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1. Inledning 

1.1 Bakgrund till utredningsuppdragen 

Med anledning av den starkt försämrade ekonomin de kommande åren finns ett stort 

behov av besparingar/effektiviseringar. För att kunna fatta väl genomarbetade och kloka 

beslut har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att utreda ett antal områden 

1.2 Utredningsuppdrag 

Utreda kulturskolans verksamhet på en betydligt lägre kostnadsnivå.   

  

Utredningen ska visa konsekvenserna av att återgå till en musikskola och vilka/hur 

många instrument som då skulle kunna erbjudas.  

  

Utredningen ska också visa om kulturskolan till en del kan integreras i 

fritidsgårdsverksamheten. 

1.3 Bakgrund till kulturskola 

Kultur- och musikskolorna är en frivillig kommunal verksamhet som finns 

representerad i nästan samtliga av Sveriges 290 kommuner. Under 2016 uppgick 

kommunernas kostnader till 2,7 miljarder för barns- och ungas möjligheter att utöva och 

ta del av kultur i kulturskolans regi. 

Kultur- och musikskolorna bidrar till att lägga grunden för ett kulturellt skapande hos 

barn och unga. Detta utvecklar individen både socialt och emotionellt, erbjuder en 

meningsfull sysselsättning samt bygger framtida kulturproducenter och konsumenter. 

Idag har kulturskolan sina lokaler på Klubbgatan 4 (gamla brandstation). Kulturskolan 

ha idag tre olika verksamheter, vilket är ett måste för att få kalla sig kulturskola. Det 

finns instrumentundervisning, dans och teater. Under ett par år har kommunen fått 

bidrag från kulturrådet till teckning och bild. 

Avgifter för att delta i kulturskolan är 550:-/termin för spelning i grupp, dans och teater. 

Vill man spela enskilt kostar det 750:-/termin. 

 

1.4 Exempel på Kulturskolans verksamhet  2019             
Instrumentalundervisning – enskilt 20min/v eller i grupp 30min/v 

Dansundervisning – grupp 40min/v 

Teaterundervisning – grupp 40min/v 

Ensemblespel  

Orkesterspel med nivåtrappa 

Musikverkstad för åk 1 – 9 (3x3)ggr/termin  

Klassorkester för åk 2 – 9 (3x3)ggr/termin 

Lägerverksamhet (Finansieras delvis med sponsring.) 

Stråk- och blåsdagar – samarbeten med andra kulturskolor i länet 

Musikkaféer  

Dansprogram under ”Dansens vecka” 

Ödeshögs Lucia i samarbete med föräldraföreningen  

Musikprogram på Nationaldagsfirandet på torget 

kulturafton, skolavslutningar, förskolans dag m.m. 
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Under hösten 2019 finns totalt 169 elever inskrivna på Kulturskolan, enligt 

nedanstående tabell.   

 

Instrument hösten-19 Antal elever 

Cello 4 

Fiol 16 

Nyckelharpa 1 

Trummor 16 

Piano 15 

Gitarr 9 

Elgitarr 1 

Altblockflöjt 1 

Klarinett 2 

Saxofon 1 

Trombon 1 

Trumpet 2 

Tvärflöjt 2 

Sång 9 

Dans 10 grupper 86 

Teater 2 grupper 12 

  

Totalt antal elever 169 

1.5 Kulturskolans budget 2019 

 Budget 2019 

Intäkter    250.0 

  

Personal 1 988.0 

Lokalkostnad    437.0 

Övrigt    198.0 

Kapitaltjänst      11.0 

Totalt 2 353.0 

 

Totalt finns 3,5 heltidstjänster fördelat på 6 tjänster. En heltids tjänst och resten har 

50%. 

I posten övrigt finns kostnader för arrangemang, data, noter, inköp av instrument m.m. 
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2. Återgå till musikskola 

För att få vara en kulturskola, måste man ha tre olika verksamheter. Idag finns 

instrument, dans och teater. Om vi återgår till att bara vara en musikskola försvinner 90 

stycken danselever samt 12 stycken teaterelever. 

