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Verksamhetsbeskrivning Uppsala kulturskola 2017-2018 
 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

 
att  godkänna upprättat förslag till verksamhetsbeskrivning för Uppsala kulturskola gällande 
åren. 

 
 
 

Sammanfattning 
Under 2016 utvecklades Uppsala musikskola till Uppsala kulturskola. Kulturnämndens 
arbetsutskott återremitterade 2017-01-12 förvaltningens förslag till verksamhetsbeskrivning 
för Uppsala kulturskola, för beredning i dialog med kulturskolans politiska styrgrupp. 

 

 
 

Ärendet 
Kulturnämnden beslutade 2016-02-11 § 6 om kulturförvaltningens verksamhetsbeskrivningar 
avseende perioden 2016-2018. Under 2016 inrättades avdelningen Uppsala natur- och kultur- 
centrum och Uppsala musikskola utvecklades till kulturskola. Förslag till verksamhetsbeskriv- 
ningar för dessa avdelningar behandlades av kulturnämndens arbetsutskott 2017-01-12. För- 
valtningens förslag till verksamhetsbeskrivning för Uppsala kulturskola återremitterades för 
beredning i dialog med kulturskolans politiska styrgrupp. 

 
I förvaltningens ursprungliga förslag fastslogs att verksamheten skulle vända sig till 
åldersgruppen 5-20 år, med prioriterad målgrupp 6-12 år. Kulturskolans politiska styrgrupp 
beslutade att ändra verksamhetens målgrupp till 6-20 år, med särskild hänsyn till de yngre 
åldrarna. Verksamheten riktar sig därmed inte längre till femåringar. 

 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger i ärendet. 
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Verksamhetsbeskrivning för Uppsala kulturskola 2017-2018 
 

Verksamhetsbeskrivingen är ett komplement till kulturnämndens verksamhetsplan. I 
verksamhetsplanen anger nämnden vilka strategier och åtgärder man avser genomföra under 
kommande verksamhetsår. Verksamhetsbeskrivningen sammanfattar verksamhetens 
grunduppdrag från kulturnämnden och den långsiktiga kulturpolitiska inriktningen. 

 
 
 

Syfte 
Uppsala kulturskola erbjuder frivillig undervisning av hög kvalitet inom musik- och 
kulturområdet för barn och unga i Uppsala kommun. Genom att ge eleverna tillgång till 
meningsfulla fritidsaktiviteter främjar Uppsala kulturskola goda livsbetingelser för alla som 
växer upp i Uppsala kommun, och lägger grunden till ett samhälle präglat av kreativitet, 
bildning och innovationskraft. 

 
 
 

Uppdrag 
• Uppsala kulturskola ska bedriva frivillig undervisning inom musik- och kulturområdet 

för barn och unga i åldrarna 6-20 år, folkbokförda i Uppsala kommun. 
• Undervisningen ska bedrivas såväl i grupp som individuellt, samt i ensemble, kör och 

orkester. 
• Undervisningen ska möjliggöra samarbete mellan kulturämnena och tillfällen för 

eleverna att visa upp sina färdigheter. 
• Ett avancerat program ska erbjudas elever som vill gå vidare till högre studier inom 

musikområdet. 
• Verksamheten ska präglas av trygghet, likvärdiga villkor och tillgänglighet, med en 

enkel och transparent sökprocess. 
• Eleverna ska ha inflytande över undervisningens innehåll och upplägg. 
• Uppsala kulturskola ska bedriva uppsökande verksamhet samt eftersträva ökad 

tillgänglighet för målgrupper som tidigare tagit del av verksamheten i liten omfattning. 
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• Uppsala kulturskola ska öka närvaron i kommun- och stadsdelar där verksamheten är 
mindre etablerad. 

• Uppsala kulturskola ska samverka med andra aktörer inom kulturområdet samt med 
förskola och skola. 

• Uppsala kulturskola ska arbeta för en jämnare könsfördelning avseende val av ämnen. 
• Uppsala kulturskola ska sträva efter verksamhetsformer som erbjuder fler elevplatser. 

 

 
 
Prioriterade målgrupper 
Verksamheten riktas till barn och unga i åldrarna 6 till 20 år från Uppsala kommun, med 
särskild hänsyn till de yngre åldersgrupperna. 

 
 
 
Uppföljning/ nyckeltal 

1. Antal evenemang och framträdanden per år 
2. Antal instrumentdemonstrationer och prova på-tillfällen per år 
3. Antal elever per år, uppdelat på ämnen, kön och geografisk fördelning 
4. Antal elever i ämnesköer, uppdelat på kön och geografisk fördelning, löpande 

uppföljning och redovisning per år 
5. Antal samarbetsprojekt över ämnesgränser per år 
6. Antal undervisningsställen i Uppsala kommun samt fördelning i kommunen, 

redovisning per år 
7. Samarbetspartners, namn och antal per år 
8. Kundnöjdhet enligt elevenkät, redovisning per år 

 


	Verksamhetsbeskrivning Uppsala kulturskola 2017-2018
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet

	Verksamhetsbeskrivning för Uppsala kulturskola 2017-2018
	Syfte
	Uppdrag
	Prioriterade målgrupper
	Uppföljning/ nyckeltal


