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Kulturnämnden 

Projektplan och direktiv för att utveckla lokala kulturskolor 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att godkänna upprättat förslag til l direktiv och övergripande tidplan för uppdraget att 
utveckla lokala kulturskolor i Uppsala kommun, 

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att inhämta förslag t i l l pilotprojekt i enlighet med 
ärendet, 

att utveckla ett förslag t i l l gemensam webbpiats för kulturskoleverksamheten, samt 

att förbereda medborgardialoger i enlighet med upprättad tidplan. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden gav den 12 februari 2015 kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en 
projektplan för att genomföra uppdraget om att utveckla lokala kulturskolor i enlighet med 
IVE 2015-2018 (Inriktning, verksamhet, ekonomi) samt återrapporera planen ti l l 
kulturnämnden senast i april 2015. 

Ärendet 
Förslaget om att inrätta en kulturskola i Uppsala för barn och ungas eget kulturutövande 
bygger på en fullmäktigemotion i juni 2014 av Marlene Burwick, Erik Pelling och Bengt 
Sandblad. Kommunfullmäktige antog i december 2015 IVE 2015-2018 (Inrikting, 
verksamhet, ekonomi) där kulturnämnden ges i uppdrag att utveckla lokala kulturskolor för 
att göra barn och ungas kulturutövning mer tillgänglig och likvärdig. 

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 
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Under våren 2015 har kulturförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en projektplan för att 
genomföra uppdraget. Nämnden har utsett Agneta Eriksson (s), Olle Romlin (c) och Elisabeth 
Ståhle (mp) t i l l politisk styrgrupp för projektet. Förvaltningsdirektören och chefen för 
avdelningen för strategi & omvärld är adjungerade från kulturförvaltningen. Projektplanen 
ska återrapporteras t i l l kulturnämnden senast april 2015. 

Kulturnämndens direktiv 
En kulturskola ska prioritera barn och ungas möjlighet att utöva och uppleva kultur och bidra 
ti l l att motverka kulturell ojämlikhet. Kulturskolan ska erbjuda frivillig undervisning i att 
dansa, spela instrument, sjunga, måla, fotografera, filma, spela teater och många andra 
estetiska ämnen. 

Kulturskolorna drivs gemensamt av studieförbund, lokala kulturföreningar, 
kulturförvaltningens avdelningar och andra aktörer. Kulturskolan har gemensam webbportal 
och gemensam policy och ska finnas där bamen är, lokalt ute i stadsdelarna och i tätorterna på 
landsbygden. 

Kulturskolan riktar sig mot barn och ungas fria tid och samlar olika aktörer t i l l ett attraktivt 
utbud. Samutnyttjande av lokaler mellan kulturskola och annan kulturverksamhet ska 
eftersträvas. I arbetet med etabiering av kulturskola ska omvärldsbevakning genomföras där 
både nationella och lokala aspekter belyses. Möjlighet t i l l harmoniserade avgifter och ej 
terminsbunden verksamhet undersöks. De juridiska aspekterna, särskilt med avseende på 
upphandling, klargörs. 

Medborgardialog 
Til l grand för etableringen ska medborgardialog genomföras. Under hösten genomförs ett 
antal fokusintervjuer med barn och unga på neutrala arenor, t.ex. simhall, sporthall och 
bibliotek. Under kulturlovet, vecka 44, genomförs en övergripande medborgardialog i 
samband med förvaltningens årliga programverksamhet under veckan. 

Pilotprojekt 
Kulturförvaltningen startar ett pilotprojekt med kulturskola i begränsad omfattning från 
hösten 2015 med utgångspunkt i de befintliga aktörerna och i samband med att den 
gemensamma webbplatsen introduceras. 

Övergripande tidplan 
April 2015: Beslut om projektplan och utredningsdirektiv. 

Förslag från verksamheterna t i l l tänkbara pilotprojekt. 

Juni 2015: Beslut om pilotverksamhet. 

Sep 2015: Kulturskola startas och drivs som pilotprojekt hösten 2015- våren 2016. 
Webbplatsen utvecklas under hösten för att tas i bruk 2016. 

Hösten 2015 Medborgardialoger genomförs, dels i samarbete med fritidsgårdar, 
ungdomskulturhus, kulturhus/kultutcentrum, bibliotek, sim- och sporthallar, 
med flera verksamheter, dels som en samlad aktivitet under Kulturlovet 
vecka 44. 
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April 2016 

Aug 2016: 

Jan 2016 Utvärdering av pilotprojektet. 

Beslut om uppdrag, mål, avgifter, med mera. 

Fullskaligt genomförande av kulturskola med utökat antal aktörer. 

Ekonomiska konsekvenser 
En fuUskalig satsning på en ny kulturskoleverksamhet med låga avgifter ryms inte inom 
kulturnämndens budgetram. 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 vill tillskapa samt vilka avgifter som nämnden vil l tillämpa. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 




