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Kulturnämnden 

Pilotprojekt inför kulturskola 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att anta förslaget till pilotprojekt inför kulturskola i enlighet med styrgruppens förslag. 

Sammanfattning 
Föreslaget pilotprojekt inför etablering av kulturskola om fattar tre aktörer, Uppsala 
musikskola, Österledskyrkan och Studiefrämjandet och innebär kulturskoleverksamhet i fyra 
stadsdelar, Stenhagen, Sävja, Gränby och Gamla Uppsala. Pilotprojektet pågår under läsåret 
2015-2016. 

Ärendet 
Bakgrund 

Kulturnämnden har givit kulturförvaltningen i uppdrag att inhämta förslag till pilotprojekt i 
arbetet med att utveckla lokala kulturskolor. (KNT 2015-0125) 

Erbjudanden om deltagande i pilotprojektet har inkommit till förvaltningen från Uppsala 
Musikskola, Österledskyrkan och Studiefrämjandet. Uppsala Musikskola avser att etablera det 
sociala musikprojektet El Sistema i Stenhagen och erbjudandet omfattar ca 60 barn i åldrarna 
5-6 år. Österledskyrkan erbjuder dramaundervisning för 20-60 barn i årskurserna 1-6 i Gamla 
Uppsala. Studiefrämjandets erbjudande omfattar fyra stadsdelar, Gottsunda, Stenhagen, S ävja 
och Gränby samt verksamhet i fyra olika spår. Studiefrämjandets projektid6 innebär i sin 
helhet verksamhet för 520 barn i åldrarna 6-20 år. 

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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Styrgruppens förslag 

Styrgruppen för kulturskoleprojektet föreslår att pilotprojektet pågår under ett helt läsår, 
höstterminen 2015 och vårterminen 2016, och att förslagen från Uppsala musikskola och 
Österledskyrkan antas i sin helhet. Beträffande Studiefrämjandet föreslår styrgruppen att 
förslagen gällande stadsdelarna Sävja och Gränby antas. Pilotprojektet utvärderas i slutet av 
vårterminen 2016. Styrgruppen föreslår en medlemsavgift av 200 kr per termin för deltagare i 
kulturskoleundervisning inom pilotprojektet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett pilotprojekt enligt ovanstående förslag och utifrån de deltagande arrangörernas 
beräkningar etableras till en kostnad av 1 400 tkr för år 2015 och 1 300 tkr för vårterminen 
2016. Kulturnämndens sammantagna budget för kulturskolprojektet under 2015 uppgår till 
2 000 tkr och 5 000 tkr för år 2016. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 

Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Bilagor 	1. El Sistema pilotprojekt (Uppsala Musikskola) 

2. Österledskyrkan 

3. Studiefrämjandet 
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