
 KULTURFÖRVALTNINGEN 
 
 

 

 

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare Datum Diarienummer 

Runa Krehla 2017-08-25 KTN-2016-0435

   

  
 

  

 

 

 

Kulturnämnden 

 

Styrgrupp för utvecklingen av Uppsala kulturskola 
 

 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden föreslås besluta 

 

att  ge styrgruppen för kulturskolan i uppdrag att följa utvecklingen och uppbyggnaden av 

Uppsala kulturskola med särskilt fokus på  

- utveckling och utökning av musikundervisningen, inklusive El Sistema 

- utveckling av dans- och dramaverksamheten 

- utökning med nya ämnen, 

- framtida deltagaravgifter, 

 

att  ge styrgruppen för kulturskolan i uppdrag att i dialog med ledningen för Uppsala 

kulturskola ta fram en plan för den fortsatta utbyggnaden av Uppsala kulturskola från och 

med år 2018, 

 

att  arvode utgår för sju styrgruppensmöten under 2017, utöver mötet den 13 februari 2017 

som kulturnämnden redan har fattat beslut om, samt 

 

att  kulturskoleprojektet från och med 1 januari 2018 övergår till ordinarie verksamhet inom 

Uppsala kulturskola samt till stöd till fristående verksamhet genom antagna riktlinjer för stöd 

till barns och ungas kulturutövande. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog i december 2015 IVE 2015-2018 (Inriktning, verksamhet, 

ekonomi) där kulturnämnden ges i uppdrag att utveckla lokala kulturskolor för att göra barns 

och ungas kulturutövande mer tillgängligt och likvärdigt. Kulturnämnden beslutade 2015-02-

12  att uppdra åt kulturförvaltningen att ta fram en projektplan för att genomföra uppdraget 
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samt att utse en politisk styrgrupp för projektet. 2015-04-23 beslutade kulturnämnden om en 

projektplan för att ha en fullskalig kulturskola på plats hösten 2016. I och med att Uppsala 

kulturskola har startat och nämnden har ett föreningsstöd till barns och ungas kulturutövande 

ute på remiss, med beslut i mars 2017, behöver styrgruppen ett förnyat uppdrag och syfte för 

sitt fortsatta arbete. 

 

 

Bakgrund 

Kulturnämnden beslutade 2016-04-21 om en reviderad projektplan, där chefen för dåvarande 

Uppsala musikskola inför hösten 2016 fick i uppdrag att ansvara för utvecklingen av den 

kommunala musikskolan till en kulturskola, med stöd från kulturförvaltningens avdelning för 

strategi & omvärld. Samtidigt fick avdelningen för strategi & omvärld i uppdrag att parallellt 

utreda externa aktörers möjligheter att bidra till kulturskolans verksamhet, i dialog med den 

politiska styrgruppen. 

Uppsala musikskola blev i augusti 2016 Uppsala kulturskola och har infört dans och teater. 

Kulturförvaltningen tog tillsammans med styrgruppen fram förslag på ett föreningsstöd till 

barns och ungas kulturutövande som kulturnämnden fattade beslut om 2017-03-20.  

 

2017-06-19 beslutade kulturnämnden att ge Uppsala kulturskola i uppdrag att i samarbete 

med avdelningen för Strategi & omvärld och i samråd med den politiska styrgruppen för 

kulturskoleutveckling ta fram ett förslag till plan för verksamhetens fortsatta utveckling 

rörande: 

- utveckling och utökning av musikundervisningen, inklusive El Sistema 

- utveckling av dans- och dramaverksamheten 

- utökning med nya ämnen 

- framtida deltagaravgifter, 

Styrgruppens syfte är att följa utvecklingen och uppbyggnaden av Uppsala kulturskola enligt 

ovan. Till styrguppen kan chefen för verksamheten lyfta strategiska frågor. Inför 2018 ska det 

finnas en plan för den fortsatta utbyggnaden av Uppsala kulturskola, och verksamhetens 

utveckling kan därefter ske i samarbete med kulturnämnden. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Styrgruppens kostnader ryms inom nämndens budget för politisk verksamhet 2017. 
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