedsättningar.  
 
RUM ska vara en organisation som har en god dialog med både medlemmar och distrikt. För 
att denna dialog ska fungera väl krävs plattformar för dialog och sådana behöver skapas.  
 
Därför ska RUM arbeta med att:  

• Ha en genomgående kommunikation för att skapa dialog.  
• Utveckla de fysiska mötesplatserna och plattformarna för dialog. 

 

 

Politik Politisk påverkan  
RUM vill påverka samhället så att barns och ungas musikutövande uppskattas och 
underlättas. Därför vill RUM vara en viktig kulturpolitisk organisation som av relevanta 
aktörer ses som en självklar dialogpartner i kulturfrågor.  
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Därför ska RUM arbeta med att:  
Skapa sätt för att alla i organisationen kan förstå hur politiska processer ser ut och fungerar 
för att fler ska kunna arbeta med politisk påverkan.  
Ge medlemmar och distrikt kunskap och verktyg för att kunna utöva politiskt inflytande.  
 
RUM ska vara en organisation som kan påverka på alla viktiga nivåer inom kulturpolitiken; 
lokalt, regionalt och nationellt.  
 
Därför ska RUM arbeta med att:  

• Verka i forum där det är möjligt att utöva politiskt inflytande.  
• Knyta kontakter med viktiga aktörer kring barns och ungas kulturutövande.  

 
RUM ska utveckla sina kulturpolitiska ståndpunkter för att på ett mer effektfullt sätt kunna 
bedriva politisk påverkan.  
 
Därför ska RUM arbeta med att:  

• Tydliggöra vad RUM har för kulturpolitiska åsikter och förklara varför RUM har dessa 
åsikter.  

• RUM:s kulturpolitiska ståndpunkter är väl förankrade och skapar engagemang i hela 
organisationen.  

 
  

 Stöd och service 
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Vision 

Ett förbund där vinsten ligger i personlig, social och kreativ utveckling och som 
möjliggör möten för alla barn och unga, med musik och kultur som gemensam 

nämnare. 

Hur kan detta användas? 
RUM och andra organisationer består av medlemmar som engagerar sig för att de vill uppnå något. 
För att underlätta har vi sammanfattat det vi vill i en vision. 

Visionen är något vi strävar mot, vår drömbild som vi alltid kan komma lite närmare. 

Visionen talar om varför organisationen finns, sedan skapar vi långsiktiga mål som säger hur vi tar 
oss närmare visionen och kortsiktiga mål som berättar vad vi gör för att uppfylla de långsiktiga 
målen. 

 

Visionen är stor och odetaljerad, men enkel att förstå. Att detaljerna inte är bestämda gör att den 
kan inspirera våra medlemmar till att röra sig närmre. Enkel för att så många som möjligt ska förstå 
den och kunna jobba för den. 

Främst handlar det om att de beslut vi tar ska sträva mot visionen och att de mål vi sätter upp ligger i 
linje med visionen. Om ett beslut går emot visionen ska det brytas upp, tänkas om eller finnas en bra 
anledning som skapar möjlighet för t.ex. ett nytt beslut som tar oss ännu närmre visionen. 

Så fort vi skapar någonting nytt ska vi vara säkra på att det är i linje med visionen. Detta för att veta 
att vi hela tiden närmar oss drömmen vi har. 
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Värdegrund 
Sammanfattning 
Inkludera 
Alla ska få möjlighet att delta på sina villkor i den gemenskap vi skapar med vår musik. 

Växa 
Genom upplevelser och möten växer vi i våra roller, både musikaliskt och som individer. 

Inspirera 
Vår musik inspirerar till både tankar och engagemang. 

 

 

Hur dessa kan användas i den dagliga verksamheten 
Värderingarna definierar kulturen inom organisationen. När vi tar beslut ska detta finnas med i 
tankegången åt vilken riktning vi vill. Speciellt vid svåra beslut är det viktigt att stå fast vid sina 
värderingar. 

Detta är vad som präglar vår kultur och det ska vara ett tema genom hela verksamheten. Allt ifrån 
små ensembler till stora möten. Hur kan vi få in mer av detta i all vår verksamhet? 

Försök se normerna i er verksamhet och tänk igenom ifall några av dem går emot värderingarna. Om 
ja – diskutera ifall ni vill ändra på normerna. 

Vi kan inte tvinga distrikt och föreningar att följa detta, men vi vill gärna att denna text skickas ut till 
dem med en uppmaning att arbeta med dem och gärna skapa en egen värdegrund. 

 

Värdeorden betyder inte alltid samma sak för alla personer 
Fundera på vad orden betyder för dig? Diskutera med andra, betyder det samma sak för er? Eller 
olika? Det går inte att tvinga in någon i din syn på en värdering. Försök istället diskutera och komma 
överens om en gemensam definition ni kan använda när ni arbetar tillsammans. Använd er av dessa 
tankar när ni bedriver er verksamhet. 

