
 
 
 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2012-03-01 
Diarienummer 0272/12 

Handläggare 
Ida Kaivola 
Telefon: 031-36 832 58 
Mia Björklund 
Telefon: 031-36 832 56 

 
 

Förslag till fördelning av utvecklingsstöd till kulturskolan 2012 
 

Förslag till beslut 
 

1. Kulturnämnden fördelar utvecklingsstöd till kulturskolan 2012 för två 
stadsdelsgemensamma projekt, El Sistema och En kulturskola i 
rörelse/Kulturkräm, under förutsättning att projekten genomförs. 

 
2. Kulturnämnden fördelar utvecklingsstöd till kulturskolan 2012 för sju enskilda 

projekt, En kulturskola på scen, Sommarkulturskola, Community Theatre, 
Medeltidsprojekt, Klassorkesterfestival och Drum Corps utbytesprojekt, under 
förutsättning att projekten genomförs. 

 
3. Kulturnämnden reserverar 105 tkr för musikalprojekt i stadsdelen Örgryte-

Härlanda. 
 

4. Kulturnämnden avslår övriga ansökningar. 
 
 

Bakgrund 

I budget 2007 erhöll kulturnämnden ett utökat kommunbidrag riktat till utveckling av 
kulturskolan. Kriteriet för att en stadsdel ska kunna söka och beviljas utvecklingsstöd är 
ett aktivt arbete för att nå kommunfullmäktiges prioriterade mål om att alla barn mellan 
6-19 år ska ges plats i kultur- och musikskolan. Detta anges också i Riktlinjer för 
utvecklingsstöd till kulturskolan som antogs av kulturnämnden 2011-11-24. 
 
 

Hittills utfört arbete 

Under 2007 och 2008 har det förts politiska diskussioner kring definitionen av vad en 
kulturskola ska bestå av och vad som krävs för att målet ska anses uppnått. Från 2009 
har kulturnämnden fortsatt detta arbete och även definierat hur processägarskapet för 
kulturskolan ska se ut.  
 
Parallellt har stadsledningskontoret tillsammans med stadsdelsförvaltningarna arbetat 
för att förbättra uppföljningen av kulturskolan, genom att bl.a. se över befintliga mätetal 
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i det styrkort där kulturskolan ingår. Avsikten är att skapa enhetliga definitioner och en 
enhetlig uppföljning. Stadsledningskontoret tillsammans med sektorschefer och 
enhetschefer för kultur- och fritid samt kulturförvaltningen tog under 2011 fram 
riktlinjer för den frivilliga kulturskolan, tidigare benämnda uppföljningsanvisningar. 
Riktlinjerna innehåller det utbud kulturskolan ska tillhandahålla samt hur elever ska ges 
möjlighet att söka plats i kulturskola . Riktlinjer för den frivilliga kulturskolan 
fastställdes 2011-12-14.   
 
 
Arbetsordning  

Stadsdelsnämnderna söker utvecklingsstödet av kulturnämnden. Eftersom det är viktigt 
att kultursektorn i staden utvecklar den strategiska samordningen för ökad 
måluppfyllelse så inleds ansökningsperioden med ett dialogmöte med stadsdelarna. 
Hanteringen av stödet och beredningen av ansökningarna är ett gemensamt ansvar för 
kulturförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna. Det är mycket angeläget att det finns 
en samsyn och en dialog.  
 
Representanter för kulturförvaltningen sammanställer ansökningarna. En granskning av 
ansökningarna genomförs av den beredningsgrupp som förbereder ärendet till 
kulturnämnden. Beredningsgruppen består av representanter för kulturförvaltningen och 
fyra sektorschefer utsedda att representera stadsdelarna. Förslaget från 
beredningsgruppen föreläggs därefter kulturnämnden för beslut. 
 
