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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr KUN 2021/13

Kulturnämnden

Projektstöd till kulturskoleutveckling
Förslag till beslut
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja projektstöd till kulturskoleutveckling med;
a) 250 000 kronor till Nacka Musikskola
b) 250 000 kronor till kulturskolan Darra Musik & Dans
2. Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan från Boo Folkets Hus förening om
285 800 kronor till projektet ”Intryck-Uttryck del 2, med motiveringen att
tidigare beviljat stöd för genomförande av projektets första del år 2020, flyttats
fram för genomförande år 2021 med anledning av pandemin.
Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden har utlyst totalt 500 000 kronor år 2021 i ett särskilt stöd för utveckling
av kulturskoleverksamhet för barn och unga med funktionsvariationer. Tre ansökningar
om totalt 1 035 800 kronor har skickats in gällande utvecklingsprojekt 2021.
Kulturskolan Darra Musik & Dans ansöker om 500 000 kronor för fortsatt utveckling av
tidigare beviljat projekt, ”Aktivitetsklubben för alla”, som bedrivits i Fisksätra och
Sickla med aktiviteter inom främst dans, musik och konst för unga 13-17 år. Förslaget är
att bevilja 250 000 kronor till fortsatt utveckling och etablering av projektet under 2021.
Nacka musikskola ansöker om 250 000 kronor för ”Nära till funkis, del 2”, en utveckling
av tidigare beviljat projekt som resulterade i fortbildning av personal, investeringar i
specialanpassade instrument och utrustning, samt workshops med elever i Björknäs
särskola. Utvecklingen av projektet syftar till att möta fler elever genom särskolan och
bygga en bro till musikskolans verksamhet. Förslaget är att bevilja ansökan då den
bedöms ha goda möjligheter att öka utbudet och deltagandet inom målgruppen.
Nacka Dans & Teater kulturskola ansöker om 285 800 kronor för genomförandet av
projektet ”Intryck-Uttryck” del 2, vilket är en förlängning och utveckling av tidigare
beviljat projekt 2020. Förslaget är att avslå ansökan eftersom projektets del 1, ännu inte
har genomförts på grund av pandemin och därför flyttats fram till 2021. Förslaget till
beviljat projektstöd uppgår till totalt 500 000 kronor, vilket ligger inom ramen för
nämndens budget.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

sms

webB

Org.nummer

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167

2 (5)

Ärendet
Bakgrund

Kulturnämnden har sedan 2019 utlyst en miljon kronor i ett särskilt stöd som endast kan
sökas av kulturskolor som ingår i nämndens verksamhet genom avtal eller kundval.
Syftet med stödet är att stimulera till utveckling av ett välanpassat och attraktivt utbud av
kulturskoleverksamhet för barn och unga som har funktionsvariationer som förutsätter
särskilt stöd för att kunna delta. Det långsiktiga målet är ett ökat deltagande inom ovan
målgrupp i kommunens reguljära kulturskoleverksamhet. Riktlinjer för projektstödet
presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse. År 2021 har stödet tillfälligt halverats
med anledning av kommunfullmäktiges beslut om besparingar i nämndens budget. Det
innebär att totalt 500 000 kronor finns att fördela till utvecklingsprojekt år 2021.
Redovisning av beviljade projektstöd 2019 och 2020
Kulturskolan Le Fou
Kulturskolan Cirkus Le Fou beviljades 150 000 kronor i projektstöd år 2019 för
utveckling av anpassade kurser i cirkus för barn och ungdomar med
funktionsvariationer. Projektet skulle ha avslutats den 1 december 2019, men beviljades
förlängd projekttid under vårterminen 2020. Orsaken var att projektet behövde arbeta
uppsökande i särskoleverksamheten för att bygga upp relationer med målgruppen. Med
anledning av pandemins utbrott våren 2020 kunde dock inte den uppsökande
verksamheten genomföras i särskolorna under förra året, vilket resulterat i att
projekttiden har förlängts under 2021. Projektet redovisas till nämnden senare under året
beroende på hur pandemin utvecklas.
Kulturskolan Darra Musik & Dans
Kulturskolan Darra Musik & Dans beviljades totalt 390 000 kronor under 2020 för en
fortsatt utveckling av projektet ”Aktivitetsklubben för alla”, med målgruppen
funktionsvarierade barn och ungdomar. Totalt 50 elevplatser har erbjudits under våren
och hösten, samt 40 elevplatser under sommaren. Inriktningen för verksamheten var
dans, musik och konst och aktiviteterna genomfördes i Fisksätra och Sickla. Varje grupp
har haft 8-15 deltagare beroende på restriktioner med anledning av pandemin. Eftersom
flera inom målgruppen tillhör riskgrupperna kunde inte alla delta i samma utsträckning
under året. Alla planerade pop up aktiviteter kunde inte genomföras, och under jullovet
tvingades verksamheten stänga.
De flesta deltagarna var mellan 13-17 år, och under projektets gång har flera av dem
vågat träda fram, ta mer plats och delta i nya aktiviteter, vilket var ett önskat effektmål.
Tryggare relationer har byggts upp mellan deltagare och personal, vilket gett goda
förutsättning för fortsatt deltagande. Enligt redovisningen har många ungdomar gett
positiv återkoppling gällande aktivitetsklubben.
Nacka musikskola
Med anledning av pandemin fick Nacka musikskola revidera projektplanen för
utvecklingsprojektet ”Nära till funkis” del 1. Målgruppen var barn och ungdomar
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inskrivna i särskola, vilka ingår i riskgrupperna för pandemin. Det innebar att
projektstarten flyttades fram till hösten 2020. Fokus för den första delen av projektet var
att inhämta kunskap, köpa in specialanpassade instrument och utrustning inom den
senaste teknologiska utvecklingen på området. Lärarna har fått fortbildning och träning
att pedagogiskt hantera de nya instrumenten och utrustningen. Tre workshops har
genomförts med lärare och elever i samarbete med Sharemusic och Björknäs särskola.
Nacka musikskola är nu redo att gå vidare med projektet till del 2, och förverkliga
utvecklingen av ett nytt attraktivt utbud av kulturskolekurser för barn och unga inom
särskoleverksamhet 7-24 år.
Ansökningar om projektstöd 2021

