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Sammanfattning 
Vi har nu genomfört första halvan av projektet ”Kulturskola och psykisk hälsa”. Vi har stött på 
några problem på vägen men redogör nu för en ny organisation och en plan på hur vi ska föra 

projektet i mål med bästa resultat. 
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Bakgrund 
Kulturskolerådet, kulturskolornas intresseorganisation, har sökt och beviljats ett treårigt projekt 
”Kulturskola och psykisk hälsa”. Projekttiden är 1 januari 2021 till 31 december 2023. 

Roller: 
Kulturskolerådet är projektägare och ansvarar inför Arvsfonden och ansvarar för att de projektmål 
som tagits fram uppnås och redovisas. Kulturskolerådets nationella projektledare är Malin Aghed.  

Vilka är projektmålen? 
I varje regionalt delprojekt ska vi årligen nå: 

 150 nya barn/unga och involvera dem 
 250 barn/unga ska ta del av resultat genom t ex artiklar eller föreläsningar 
 50 pedagoger ska få ökad kännedom om metoder kring psykisk ohälsa 
 40 chefer/ledare får kunskap om kulturskolans nya roll kring psykisk ohälsa 
 2 reportage i media som belyser projektet 
 2 nationella forum med erfarenhetsutbyten 
 1 verksamhetsplan per region som visar metoder projektet tagit fram 

Vad har projektet för syfte? 
Projektet syftar till att ge fler unga bättre uppväxtvillkor genom att förbygga psykisk ohälsa samt ge 
bättre stöd till unga med psykisk ohälsa. 

Vilken är projektets målgrupp? 
Målgruppen för projektet är barn och unga upp till 25 år, med eller utan funktionsnedsättning. 

Regionalt ansvar: 
Kulturskolecheferna i respektive region utser före projektstart vilken kommun som tar på sig 
arbetsgivaransvaret för koordinator. Dennas roll är att leda projektet i regionen, ansvara för att 
projektets mål nås samt upprätthålla kontakten med den regionala referensgruppen, deltagande 
kommuner, samverkanspartners och Kulturskolerådet. Den utvalda kommunen skriver avtal med 
Kulturskolerådet och fakturerar årligen 476 666 kr. Den årliga budgeten: 

Löner    400 000 kr 
Projektfilm    23 333 kr 
Regionala träffar   33 333 kr 
Reportage för Kulturskolan Magasin  10 000 kr 
Resor och logikostnader för träffar  10 000 kr 
Summa:    476 666 kr 
 

Kulturskolecheferna i Sörmland valde ut Vingåkers kommun som avtalsbärare och kontrakt mellan 
Kulturskolerådet och Vingåkers kommun skrevs med projektstart 1 januari 2021. 

Vingåkers kommuns kulturskola fick i uppdrag att anställa en projektkoordinator. I anvisningen med 
tidsplan från Kulturskolerådet står det: ”kan kommunerna i regionen/länet hitta extra resurser som 
kan möjliggöra att personer får utökad tjänst […] så är det positivt”. Ellen Rydberg, danspedagog, 
anställdes i projektet på 50% från 1 januari 2021. Hon ägnade ca tre månader åt inläsning på 



forskning och kartläggning av rådande läge. Ellen avslutade hastigt sin tjänst i slutet av mars 2021 och 
efter kartläggning av läget anställdes Tiina Rokka som koordinator, först 50 % och sedan 60% tjänst. 
Tiina har arbetat i projektet under tiden april 2021 till juli 2022. Även Tiina har sagt upp sig och 
projektet har nu genomgått en ordentlig genomlysning i samarbete med Kulturskolerådet och en ny 
organisation har tillträtt. 

 

Arvsfonden: 
Arvsfonden har tre kriterier för ett arvsfondprojekt. Det ska vara: 

 Nyskapande och utvecklande 
 Delaktighet ska finnas hos målgruppen 
 Överlevnad efter projektslut 

Nyskapande i ansökan 
Kulturskolans nya roll som uttalad aktör inom arbetet mot psykisk ohälsa hos barn och unga upp till 
25 år, med eller utan funktionsnedsättning, ska etableras i samhället. Samverkan mellan olika aktörer 
är centralt för att lyckas med detta. 

Delaktighet i ansökan 
Ungas egna berättelser blir centrala och sammanställning av dessa ingår i projektets arbetsuppgifter. 
RUM-föreningar, andra typer av elevföreningar nämns i ansökan och projektansvariga kommer att 
undersöka ytterligare hur de ungas upplevelser och erfarenheter ska tillvaratas. 

Överlevnad efter projektslut 
Vi ska implementera vunna erfarenheter och metoder i ordinarie verksamhet efter projektslut. 
Institutionalisering av t ex läger, dvs läger som överlever enskilda ”eldsjälar” och förknippas med 
kulturskolan som institution. 

 

Problem som vi stött på hittills efter halva projekttiden 
Vingåkers kommun har haft två olika projektledare som båda avslutat sina anställningar hastigt. Det 
kan tyckas som ett samband men det har varit vitt olika anledningar till uppsägningarna som inte 
låter sig redogöras för här av sekretesskäl samt respekt för den personliga integriteten hos våra 
medarbetare. Vi dock gjort en grundlig utredning kring omständigheterna i projektet. Vi har haft 
egna möten på kulturskolan där vi prövat olika idéer och ställt dessa mot varandra. Vi har haft 
kontakter med kulturskolechefer i länet samt den nationella projektledaren, som i sin tur har haft 
kontakter med Arvsfonden. 

Vi har i vår analys kommit fram till: 

 Projektledaren har saknat ordentlig uppfattning om projektets syfte, mål och aktiviteter 
 Projektledaren har varit för ensam  
 Projektledaren har haft bristfälliga befogenheter 
 Resultat: Projektledaren har ofta kört fast och har varit i stort behov av bekräftelse och stöd. 

Då eget budgetansvar saknats har kreativiteten hämmats i väntan på att höra vad personer 
på högre ansvarsnivå anser och processen har gått långsamt. 



Lösning 
Vi delar upp arbetet på tre nivåer, i olika roller: 

1. Kreatör 
2. Administratör, ekonom, redovisningsansvarig 
3. Chef med budget- och personalansvar 

 

Kreatören 
Camilla Klemming är danspedagog på Kulturskolan i Vingåkers kommun. Hon har haft ett intresse kring 
psykologi och funktionsnedsättningar i hela sitt liv. Hon är, förutom utbildad danspedagog från Karlstads 
Universitet, även utbildad inom dansterapi samt är diplomerad massör. Kropp och psyke har varit centrala 
delar av Camillas bakgrund och kompetensområde. Hon har en yrkesbakgrund som danspedagog, men har 
även arbetat som habiliteringspersonal på korttidsboende, vuxengruppboende, daglig verksamhet samt inom 
särskola. Utöver detta har Camilla även i stor omfattning arbetat som Spa-terapeut. 

Ekonomen 
Erik Kristoffersson är biträdande kulturskolechef och träblåslärare på kulturskolan i Vingåkers kommun. Eriks 
ansvarsområden på kulturskolan rör i första hand ekonomi och budgetuppföljningar, men har även ansvar för 
bidragsansökningar och tjänsteplaneringar samt ett allmänt planeringsansvar i samråd med kulturskolechef. 
Erik har bakgrund som frilansmusiker samt är utbildad civilekonom med erfarenheter som ekonomiansvarig på 
Jazzklubben Nefertiti, ekonom på Riksförbundet Svensk Jazz och som senior associate på Revisionsbyrån KPMG. 

Chefen 
Fred Sjöberg är Kulturskolechef i Vingåkers kommun. Fred har det övergripande ansvaret för att projektet 
genomförs. Fred har budgetansvar och personalansvar och kan genom sitt direkta deltagande i gruppen 
omedelbart fatta beslut om gruppens arbete vilket förväntas påtagligt underlätta gruppens beslutsförhet. Fred 
har mycket stor erfarenhet inom professionellt projektledningsarbete och går nu in som direkt part i arbetet, 
istället för att ha den stöttande funktion som han hittills haft. 