 
Kriterier vid bedömning 

Enligt Riktlinjer för utvecklingsstöd för kulturskolan kan stöd beviljas till kulturskola 
som aktivt arbetar för god måluppfyllelse gällande målet att erbjuda alla barn i 
stadsdelen plats i kulturskolan. Stödet är avsett för utvecklingsprojekt som syftar till 
breddning av utbud och målgrupper, sommarkulturskola, resor, publika framträdanden 
och utbyten av olika slag. Hur kulturskolan fullföljer sitt grunduppdrag prövas och 
beaktas vid bedömningen av ansökan genom stadskansliets Riktlinjer för den frivilliga 
kulturskolan. 
 
 
Förslag till fördelning  

Samtliga 10 stadsdelar har ansökt om stöd. Det sammanlagda antalet projekt är 21 och 
ansökningsbeloppet totalt 12 679  tkr. Förslag till totalt bidrag uppgår till 5 440  tkr 
fördelat på två projekt som är gemensamma för flera stadsdelar samt sju projekt 
fördelade till kulturskolor i fyra stadsdelar. Beredningsgruppen har velat främja dialog 
mellan stadsdelarna samt ett hela - staden -perspektiv. Breddning av utbud och 
målgrupp har prioriterats. 
 
Följande projekt föreslås stöd:  
 
El Sistema: 3 300 tkr  

Ett projekt som använder musiken som verktyg för social och konstnärlig utveckling 
samt vill utveckla samverkan med Göteborgs symfoniker. Tiden, kontinuiteten och 
kontakten innebär en progression, både socialt och rent musikaliskt, som är svår att 
uppnå inom den reguljära kulturskoleverksamheten. Ingår i en övergripande och bred 
satsning på integration och generationsövergripande mötesplatser i Göteborg. Stöd ges 
för fortsatt utveckling i fler delar av staden, varav några stadsdelar får stöd ett andra år.  
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Beredningsgruppen föreslår att ansökan beviljas för genomförande i Norra Hisingen, 
Lundby, Västra Hisingen, Västra Göteborg, Centrum och Östra Göteborg .  
 
Söks gemensamt för alla stadsdelar genom Norra Hisingen och möjliggör breddning av 
utbud och målgrupper, resor och publika framträden.  
 
En kulturskola i rörelse/Kulturkräm: 1 000 tkr 

Startades 2011 med syfte att vara ett kulturskolans Gothia Cup. Festivalen arbetar för en 
utveckling och integrering av de olika konstområdena och av nya genrer. Festivalen 
arbetar också aktivt för att nå och integrera de målgrupper kulturskolan inte når idag. 
För att skapa en festival där t.ex. etniskt/kulturellt ursprung, funktionsnedsättning eller 
genus inte påverkar festivaldeltagandet. Här innefattas arbete för att öka den kulturella 
mångfalden bland festivaldeltagarna, reell integration av deltagare med 
funktionsnedsättning, och arbete med genusperspektiven inom kulturämnena. 
Ges stöd att fortsätta utveckla alla delar i den mötesplats som skapades med festivalen 
under juni 2011. 
 
Söks gemensamt av Askim–Frölunda–Högsbo för Västra Göteborg, Västra Hisingen 
och Lundby och möjliggör breddning av utbud och målgrupper, resor och publika 
framträden.  
 

Medeltidsprojekt i Gamla Älvsborgs fästning: 47 tkr 

Ett gränsöverskridande samarbete kring kulturskolans ämnen och en helhetsupplevelse 
med historisk anknytning med elever och deras föräldrar. Projektet har pågått under ett 
par år och nu ansöker man om stöd för inköp av rekvisita, kläder samt övrig utrustning.  
Bra och över tiden hållbart, gediget projekt med historisk inramning och gestaltning.  
 
Söks av Lundby och Västra Hisingen och möjliggör publika framträdanden och utbyten. 
 

En kulturskola på scen: 595 tkr  

Ett gränsöverskridande projekt i syfte att möta ungdomar mellan 16-19 år där ungas 
egna berättelser är i fokus. Ett projekt med alla konstformer där en scenisk produktion 
blir slutresultatet. Stadens olika professionella aktörer inom teater och dans kommer att 
vara samarbetspartners. Ett intressant konstartsövergripande projekt som riktar sig mot 
nya målgrupper. 
 