Tre ansökningar om totalt 1 035 800 kronor har skickats in gällande utvecklingsprojekt
2021. Projekten presenteras i korthet nedan.
Nacka musikskola
Ansökan omfattar totalt 250 000 kronor för genomförandet av projektet ”Nära till
Funkis” del 2, vilket är en direkt fortsättning på tidigare beviljat projekt 2020 enligt ovan
redovisning. Målgruppen är barn och ungdomar inskrivna i särskolan. Syftet är att
skapa, spela och uppleva musik tillsammans. Målet är att det ska vara enkelt att få spela
och sjunga. Genom nära samarbete mellan Nacka musikskola och särskolorna önskar
musikskolan möta barnen såväl inom skoldagen, som i anslutning till skoldagens slut.
En bro ska byggas till musikskolans verksamhet genom att hitta lösningar för
gemensamma transporter, och skaffa ökad kunskap från barn och ungdomar gällande
vilket kursutbud som efterfrågas och är möjligt att delta i. Målet är även att skapa
samverkan med musikskolans ordinarie orkesterverksamhet. Nacka musikskola önskar
fortsätta samarbetet som inleddes med Sharemusic under projektets första del 2020, öka
samverkan med Nackas särskolor och om möjligt genomföra en samkonsert med
kulturskolan Darra Musik & Dans. Effektmålet är att fler elever med
funktionsvariationer deltar i Nacka musikskola, och att det finns fler kurser för denna
målgrupp att välja mellan.
Kulturskolan Darra Musik & Dans
Kulturskolan Darra Musik & Dans ansöker om totalt 500 000 kronor. Ansökan gäller en
förlängning och utveckling av tidigare beviljat projekt, ”Aktivitetsklubben för alla”.
Syftet är att fortsätta arbetet med att bredda kulturskolans utbud, genom att etablera fasta
kulturella mötesplatser för barn och ungdomar med funktionsvariationer i Fisksätra och
Sickla, samt genom pop up aktiviteter bland annat i grundsärskolor och daglig
verksamhet. Beroende på efterfrågan från målgruppen planeras kurser inom digital konst
– filmverkstad/animation med stop motion teknik, prova-på kulturmix inom musik, bild,
film, dans och rörelse. Open mic och DJ-skola. Totalt planeras för 60 elevplatser under
våren och hösten, cirka 50 elevplatser under sommarlovet. Samverkansparter är bland
annat Bonzi ledsagarservice, omsorgen i Nacka och Fisksätra Museum. Förväntade
effekter är ökat deltagande bland barn och unga med funktionsvariationer, och att det
leder till ökat självförtroende, självkänsla, delaktighet och driv med hänsyn till
deltagarnas förutsättningar.
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Nacka Dans & Teater kulturskola
Ansökan omfattar totalt 285 800 kronor för genomförandet av projektet ”IntryckUttryck” del 2, vilket är en förlängning och utveckling av tidigare beviljat projekt 2020,
”Intryck-Uttryck” del 1. Projektet beviljades även stöd om 150 000 kronor inom ramen
för kommunens ansökan till Kulturrådet för utvecklingsprojekt inom kulturskoleverksamheten under 2020/21. Projektets syfte och mål är att skapa en plats för kreativa
barn och unga med funktionsvariationer, där de kan undersöka och pröva olika
konstnärliga uttryckssätt för att växa och utvecklas. Målet är också att, genom
samverkan med bland annat daglig omsorgsverksamhet, särskola och olika föreningar,
hitta fungerande strukturer för målgruppen att uttrycka sig konstnärligt på lång sikt.
Projektet ska utgå från varje individs möjligheter. Utforskande arbete planeras genom
bland annat dans, teater och musik. En grundläggande förutsättning är att inventera
önskemål och behov hos deltagarna genom samtal med dem, vårdnadshavare och
särskola. Samverkanspartners är bland annat Björknäskolan och autismföreningen.
Förväntat resultat är att kulturskolan kan permanenta ett kursutbud som är välanpassat
för målgruppen.
Slutsatser och förslag

Bedömningen är att projekten skapar förutsättningar för en långsiktigt positiv utveckling
för ökad inkludering av barn och ungdomar med funktionsvariationer i
kulturskoleverksamheten. Pandemins verkningar har dock försvårat och stoppat upp
genomförandet av projekten enligt planerna. Det har krävt flexibla, tillfälliga lösningar
och förlängningar av projekten för att inte förlora resurser och möjligheter till utveckling
för de prioriterade målgrupperna. Förslaget är att bifalla ansökan från Nacka musikskola
med 250 000 kronor. Projektet har grundlagts under 2020 och bedöms ha goda
förutsättningar att inkludera fler barn och ungdomar i musikskolans verksamhet. Nacka
musikskola planerar även att samverka med kulturskolan Darra Musik & Dans, vilket
gör att broar kan byggas mellan dessa verksamheter.
Ansökan från kulturskolan Darra Musik & Dans är en fortsättning på tidigare beviljade
projekt från 2019 och 2020. Det innebär att detta är sista gången som projektet kan
beviljas stöd enligt riktlinjerna. Bedömningen är att ”Aktivitetsklubben för alla” är en
uppskattat verksamhet som har potential att bli än mer etablerad inom målgruppen.
Successivt bör dock delar av projektet övergå till att bli en integrerad del av den
ordinarie öppna kulturskolan. Förslaget är att bifalla ansökan från kulturskolan Darra
Musik & Dans med totalt 250 000 kronor för genomförandet av halva projektet.
Ansökan från Nacka Dans & Teater kulturskola gäller en fortsättning på ett beviljat
projekt som ännu inte kunnat genomföras med anledning av pandemin, och därmed
flyttats fram för genomförande i år. Mot bakgrund av ovan är bedömningen att ansökan
bör avslås. En ny ansökan kan skickas in inför 2022 då projektets första del har
genomförts och utvärderats. Det innebär att nämnden föreslås bevilja totalt 500 000
kronor i projektstöd inom ramen för nämndens utvecklingspott för kulturskolor 2021.
Enheten planerar att bjuda in alla kulturskolor till ett erfarenhetsutbyte i slutet av året för
att bidra till en lärande utvecklingsprocess.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beviljat projektstöd uppgår till totalt 500 000 kronor, vilket ligger inom
ramen för nämndens budget.
Konsekvenser för barn
Förslagen till beslut bedöms gynna barn och ungdomar med funktionsvariationer.
Tidigare utredningar och utvärderingar inom kulturskoleverksamheten visar att Nackas
utbud av anpassade kulturaktiviteter för ovan målgrupper är väldigt begränsat. De
aktuella projekten syftar till att skapa ett attraktivt utbud, i dialog och samspel med
målgruppen, samt viktiga samverkansparter i dess närhet. Det innebär att barn och
ungdomar blir delaktiga i att utforma sina egna kulturaktiviteter. Bedömningen är att
projekten kommer att utvecklas ur barns och ungas perspektiv, med utgångspunkt i deras
individuella förutsättningar.
Handlingar i ärendet
Riktlinjer för projektstöd till kulturskoleutveckling

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Anna Hörnsten
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten

