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Kulturnämnden 

Uppdrag om att utveckla lokala kulturskolor 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att uppdra åt kulturförvaltningen att ta fram en projektplan för att genomföra uppdraget om 
att utveckla lokala kulturskolor i enlighet med IVE 2015-2018 (Inriktning, verksamhet, 
ekonomi), 

att utse en politisk stvrgrupp för proiektet bestående av tre ledamöter ur kulturnämnden, två  
från majoriteten och en från minoriteten. 

att medborgardialoger ska genomföras, samt 

att projektplanen ska återrapporeras t i l l kulturnämnden senast i april 2015. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 18 december 2014 IVE 2015-2018 (Inriktning, verksamhet, 
ekonomi) som anger att en kulturskola ska startas för att göra barn och ungas utövning av 
kultur mer tillgänglig och likvärdig. Målsättningen är att kulturskolan bedrivs utifrån ungas 
intressen i samverkan mellan flera aktörer samt att mångfald av kulturella uttryck, öppet och 
tillgängligt för alla ska prägla verksamheten. Kommunfullmäktige har i IVE 2015-2018 gett 
kulturnämnden i uppdrag att utveckla lokala kulturskolor. För år 2015 har 2 000 tkr avsatts 
för kulturskoleuppdraget och i plan för 2016 har ytterligare 3 000 tkr reserverats. 

Ärendet 
I en motion (KSN-2014-0846) av Marlene Burwick, Erik Pelling och Bengt Sandblad (alla S) 
från juni 2014 framförs behovet av att utveckla barn och ungdomars möjlighet t i l l eget 
skapande och ett förslag om att starta en kulturskola i Uppsala presenteras. Motionärerna 
skriver bland annat: 

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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[...] Idet fortsatta arbetet för att stärka bilden av Uppsala som ledande kulturstad finns det 
därmed goda skäl att fokusera på barn och unga. 

Den kommunala musikskolan har under många år dragits med långa köer och rekryteringen 
har inte nått den bredd av ungdomar som man bör kunna förvänta sig. För att bryta den 
sociala snedrekryteringen och ge fler barn och unga i Uppsala kommun möjlighet till 
kulturutövande behöver verksamheten breddas. Det är dags för Uppsala kommun att utveckla 
en kultutskola. Det handlar om att ge barn och ungdomar möjlighet att utveckla kreativitet, 
färdigheter och erfarenheter genom en mångfald av konstnärliga uttryck. 

I Uppsala kommun finns en mångfald av aktörer med bra kulturverksamhet för barn och 
ungdomar, bl. a. Uppsala musikskola, Österledskyrkans musikskola och Studiefrämjandets 
kultutskola, Gottsunda Dans och Teater och studieförbundens omfattande verksamhet. En 
kulturskola ersätter inte dessa verksamheter utan kompletterat dem. En kulturskola ska 
tillvara mångfalden och baseras på samverkan och samarbete mellan flera aktörer, gärna i 
ett partnerskap med kommunen. Syftet är att göra utbudet av olika konstarter och kulturella 
uttrycksformer mer tillgängliga. Fler unga ska ges möjlighet att delta i kulturverksamhet 
genom bland annat riktade insatser för grupper som idag år underrepresenterade. 

Kulturskolan ska vara navet i Uppsala kommuns kulturverksamhet riktad till barn och 
ungdom. Verksamheten bör därför utformas och bedrivas tillsammans med Uppsalas 
musikskolor, studieförbund, bibliotek och det lokala kulturlivet. Kommunen ska stödja och 
koordinera. Största möjliga samverkan med det lokala kulturlivet, studieförbund och ideella 
föreningar ska eftersträvas. På detta sätt får man väldigt mycket verksamhet av hög kvalitet 
för förhållandevis små resurser. Verksamheten bör utvecklas stegvis. 

Den frivilliga musik- och kulturskolan ska finnas i hela kommunen och erbjudas på fritiden 
till alla barn- och ungdomar till en låg kostnad. 

Kommunfullmäktige antog den 18 december 2014 IVE 2015-2018 (Inriktning, verksamhet, 
ekonomi) som anger att en kulturskola ska startas för att göra barn och ungas utövning av 
kultur mer tillgänglig och likvärdig. Målsättningen är att kulturskolan bedrivs utifrån ungas 
intressen i samverkan mellan flera aktörer samt att mångfald av kulturella uttryck, öppet och 
tillgängligt för alla ska prägla verksamheten. Kommunfullmäktige har i IVE 2015-2018 gett 
kulturnämnden i uppdrag att utveckla lokala kulturskolor. 

Ekonomiska konsekvenser 
En fullskalig satsning på en ny kulturskoleverksamhet med låga avgifter ryms inte inom 
kulturnämndens budgetramar. Kommunfullmäktige har därför i IVE initialt avsatt 2 000 tkr 
för uppdraget samt reserverat ytterligare 3 000 tkr i plan för år 2016. 

Efter genomförd utredning om införande av en ny kulturskoleverksamhet kommer 
kostnadsbilden att klarna vilken i stor grad beror på vilken form av kulturskola som 
kulturnämnden vi l l tillskapa samt vilka avgifter som nämnden vi l l tillämpa. 

Kulturförvaltningen 



Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltning 