Söks av Majorna-Linné och möjliggör breddning av utbud och målgrupper och publika 
framträden.  
 

Sommarkulturskola: 175 tkr 

Sommarkulturskolan erbjuds barn mellan 10-16 år med en särskild inbjudan till barn i 
behov av extra stöd. Ett intressant konstartsövergripande projekt i form av musik, 
bild/form, drama/teater, dans, berättande/skrivande samt arkitektur och kulturarv 
erbjuds. Tonvikt läggs på gemenskap, social samvaro och förankring i stadsdelen. 
Upplevelser sammanställs och framförs på olika sätt t ex genom utställning, 
föreställningar eller skrivna texter. 
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Söks av Örgryte-Härlanda och möjliggör breddning av utbud och målgrupper och 
publika framträden.  
 

Musikalprojekt: 105 tkr 

Med utgångspunkt från befintliga grupper i musikal och orkester ska elever mellan 12- 
19 år under hösten börja repetera på sina ordinarie lektionstider. Nya intresserade elever 
ska rekryteras speciellt till denna uppsättning och en särskild dansgrupp ska bildas. Till 
denna grupp kan elever från hela staden söka. Workshops med professionell hjälp 
anordnas för att tillsammans med eleverna jobba med ljudteknik, ljussättning, 
scenbygge och kulisser. Föreställningen visas på professionell scen i Göteborg, och 
flera publika framträdanden kommer att genomföras. Intressant projekt som riktar sig 
till elever från hela staden och som bland annat syftar till att locka fler elever till dans. 
 
Söks av Örgryte-Härlanda och möjliggör breddning av utbud och målgrupper och 
publika framträden. 
 

Community Theatre: 50 tkr 

Här söker man stöd för att genom teaterspråket låta ungdomar ge uttryck för sina 
känslor och tankar kring bl.a. sin roll och eventuella otillräcklighet i samhället. 
Beredningsgrupp föreslår ett beviljat stöd till en förstudie och förankring av detta 
spännande projekt som såväl kan bredda drama/teaterämnet som att öka barn och ungas 
delaktighet i kulturlivet genom sina egna berättelser. 
 
Söks av Askim-Frölunda-Högsbo och möjliggör breddning av utbud och målgrupper 
och publika framträden. 
 
 
Klassorkesterfestival: 88 tkr 
 
En festival med syfte att inspirera eleverna som spelar i klassorkester att välja att 
fortsätta spela och uttrycka sig igenom musik. Festivalen blir en möjlighet till 
integration mellan stadsdelarna och mellan grundskola och kulturskola. Eleverna ska få 
möjlighet att inspireras av levande förebilder inom blåsmusik i form av professionella 
gästartister och de får träffa många andra blåsare från olika skolor och stadsdelar. Bra 
projekt som har ett hela staden perspektiv, och där mötet mellan kulturskolans 
verksamhet i grundskolan och den frivilliga kulturskolan blir ett led i att bidra till ökad 
måluppfyllelse. 
 
Söks av Askim-Frölunda-Högsbo och möjliggör breddning av målgrupper och publika 
framträden. 
 
Drum Corps utbytesprojekt: 80 tkr 
Projekt som syftar till att låta ca 60 slagverksungdomar få delta i utbyten och tävlingar 
med europeiska orkestrar. I samband med Europeiska mästerskapen i Indoor Percussion 
i april 2012, under festivalen i Gdansk i juni 2012 samt i samband med Europeiska 
mästerskapen i Indoor Perkussion i april 2013. Beredningsgruppen föreslår beviljat stöd 
för del av dessa resor, eftersom en resa är först 2013. 
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Söks av Askim-Frölunda-Högsbo och möjliggör resor och publika framträden. 
 
 

 
 

GÖTEBORGS KULTURFÖRVALTNING 

 
 
 
Björn Sandmark 
förvaltningschef 
   Kristina Frizell 
   utredningsledare 
 

 

Bilagor: 
1. Riktlinjer för utvecklingsstöd till kulturskolan. 
2. Riktlinjer för den frivilliga kulturskolan. 
3. Sammanställning av sökta projekt. 
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