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Uppdrag från Kommunchefen och metod

• Public partner har under 2020 haft ett uppdrag för Söderhamns kommun att 

belysa lokalbehov för dagens förskola och grundskola samt  gymnasieskola 

och vuxenbildning - Behov nu och framåt till år 2030.

• Som ett tilläggsuppdrag till Public Partners uppdrag har varit att även belysa 

Kulturskolans lokalbehov.

• Arbetet har genomförts med intervjuer (Bilaga 1) samt genomgång av 

relevant underlagsmaterial.

Genomlysningen är en snabb ”mini-förstudie” för att belysa olika 

handlingsalternativ.



Genomlysning av 

förskolans och 

grundskolans lokalbehov



Analys och reflektioner

• Kommunens styrdokument prioriterar lärande som drivkraft för kommunens 

utveckling

• Frågan om integration/segregation högt upp på kommunens agenda

• Långsiktigt perspektiv skapar möjligheter

• Demografin

• Skapa incitament för lokaleffektivitet och skapa utrymme för det långsiktiga 

investeringsbehovet

• Söderhamn skolutveckling utgör en bra grund för utveckling av 

skollokalernas utformning mot 2035



Rekommendationer

• Skapa en 7 – 9 skola centralt i Söderhamn

• Stegvis analys och förändring av behovet av förskolelokaler och skollokaler 

F - 6

• Anpassa några förskolor (Kungsgården och Stråtjära) till den övergripande 

strukturen för förskolan som bygger på kommunens ÖPL

• Samverkan som nyckel till framgång



Kulturskolan nuläge



FÖRSKOLANS LÄROPLAN

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, 
reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att 
uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, 
form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få 
möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och 
tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en 
metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.



SKOLANS LÄROPLAN

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer 

och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och 

form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 

möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till 

eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

• kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har 

utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

• utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan 

berika den som en lärande miljö



Söderhamns ambition (1)” En skola för alla barn

i Söderhamns kommun ” 2007

• Lyfta fram kulturens möjligheter i skolan

• Stärka och utveckla musik, rytmik, dans, drama, slöjd, bild och form som vi redan har i skolan

• Bredda utbudet av kultur

• Främja möten i kultur och mellan kulturer

• Vidga kulturbegreppet

• Skapa större balans mellan det praktiskt kreativa och det teoretiska och låta dem vara en tillgång för 

varandra

• Integrera de olika kulturaktiviteterna med varandra och med alla andra ämnen i skolan



Söderhamns ambition (2)” En skola för alla barn

i Söderhamns kommun ” 2007

• Inspirera till kreativa uttrycksformer inom alla ämnen

• Ge varje elev möjlighet att upptäcka och utveckla sina kreativa sidor

• Ge varje elev möjlighet till fler uttrycksformer

• Ge varje elev möjlighet att påverka verksamheten med sina breddade/fördjupade 

uttrycksformer

• Se kulturen som möjlighet till fler inlärningsvägar

• Inspirera till skaparglädje och lust att utvecklas



Kulturskolan huvuduppgifter 2020

• Ämnesundervisning i musikinstrument: Sång, drama/teater, dans och film. Utbildning i 

konstnärliga, estetiska ämnen.

• KULAN-Kultur i skolan: Ett komplement och samarbete med förskola/skola genom att 

stimulera och utveckla estetiska lärprocesser i det pedagogiska arbetet tillsammans med skolans 

personal med utgångspunkt i läroplanerna. Pedagoger i verksamheter ansöker om deltagande 

utifrån en katalog 1ggr/år

• Bidra till kommunens kulturliv: Tillsammans med Kulturskolans elever anordna evenemang som 

främjar deras utveckling i ämnesundervisningen. Sker ibland i samarbete med kommunens föreningsliv. 

Ämnen, kunskap som behövs för Sveriges innovativa utveckling



Utifrån kommunens fokusområden - Lärande och goda livsmiljöer

• Kulturskolan erbjuder barn och ungdomar en meningsfull fritid och utbildning. Hos oss kan alla känna sig 

välkomna. 

• Barn och unga får använda estetiska uttryck och förmågor, deras språk, som eventuellt kan leda till 

kommande yrken. Vi tillför kommunen en spetskompetens inom detta område.

• Arena även för de som har svårt att etablera sig i skolan och plats för de som är utanför - arena på lika villkor-

integration. 

• Träning av koncentration, socialt samspel, uthållighet och övning ger färdighet, kreativitet, språkutveckling 

och säkerhet att prata, agera inför andra. 

• Samspelet med skolan hjälper inlärningen och förståelsen i ämnen. I samarbetet med lärarna i skolan kan 

våra arbetsmetoder leda till att eleverna får fler verktyg för att förstå och nå målen.



Kulturskolan - fakta

• 20% av alla barn mellan 6 - 16 år i Söderhamns kommun, ca 580 st unika, är 
inskrivna i Kulturskolans ämnesundervisning och många går därutöver på flera 
ämnen.

• Kulanprojekt: Verksamhet i samtliga olika skolformer.  Aktuella projekt som är i 
samklang med skolornas behov, tex arbete med värdegrund, barnkonvention, 
diskrimineringsgrunder, förståelse av matematiska begrepp, språkutveckling mm. 
Verksamheten når ca 2200 barn/elever (ej unika) årligen.

• Låg deltagaravgift i jämförelse med andra kommuner.



Kulturskolan - lokaler

• Kulturskolan finns i ”Kulturens hus” sedan relativt många år.

• Lokalerna hyrs externt.

• Yta är 1 063 m2 och hyran är 682 176 kr. Utöver detta så hyrs ytterligare 3 lokaler läsårsvis på 
timmar under två – fyra dagar i veckan. Detta är större lokaler för orkester-, dans- och 
dramaundervisning. Hyra inkl driftskostnader (vatten, värme, el, sopor, bredband) som inte ingår i 
hyran är 1,175 mkr.

• Lokalerna är inte anpassade till Kulturskolans verksamhet. Mycket arbete för Kulturskolans personal 
med att flytta runt material. 

• Det har inte varit framkomligt att förändra lokalerna utifrån Kulturskolans verksamhet. 

• Verksamheter som har det särskilt komplicerat är: dans (som är en stor verksamhet) samt 
teaterverksamhet (har inte en riktigt scenisk miljö och utrustning). 



Kulturhus (2018)

• Under 2018 bedrevs ett utredningsarbete inom Söderhamns kommun med 

representanter för KUS (Tekniska avdelningen och Kultur- och fritidsavdelningen) samt 

BUN för att klargöra förutsättningarna för lokalmässig samordning mellan kommunens 

verksamheter för kultur- och fritidsändamål. Berörda verksamheter var:

‒ Kulturskola

‒ Kultur- och biblioteksverksamhet 

‒ Drömverkstad

‒ Bowlinghall

‒ Komtek

• Ett förslag skisserades men togs inte vidare till beslut.



Analys och reflektioner



Analys och reflektioner

• Nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga för Kulturskolans verksamhet.

• Eftersom lokalerna hyrs externt är en lösning att hitta en lokalmässig samordning i kommunens egna 

lokaler den långsiktigt bästa lösningen för Söderhamns kommun.

• Samverkan med andra huvudmän, verksamheter eller aktörer kan tillföra ett mervärde för ev. ny 

lokallösning för kulturskolan

• Nuvarande målbeskrivning för Kulturskolans verksamhet ” En skola för alla barn i Söderhamns 

kommun” arbetades fram 2007. Att arbeta igenom en revidering 2.0 kommer att ge ny insikt, energi 

och riktning för Kulturskolans lokalmässiga prioriteringar som en del av förskolans och grundskolans 

framtida lokalstrategier.



Tänkbara lokalmässiga möjligheter för Kulturskolan

• Egna lokaler – befintliga eller en ny lokalisering

‒ Kulturskolan bör i ett långsiktigt perspektiv lämna nuvarande lokaler

• Samverkan med andra verksamheter inom kommunen – ”Kulturens hus”

‒ Prövades inom ramen för utredningsarbetet 2018. Bedömdes av Barn- och ungdomsförvaltningen som 

mindre intressent.

‒ ”Drömverkstaden” har nya lokaler centralt i Söderhamn.

• Samverkan med Hälsinglands utbildningsförbundets estetiska program

‒ Förutsätter ny lokalmässig lösning för Kulturskolan i nära anslutning till Staffansgymnasiet

• Lokalmässig integrering med grundskolan

‒ Barn- och utbildningsförvaltningen förordar som ny lokalmässig lösning för Kulturskolan att verksamheten 

integreras med befintliga grundskolor. Detta alternativ behöver klargöras tydligare hur det kan realiseras.



Rekommendation 



Rekommendation

• Arbeta igenom Kulturskolans verksamhet utifrån målsättning och inriktning:

• Vad vill vi med kulturskolan? Syfte och riktning. Vad är det kulturskolan bidrar till i vårt samhälle?

• Ambitionsnivå? Är det bra idag eller är nivån för låg/hög?

• Vilka förutsättningar behöver kulturskolan för sin verksamhet? Hur ser det ut idag? Hur borde det se ut framöver om möjligt?

• Om några förändringar bör ske? Vilka är de och vilka konsekvenser medför dessa?

En revidering av Kulturskolans målsättning och inriktning kommer att ge ny insikt, energi och riktning 

för Kulturskolans lokalmässiga prioriteringar som en del av förskolans och grundskolans framtida 

lokalstrategier.

• Kulturskolans framtids lokallösning bör ske i kommunens egna lokaler.

• Utifrån de tänkbara möjligheterna för Kulturskolan bör alternativet med  lokalmässig integrering med 

grundskolan undersökas närmare. I en långsiktig prioritering för Barn- och utbildningsnämnden vad 

gäller lokaler finns det stora behov att tillgodose. En lokalmässig integrering kan innebära 

lokaleffektivitetsvinster.



Bilaga 1 - Intevrjupersoner

• Anneli Dahlberg – Kulturskolechef Barn- och utbildningsförvaltningen

• Eva – Britt Hartikainen – Verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen

• Anders Uddén – Kultur och fritidschef Kultur och samhällsserviceförvaltningen

• Ann-Charlotte Låks – Rektor Staffansgymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund


