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Motion ang förutsättningarna att utöva musik och annan kulturverksamhet 

för barn o unga 
 

 Ett av vår kommuns starkaste varumärken är det som har med musikverksamhet att göra. Under 

årens lopp har massor av barn o ungdomar, ja även vuxna, fått möjlighet att uttrycka sig genom 

sången och musiken i otaliga sammanhang. 

 

Några exempel:  

- oräkneliga pop- o rockband har prövat hållfastheten i källare och replokaler men också blivit 

redskap för ungdomar att uttrycka både glädje, frustration och ilska,  

- musikskolan har hjälpt fram massor av elever till djupa personliga relationer med musiken,  

- musiker och sångare har blivit rikskända inom sina områden efter att ha fått sin skolning här, 

- inom föreningsliv och kyrkor har den rika musik, sång, teater och dansverksamheten skapat 

frimodiga och aktiva ungdomar med förmåga att uttrycka sig, 

- körverksamheten har varit och är direkt imponerande i vår bygd, 

- konserter och musikaler med elever från såväl grundskola som sär- och gymnasieskola har 

ständigt slagit omgivningen med häpnad,  

- det färskaste exemplet hämtar vi från sommarens Bruksspel där 60-70 barn och vuxna skapade 

något nytt att vara stolt över som kommuninvånare 

 

Mot denna bakgrund är det med fortsatt sorg i hjärtat som vi konstaterar att den musikestetiska 

verksamheten på gymnasieskolan har fått släckas ner. De konserter, musikaler och andra 

produktioner som därifrån kommit ur engagerade lärares och elevers kreativitet, har gått utanpå 

det mesta av sitt slag. 

I och med att det musikestetiska programmet tagits bort har all musikalisk specialkompetens 

också försvunnit från gymnasiet. Förr fanns musik med i schemat nästan oavsett vad man läste, 

men så är inte fallet längre. Därför finns t.ex. ingen självklar möjlighet att få till stånd ”en vanlig 

gymnasiekör” längre. En kulturell utarmning är ett faktum. 

 

Det finns anledning att allvarligt fundera på vad som kan göras för att våra ungdomar inte 

ska förlora förutsättningarna för sång- o musikutövande under sin skoltid. Den brustna 

länken behöver repareras. För många har det varit den ventil som gör att övriga studier orkas 

med. 

 

Inom kultur- o fritidsförvaltningen härbärgeras Musikskolan. Flyttningen av den kommunala 

musikskolan från barn o utbildningsnämnden till kultur o fritids-nämnden för flera år sedan, var 

sannolikt räddningen för verksamheten. Det var ett klokt beslut! 



Vi tror att det är dags att vidareutveckla Musikskolan. Den har starkt fokus på 

instrumentalmusik och det är gott och väl, men vi tror att det är läge att bredda 

verksamheten. Det kan ske genom att man som i flera andra kommuner mer arbetar med 

begreppet ”Kulturskola”. Där kan man skapa utvidgat utrymme för kör, musikaler, teater o 

kulturproduktion och kanske rent av erbjuda frivillig körverksamhet inom gymnasiet. 

 

En omstöpning av detta slag skulle kräva en översyn och sannolikt ett tillskott av resurser till 

Musik/Kulturskolans organisation. Det är också viktigt att inte terminskostnaderna tillåts stiga så 

att det försvårar för fler barn att vara med i verksamheten. För att förändringen ska bli möjlighet 

krävs öppenhet, nytänkande och pragmatism tvärs över nämnds- o förvaltningsgränser. 

 

Vi hoppas nu att det inte ska ta för lång tid att behandla denna motion. Det brådskar med att få fram 

ett förslag som kan hanteras i politik och förvaltningar. 

 

Vi föreslår alltså 

- att Klippans kommunala musikskola vidareutvecklas till en kulturskola 

- att det skapas förutsättningar för musik, sång och kulturutövande under hela skoltiden i 

grund och gymnasieskolan 
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