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Det har kommit till vår kännedom att den moderatledda alliansen har för avsikt att 
lägga ner den kommunala musikskolan med individuell musikundervisning inom 
Täby kulturskola under hösten 2019. Anledning som anges är att den går med 
underskott. I sin kommunikation till musiklärare och föräldrar har man sagt att ett 
nytt koncept införs för den kommunala verksamheten med fokus på 
gruppundervisning i konst, teater och musik i nära samarbete med varandra.

Att kultur är viktigt och att kultur måste få kosta är nog alla överens om. Såväl den 
av regeringen tillsatta kulturskoleutredningen[1] som regeringens 
kulturskoleproposition[2] framhåller vikten av att kommunerna tillhandahåller en 
kulturskola med bredd och hög kvalitet som är tillgänglig för alla. I de debatter som 
pågått på sociala medier under den senaste veckan mellan föräldrar, andra 
engagerade och nämndens ledamöter har man från politikernas håll velat framhäva 
gruppundervisningen som ett attraktivt alternativ där kommunen gärna vill göra 
extra insatser. Man har alltså valt en detalj om gruppundervisning ur skrivningen om 
målformuleringar och har låtit den bli vägledande för alliansens föreslagna beslut att 
avveckla den nuvarande musikskolan. Detta är på flera sätt missvisande. Bortsett 
från det faktum att flera av remissinstanserna var kritiska till just den formuleringen 
så finns den inte heller med i den färdiga propositionen. Där uttrycker man sig 
betydligt mer övergripande.[3] I fallet med Täbys kommunala musikskola är det 
relevant att stanna till vid just Kungliga Musikhögskolans remissvar, vilket betonade 
att utredningen ”grovt förenklar forskningsläget och ger läsaren en felaktig 
uppfattning om att musikpedagogiska forskare enhälligt skulle rekommendera 
gruppundervisning framför enskild undervisning.” Man exemplifierar med flera 
studier som pekar åt motsatt håll.[4]

När regeringen i propositionen diskuterar det statliga bidraget för utveckling 
betonar man återigen vikten av en utbildning av hög kvalitet. Man säger: ”Såväl 
utredningen som remissinstanserna påvisar behovet av ’spetsundervisning’, alltså 



undervisning av barn och unga som visat ett särskilt intresse för att fördjupa sig 
inom ett visst konstnärligt uttryck eller exempelvis ett musikinstrument. 
Kulturskolan har historiskt haft stor betydelse för att barn och unga fått både en 
grundläggande och fördjupad undervisning som gett en god grund för vidare studier 
och även ett professionellt yrkesliv med konstnärlig inriktning. Regeringen anser att 
statens insatser bör bidra till att den kommunala kulturskolan kan erbjuda barn och 
unga, oavsett bakgrund och färdigheter, en verksamhet och utbildning av hög 
kvalitet där barns och ungas behov står i centrum.”[5]

Det som utmärker den individuella musikundervisningen vid Täby kulturskola är det 
faktum att de 18 musiklärarna är mycket högutbildade och innehar utbildning vid 
musikhögskola samt är erkänt skickliga, pedagogiska och inspirerande. Dessa lärare 
är en garant för musikskolans höga kvalitet. Den moderatledda alliansen har inte 
kunnat visa hur man framgent ska kunna säkra en hög kvalitet, en bredd i utbudet 
som även innefattar ”smala” instrument samt säkerställa tillgängligheten för alla 
barn.
 
Min fråga är, 

Är den moderatledda alliansens förslag till förändring av kulturskolan i linje med den 
samlade bedömningen från regering, utredare, remissinstanser och aktuell forskning 
av hur en bra kulturskola med bredd och djup och hög kvalitet som är tillgänglig för 
alla barn ska se ut?
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