
  
  Bilaga 1 Kvalitetsrapport Täby kulturskola  

2022-10-13 
Dnr KFN 2022/37-51  

 
 

 

Kulturskolan i Sverige och Täby 

Ledning KOF 
Lisbet Säll 
2022-10-13 
Dnr KFN 2022/37-51 

  



2(9) 

Täby kommun | Kulturskolan i Sverige och Täby | Dnr KFN 2022/37-51 | 2022-10-13 

1. Kulturskolan i Sverige 

1.1. Svenska kulturskolans historia  

Musikskoleverksamheten i Sverige började byggas upp inom kommunerna under 1930- 
talet. Möjligheterna att få sång- och instrumentalundervisning hade innan dess varit 
mycket begränsade. Gemene man och kvinna som ville lära sig sjunga/spela var 
hänvisade till militärmusiken, bruksmusikkårerna inom läroverken, kyrkan eller 
privatlärare något som för de allra flesta var alldeles för kostsamt.  

En kraftig tillväxt skedde på 1960-talet då den kommunala musikskolan blev allmänt 
förekommande. Under 1990-talet utvecklades flera av musikskolorna till kulturskolor 
då undervisning i fler konstformer utöver musiken tillkom. 

Målet i den ursprungliga kommunala musikskolan var att ge alla ungdomar, oberoende 
ekonomisk, kulturell eller social bakgrund, en möjlighet att utveckla ett instrument- 
eller sångkunnande. Ambitionen att skapa en positiv fritid för ungdomar var 
framträdande. Senare tillkom ytterligare en dimension, att den kommunala 
musikskolan skulle bli en betydande förutsättning för kommunernas musikliv. 

1.2.  Vad kännetecknar en kulturskola?  

Den svenska musik-/kulturskolan är en ren kommunal angelägenhet som styrs av 
kommunala beslut och bedrivs med kommunala resurser. I avsaknad av en nationell 
definition är det i slutändan upp till varje kommun att besluta vad kulturskolan innebär 
hos dem. Kulturskolecentrum under det statliga Kulturrådet, bevakar kulturskolornas 
frågor och ger stöd till landets kulturskolor. Kulturrådet beviljar också årligen ca 100 
miljoner i utvecklingsbidrag till kulturskolor runt om i Sverige. Riksdagspropositionen 
”En kommunal kulturskola – en nationell strategi för statens insatser” (prop. 
2006/07:13 s. 103) från 2018 anger nationella mål för de insatser som ska stödja de 
kommunala kulturskolorna, bl.a. att främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av 
hög kvalitet i såväl utbud som undervisning 

År 2020 fanns det kommunal kultur-/musikskola  i 287 av landets 290 kommuner 
enligt publikationen Kulturskolan i siffror från Kulturrådet 2020. Enligt 
kulturskolecentrum är det ändå en hel del som de flesta kommuner tycks vara överens 
om:  

• Kulturskolan har ett allmännyttigt uppdrag och ska finansieras delvis eller helt 
med kommunala skattemedel.  
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• Kulturskolan har en ambition att göra undervisning ledd av välutbildade lärare 
tillgänglig för alla barn och ungdomar. 

• Tillgänglighet, hög kvalitet och frivillig är vanliga ledord.  

I vissa kommuner är samverkan med grundskolor en självklar del av verksamheten. 
Andra kommuner framhåller att det i en kulturskola bör finnas en samverkan mellan 
olika konstformer. Några tycker att samverkan med den professionella barnkulturen 
och även den professionella kulturen för vuxna är en nödvändig del av verksamheten. 

1.3. Svenska kulturskolans målgrupp 

Enligt Kulturrådet var det totala antalet unika elever i åldern 6–19 år i landets 
kulturskolor år 2020 drygt 177 000 individer. Andelen i åldern 6–19 år som går i 
kulturskolan ligger stabilt på cirka 11 procent. 62 procent av eleverna i åldern 6–19 år 
är flickor.  

Antalet deltagartillfällen i kulturskolan, det vill säga det antal elever som deltar i en 
kurs gånger antalet kurstillfällen, utgjordes till övervägande del av så kallade 
terminskurser eller ämneskurser. Musik stod för nästan tre fjärdedelar av 
deltagartillfällena i ämneskurserna . Det enskilda musikutövandet (instrument/sång) 
stod för 58 procent av de totala deltagartillfällena. Ett uppräknat sammanlagt värde för 
hela landet visar på drygt 5 miljoner deltagartillfällen i ämneskurser under 2020. 
Flickor utgjorde 62 procent av det totala antalet deltagartillfällen jämfört med 
pojkarnas 38 procent. Flickornas dominans var särskilt stor i ämnena dans och 
musikal. Pojkar var endast i majoritet i ämnena foto och film/animation.  

1.4. Täby kulturskola 

I början av 1941 kallades intresserade i Täby med omnejd till ett upprop om att i ideell 
anda tillsammans bilda en orkester. Tio musikanter anmälde sitt intresse och bildade 
Täby Enebybergs orkesterförening. I föreningens stadgars står att ”försöka få till stånd 
musikundervisning bland barn och ungdom”. 1946 övertog kommunen ansvaret för 
barn och ungdomsverksamheten och Täby musikskola bildades år 1947. Verksamheten 
växte stadigt under 50-, 60-, och 70- talet och som mest hade verksamheten ca 3000 
elever under 1980-talet.  

I verksamhetsplanen för 2008 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att undersöka 
möjligheterna att införa kundval inom musikskolan. Kundvalet infördes från 
höstterminen 2009. Syftet med införandet av kundval i musikskolan var att ge 
kommuninvånaren möjlighet att själv välja utförare. I nämndens beslut förutsattes att 
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den kommunala musikskolan skulle kvarstå som en aktör av musikskola på samma 
villkor och i konkurrens med övriga aktörer. Kommunala musikskolan gavs möjlighet 
till en omställningsperiod på två år. Höstterminen 2011 infördes även musikskolepeng 
för den kommunala musikskolan.  

Under åren 2011-2019 brottades kommunala musikskolan med dålig ekonomi. År 2016 
genomfördes en utredning där faktorerna personal, svårighet att matcha 
volymändringar avseende elever, restid för lärare och lokaler, ökad konkurrens samt 
den kommunala musikskoleverksamhetens uppdrag utpekades som betydande för 
verksamhetens ekonomiska situation (KFN 2016/127-54). 2019 hade verksamheten ett 
underskott på cirka 3,6 mnkr. 

Våren 2019 fattade kommunfullmäktige i Täby beslut om att avveckla kommunala 
musikskolan i dess dåvarande form (Dnr KFN 2019/38-54). 2019. En ny organisation 
av Täby kulturskola infördes 2020-01-01, vilket var samma tidpunkt som Täby också 
gick med i en regional samverkan mellan kommunerna Danderyd, Sollentuna, 
Vallentuna och Österåker avseende kulturskola över kommungränserna. Den nya 
kommunala kulturskoleverksamheten bytte namn till Ung kultur och innehöll den 
nyinrättade verksamheten ung musik och konst samt teater. 

Från och med augusti 2021 består Täby kulturskola av sex upphandlade musikskolor 
och en kommunal kulturskola.  

1.5. Återblick – Tio år med Täby-Enebygergs Orkesterförening 

Skriften Tio år med Täby-Enebybergs Orksterförening togs fram 1950 och berättar om 
verksamhetens start. Skriften följer här: 



5(9) 

Täby kommun | Kulturskolan i Sverige och Täby | Dnr KFN 2022/37-51 | 2022-10-13 

 

  



6(9) 

Täby kommun | Kulturskolan i Sverige och Täby | Dnr KFN 2022/37-51 | 2022-10-13 

 



7(9) 

Täby kommun | Kulturskolan i Sverige och Täby | Dnr KFN 2022/37-51 | 2022-10-13 

 



8(9) 

Täby kommun | Kulturskolan i Sverige och Täby | Dnr KFN 2022/37-51 | 2022-10-13 

 



9(9) 

Täby kommun | Kulturskolan i Sverige och Täby | Dnr KFN 2022/37-51 | 2022-10-13 

 

 


	1. Kulturskolan i Sverige
	1.1. Svenska kulturskolans historia
	1.2. Vad kännetecknar en kulturskola?
	1.3. Svenska kulturskolans målgrupp
	1.4. Täby kulturskola
	1.5. Återblick – Tio år med Täby-Enebygergs Orkesterförening


