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Anslaget infördes i statsbudgeten 2016 av dåvarande regeringen, men 
togs bort i budgetberedningen för 2019 av (m) och (kd)*. I våränd-
ringsbudeten 2019 återinfördes halva stödet, alltså 50 miljoner, så att 

höstterminen skulle få stöd på samma nivå som tidigare även om inga statliga 
pengar gavs till vårterminen 2019.

Med förslaget om att återinföra stödet till den ursprungliga nivån till de 
kommuner som har en kommunal kulturskola, återkommer 100 miljoner var-
dera till budgetåren 2020–2022. Detta betyder dock att de kommuner, som 
valt/tvingats lägga ner sina kulturskolor, fortfarande står utanför detta stöd.

2017: kulturskola i 283 av sammanlagt 290 kommuner
– Jag har sett hur stor skillnad de här pengarna gör för många barn runt om 
i landet. Därför är jag glad att kunna ge beskedet att satsningen inte tar slut 
vid årsskiftet, utan att statens stöd på 100 miljoner om året återinförs, säger 
Amanda Lind (mp). 

Förslaget är ett resultat av överenskommelsen mellan regeringen, (c) och (l).

Mediestöd för lokal journalistik i hela landet
I budgeten för 2020 föreslår regeringen att mediestödet i hela landet förstärks 
med totalt 140 miljoner kronor 2020 samt 110 miljoner per år 2021 och 2022. 
Dessutom föreslås en ökning med 30 miljoner kronor för 2019.

Dessa förstärkningar föreslås för att förbättra förutsättningarna för nyhets-
förmedling och lokal journalistik. Det kommer att bli intressant att se om för-
stärkning av den lokala journalistiken kommer att innebära att kultur- och inte 
minst musiklivet kommer att få en starkare bevakning än nu.

Björn W Stålne

* Moderaterna motiverade slopandet av de här pengarna med att de skulle ha 
haft för liten effekt, och Lotta Finstorp, partiets kulturpolitiska talesperson, men-
ade att genom den budget M och KD lagt fram skulle kommunerna få mycket 
mer pengar, nämligen 3,5 miljarder kr, som de bl.a. kunde lägga på kulturskolan. 
Därmed tillät man en lägre grad av statlig styrning än genom bidragsgivning.

Kulturbudgeten 
2020

Staten återinför det särskilda stödet till kulturskolorna 2020.
– Kulturskolan ger barn och unga möjlighet att lära sig ett instru-
ment, spela teater eller på annat sätt utforska sin kreativitet. Det 
är en verksamhet vi ska vara stolta över att vi har i Sverige och ing-
enting vi ska slarva bort, säger kulturminister Amanda Lind (mp).