Till exempel kan Inkludera betyda olika saker bland olika grupper. Ibland kanske det handlar om att 
inkludera alla typer av instrument, i ett annat sammanhang alla musikstilar, och i ett tredje att 
människor av alla åldrar känner sig välkomna.  
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Förbundsstyrelsens motionssvar  

Förbundsstyrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande: 

• Bifalla de delar av motionen som inte redan är besvarade.  

Förbundsstyrelsen anser att motionen delvis är besvarad.  

Förbundsstyrelsen instämmer i motionärens åsikt att enhetlighet i förbundets kommunikation är 
viktig, samt att extra stöd och hjälp behövs efter den digitala resa RUM nu är i slutfasen av.  

Engagemangskommitteen som tillsattes av XXX 201X jobbar just nu på att ta fram mallar enligt 
önskemål från flera av RUM:s distrikt. Om det finns önskemål om att ytterligare mallar ska skapas 
bör dessa önskemål skickas till kansliet.  

Förbundsstyrelsen har också initierat en översyn av den grafiska profilen, och denna kommer att 
inledas inom kort. I samband med denna översyn kan även en lathund med hjälp och riktlinjer tas 
fram.  

Gällande regler och riktlinjer för vår kommunikation finns det i dag i flera dokument, och det är 
distrikten valfritt att använda sig av dessa dokument. Regler och riktlinjer kan hittas ibland annat 
följande dokument: policy för sociala medier och kommunikationsstrategi.  

Förbundsstyrelsen finner att den aktuella tidsangivelsen är rimlig. Ett färdigt koncept presenteras 
senast på stämman 2019, men kan lanseras tidigare.  
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Hej! 
  
Nu är hösten igång och det är dags att tagga för stämma!  
  
Inbjudan med anmälningsformulär kommer under september, men vi vill redan nu påminna om att 
datumet är den 16–18 november i Stockholm. Redan nu kan ni osa evenemanget på Facebook 
https://www.facebook.com/events/463488994148121/ 
  
RUM:s årsstämma med jubileumsfirande 
När: 16–18 november 
Var: Stockholm, Scandic Ariadne 
  
Bifogat finns en lista på hur många ombud ert distrikt får skicka. 
  
Jag hoppas inte någon har missat att RUM fyller 40 år! Det kommer firas ordentligt under stämman 
så det lovar jag att ni inte vill missa. Vi kommer bland annat bjuda på en jubileumskonsert på lördag 
kväll i Kungasalen på Kungliga Musikhögskolan.  
  
Ser framemot att träffa er på stämman. 
  
Varma hälsningar 
RUM:s förbundsstyrelse 
genom Anna Rydborg (fd Edlund) förbundsordförande 
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Dagordning 
 

Fredag 16 november 
20.15 - 21.15 Stämmoskola (Frivilligt) 

Lördag 17 november 
09:00 RUM-stämma: Föredragningslistan 1-9 

12:00 Lunch 

13:00 Öppningstal 

13.30 Någon happening 

14:00 Diskussionsforum 

Motioner 

Nya stadgar 

Verksamhetsplan 

En vision och värdegrund för RUM 

RUM:s ekonomi 

15:30 Fika 

16:00 Diskussionsforum 

17:00 Fruktpaus 

17:15 RUM-stämma: Föredragningslistan 10-12 

18:30 Fritid/Ombyte till middag 

19:00 Jubileumsfest 

Söndag 18 november 
09:00 RUM-stämma: Föredragningslistan 13-15 

11:00 Fika 

11:15 RUM-stämma: Föredragningslistan 16-20 

13:00 Lunch 
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15:00 Slut – Finns fika att ta med eller på plats om en vill 
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Kulturdepartementet 

103 33 STOCKHOLM 

 
Remissvar 
 
Konstnär - oavsett villkor?  
Riksförbundet Unga Musikanter vill härmed avlämna följande remissvar på Konstnär - oavsett villkors 
betänkande (SOU 2018:323) 

  

 

Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, är landets största sammanslutning för bl.a. musik- och 
kulturskoleelever med ungefär 40.000 medlemmar. RUM erhåller statsbidrag från MUCF som barn- 
och ungdomsorganisation. RUM anordnar utbildning och kulturverksamhet med inriktning på musik, 
kultur och föreningsverksamhet. 