 Intäkter som försvinner Kostnad som försvinner 

Intäkter 90x2 á 550:-   99.0  

Intäkter 12x2á 550:-     6.6  

Totalt intäkter 105.6  

   

Personal 50%  350.0 

Personal 10%    60.0 

  410.0 

Total besparing 304.4  

 

Besparingen blir inte så stor, då ett stort antal intäkter försvinner. 

Konsekvensen blir att 90 elever i huvudsak tjejer inte får tillgång till någon dans.. 

2.1 Integreras i fritidsgårdens lokaler 

Idag ser vi att Kulturskolans lokaler inte är ändamålsenliga. Tillgängligheten uppfyller 

inte dagens krav. Kulturskolan har under många år påpekat att man skulle vilja ha en 

annan entré till Kulturskolan, dels för väntande elever och dels för väntande föräldrar.  

Idag används fritidsgårdens lokaler fram till klockan 15.30 varje dag (utom tisdagar, då 

man stänger 13.00) tisdag-, torsdag- och fredagskväll är fritidsgården öppen. Övriga 

tider finns ledigt för annan verksamhet. Naturligtvis skulle man kunna använda dessa 

lokaler för instrumentspel under dessa tider. 

Kulturskolans lokaler kostar idag 435.0 tkr. Frågan är om vi kan vi hitta andra lokaler 

som är lediga eftermiddagstider/kvällstid exempelvis inom skolan och flytta 

verksamheten dit. Dansverksamheten skulle mycket väl kunna använda sig av Fritidtjuv 

Bergskolans nedre hall. Där finns även dusch. Det som behövs är ett annat golv. 

Plus – Om vi placerar ut kulturskolans verksamhet både på Lysingskolan och i Fridtjuv 

Bergskolans lokaler, blir det en bra koppling till skolans verksamhet inom 

musik/teater/dans. Kulturskolan kan musik och skolans lärare kan pedagogiken. 

Kulturskolan kommer närmare eleverna. 

Minus – Kulturskolans personal blir splittrade, förflyttning av instrument till olika 

lokaler.  Idag kan man själv styra när man vill ha sin verksamhet. Man har inte sin 

”eget” undervisningsrum. 
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2.2 Exempel på sparförslag 

a) Blåsinstrument 

Vi ser idag att vi har minst elever på blåsinstrument. Om vi inte erbjuder dessa 

instrument till eleverna kan man spara in två 50% tjänster, vilket skulle ge en 

besparing på 600.0 tkr. 

Konsekvensen blir att inga elever kan välja blåsinstrument. Försvinner gör också 

orkesterverksamheten. 

b) Öka intäkterna 

Om vi ökar intäkter med mer verksamhet med samma personalstyrka genom 

exempelvis med körverksamhet, Suzukielever, kortkurser för vuxna.  

50 nya elever ger en intäkt på ca 25.0-30.0 tkr. 

När man börjar spelar ett nytt instrument går det bra att köra i grupp, efterhand när   

eleverna är på olika nivåer,  är det svårare att ha gruppverksamhet. 

c) Endast dansskola 

Vi ser idag att det är ungefär lika många instrumentelever som danselever. Om vi skulle 

ta bort musik och teater från Kulturskolan och endast vara en dansskola, skulle det ge 

en besparing på 1 600.0 tkr 

Tar vi dessutom bort kulturskolans lokal blir det ytterligare en besparing på 435.0 tkr.  

Under förutsättning att man kan vara i en annan lokal, som exempelvis Fritidtjuv 

Bergskolans nedre gympasal.   

Konsekvensen blir att ingen får spela något instrument, ingen musikverkstad eller 

klassorkester i skolans verksamhet, inga offentliga uppträdande eller att vara med i 

någon teatergrupp. 

 

 


