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Motion 

Utvärdering av kulturskolan 

Skellefteå kommun har ett starkt musikrykte och en lång tradition av god 
musikundervisning. Skellefteå Musikskola startade 1962 och utsågs 2001 till årets 
Musik- och kulturskola. 

Under 2010 inledde Skellefteå kommun en utredning som mynnade ut i att 
kommunfullmäktige beslutade att skapa en kulturskola med start i augusti 2013. 
Beslut om kulturskolans uppdrag togs 2017. 

Kulturskolans mål och uppdrag är att: 

• Ge barn/unga möjligheter att lära, utöva och uppleva kulturuttryck, i första hand i 
grupp. 

• Tillämpa pedagogik med utgångspunkt i forskning och barns/ungas egna 
erfarenheter, förutsättningar och intressen. 

• Ge barn/unga goda förutsättningar till inflytande kring utbud, utformning och 
innehåll. 

• Verka för att kommunens barn/ unga har kännedom om kulturskolan och ges 
likvärdiga möjligheter att delta i verksamheten. 

• Samarbeta med skolenheter. 

• Vara synlig i Skellefteås kulturliv och samverka med andra kulturaktörer och 
studieförbund. 

Verksamhetens aktiviteter är musik, dans, digitala verktyg, drama, litteratur, slöjd, 
media, berättande, konst och bild. Den är uppdelad i två delar.  

• Kultur i skolan. En obligatorisk del som ger alla barn i Skellefteå kommun rätt till 
kultur på skoltid. Verksamheten finns inom skolans ordinarie timplan och omfattar 
barn och unga mellan 0-21 år.  

• En frivillig del, med möjlighet att välja att spela instrument, sång, teaterskola, 
orkester, filmverkstad, slöjdklubb och kör. 

I juli 2018 flyttades kulturskolan in under kultur- och fritidskontoret och 
kulturnämnden. 
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Nu när det har det förflutit en tid sedan kulturskolans införande, och beslutet om 
verksamhetens organisatoriska placering, bör kommunfullmäktige utvärdera hur väl 
verksamheten lever upp till de uppsatta målen. Blev det som utredningarna och 
förarbetena angav och planerade för? 

Faktorer som understryker behovet av en utvärdering av den nya kulturskolan är de 
växande köerna till instrumentundervisning, brist på lärare och oro över 
verksamhetens utveckling bland elever, föräldrar och lärare. 

En utvärdering av kulturskolan bör omfatta en uppföljning av verksamhetens 
måluppfyllelse samt lämna förslag till förändringar av inriktning, omfattning och 
finansiering för att svara upp mot brister och utmaningar. Utvärderingen bör även 
redovisa orsakerna till de rådande problemen med långa väntetider till 
instrumentundervisningen. 

Med anledning av detta yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar: 

• Att kulturnämnden får i uppdrag att ta fram en utvärdering av kulturskolan med 
grund i verksamhetens mål. 

• Att kulturnämnden får i uppdrag att presentera en plan för förändringar av 
kulturskolans inriktning, omfattning och finansiering för att svara upp mot 
eventuella brister och utmaningar som framkommer av utvärderingen. 

• Att kulturnämnden får i uppdrag att redovisa orsakerna till de rådande problemen 
med långa väntetider till instrumentundervisningen. 
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