 

 

 

För Riksförbundet Unga Musikanter 

 

 

Anna Rydborg 

Förbundsordförande 
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Inledning 
RUM är positiv till att en utredning gjorts. RUM välkomnar och håller med om mycket som beskrivs 
som väsentligt för barn och ungdomars kulturutövande, exempelvis hälsa, utveckling och inlärning. 
Att undervisning sker i tidig ålder har RUM länge lyft upp som något som behöver utvecklas. Idag 
sker det alldeles för lite kulturellt skapande i förskolan, likaså användning av estetiska lärprocesser 
under hela skolgången. Därför välkomnar vi extra mycket att utredningen lyfter vikten av skapande i 
tidig ålder. RUM ställer sig också bakom oron över att den estetiska verksamheten inte längre finns 
som ett kärnämne på gymnasieskolan. 

Civilsamhället är en viktig aktör för konsten, såsom det beskrivs i utredningen. Det som ofta inte lyfts 
är vikten av ett brett föreningsliv, dels för det långa skapandet för ideella personer men också för att 
ur bredden skapas spetsen. Dessa beskrivs som andra konstbildande aktörer där RUM är 
representerade genom Amatörkulturens samrådsgrupp (nytt namn Ax – Kulturorganisationer i 
samverkan). Istället för att benämna det som medverkan ser RUM att deltagarkultur är ett rimligare 
begrepp där det handlar främst om ett deltagande än ett medverkande.  

Kulturskoleutredningen missade att fokusera på en väsentlig del som är viktigt för ett rikt musikliv, 
nämligen utvecklingen av orkesterinstrument. RUM anser att en verksamhet som produktionshus 
skulle kunna innefatta en sådan satsning också. Det behövs både bredd och spets i en mångfald av 
instrument för att i framtiden fylla behoven i såväl ideella som professionella orkestrar av olika slag. 
Våra konserthus och operor står inför en hård framtid vad gäller rekrytering. Det har inte bara med 
lärarbristen att göra utan också av hur orkesterinstrument prioriteras. 

 
Kommentarer på utredningens bedömning om Kulturskolans ansvar 
9.3.3 
RUM anser att utredningen, Konstnär – oavsett villkor?, beskriver ansvaret kulturskolan har och de 
utmaningar som finns i att skapa en mer tillgänglig och jämlik kulturskola.  Kulturskolan står för 
grunden och bredden till det konstnärliga skapandet. Kulturskolan har ett stort ansvar i denna fråga 
och skulle kunna ha ett större ansvar genom att konstnärliga produktionshus blir en sidoverksamhet 
via kulturskolan. 

 
Kommentarer på utredningens förslag om skapande av konstnärliga 
produktionshus för ungdomar 9.3.5 
RUM anser att det är olyckligt att skapa en ny verksamhet utanför ett redan fungerande system, 
Kulturskolan. Vad ska produktionshusen åstadkomma som inte kulturskolan gör idag? Det finns 
brister i kulturskolan, därför har regeringen gett en rad åtgärdsförslag. Det statliga stödet som 
föreslås anser RUM istället ska komma kulturskolan tillhanda för att utveckla denna verksamhet som 
en breddning av kulturskolan eller sidoverksamhet. Kulturskolan ska snarare ses som en 
utvecklingsmöjlighet än som ett hinder för att få pröva och utveckla ett konstnärligt utövande. Låt 
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kulturskolan anställa mentorer som verkar i socioekonomiska områden, kanske till och med i filialer 
till kulturskolan om det skulle behövas. På de orter där det inte finns en kulturskola, är ett eget 
konstnärligt produktionshus ett bra förslag. 

Att låta verksamheten finnas hand i hand, eller i väldigt nära samarbete med kulturskolan behöver 
inte i så fall innefatta den dagliga verksamheten i kulturskolan. Den kan fungera som utredningen har 
beskrivit de konstnärliga produktionshusen, men att kulturskolans resurs används via det statliga 
stödet. Detta för att säkerställa långsiktigheten i verksamheten ifall det statliga stödet inte kan 
garantera långsiktighet. Det är lättare att verka i en struktur som redan finns. Regeringen är också 
tydlig i att de vill utveckla kulturskolan och göra den mer tillgänglig och jämlik. 

RUM är orolig för att statliga produktionshus kan komma att bli en konkurrerande verksamhet för 
kulturskolan. Mer kultur till barn och ungdomar är bra! Det är däremot viktigt att formerna skapas så 
att det blir enkelt för deltagarna att hitta till verksamheten. Bättre att få en målgrupp som 
kulturskolan ännu inte når så mycket närmare kulturskolan än att skapa helt egna produktionshus.  

RUM vill poängtera vikten av att i ett tidigt skede inkludera målgruppen för en verksamhet som 
produktionshus. Det är barn och ungdomar själva som vet vad de vill och utan deras vägledning 
kommer en verksamhet byggas upp som få personer kommer vilja ta del av ifall inte behovet från 
områdets målgrupp legat som en av grunderna.  
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