 

Vad har gjorts och hur går vi vidare? 
Ellen Rydberg gjorde det stora förarbetet i projektets inledning. Hon besitter en omtalad kunskap inom 
området psykisk hälsa men olika omständigheter gjorde att vi inte kunde ta del av hennes kunskaper när hon 
slutade sin anställning. Nu, när tid har passerat, har vi tagit ny kontakt och Erik och Camilla åker till Göteborg 
och träffar henne under vecka 44. Vi avser då dels få ta del av hennes tankar och erfarenheter kring projektet, 
men också fråga om hon har dokumentation som vi kan få ta del av, samt hoppas också få intervjua henne om 
hennes tankar i stort om hälsofrämjande arbete inom kulturskola. 

Vi genomför snarast en kartläggning kring det arbete som redan utförs i länet. Detta sker genom intervjuer 
med kulturskolechefer. Vi vill fråga: 

 Vilka läger anordnas av er? 
 Vilka aktiva projekt har ni? 
 Har ni särskilda kurser som riktar sig till personer med kognitiva nedsättningar? 
 Har ni externa samarbeten med bäring mot psykisk ohälsa? 
 Vilka hinder/utmaningar ser ni för att genomföra t ex läger? 
 Ser ni utbildningsbehov för personal? 
 Har du andra tankar kring kulturskolans roll som hälsofrämjande aktör? 



Bakgrund till frågeställning 
Vi har en presumtion om att det redan utförs mycket aktiviteter som främjar psykisk hälsa hos unga, 
med eller utan funktionsnedsättningar. Genom att ta del av det arbete som redan genomförs vill vi 
sammanställa och kartlägga och sedan sprida detta. En central del i projektet är att utveckla och 
identifiera lyckade metoder, sammanställa dessa och sedan sprida informationen. Vi vill ta reda på 
om det redan finns metoder och praktiker ute i länet som hittills inte fått spridning och som kanske 
inte klätts i ord som har bäring mot projektet. Vår misstanke är att flera projekt som redan pågår har 
positiv påverkan mot att öka det psykiska välbefinnandet, och som därmed uppfyller det 
övergripande målet som finns i Kulturskolerådets ansökan till Arvsfonden. Redan i ansökans första 
stycke fastslås att syftet med projektet är att ”ge fler unga bättre uppväxtvillkor genom att förebygga 
psykisk ohälsa …”. Vi kan dock se förklaringsproblem med att påvisa effekter på psykisk hälsa i det 
förebyggande arbetet. Om till exempel deltagandet i kulturskolans kör och de aktiviteter som kopplas 
dit får en elev att aldrig utveckla psykisk ohälsa, hur visar vi det? 

För att hitta evidens för kulturskolornas förebyggande, ofta dolda, arbete mot psykisk ohälsa så har 
olika aktörer undersökt rådande läge för att finna förklaringar. I Kulturskolerådets ansökan till 
Arvsfonden har man valt att exemplifiera med den dåvarande kulturministerns klänning som hon bar 
vid Polarprisgalan 2019 med texten ”-Kulturskolan räddade mitt liv och har format mig till den jag 
är”, vilket var ett av 10 000 citat som inlämnades till henne vid ett tidigare tillfälle. Kulturskolerådet 
hänvisar också till en video som finns publicerad på videoströmningstjänsten Vimeo där 
kulturskoleelever berättar om kulturskolans betydelse för dem. 

Kulturskolan i Vingåkers kommun ville också samla in data som hade bäring på kulturskolans 
betydelse för sina elevers psykiska hälsa. I december 2020 skickades en enkätfråga ut till skolans 
elever via mejl och sms med länk till Microsoft Forms med den enda frågan: Hur upplever du att 
undervisningen i kulturskolan får dig att må bra?”. Frågan ställdes i en kontext av att vi hade ett 
pandemiår bakom oss och vi ville undersöka om kulturskolans hälsofrämjande effekter var ett 
argument för att få fortsätta verksamheten trots samhällets övriga nedstängning. Våra 
respondenters svar kan sammanfattas med ett ”tack, allt är bara bra, det är roligt att spela!”. Detta 
är skönt att höra, men kan också något raljant kopplas samman med uttrycket ”hälsan tiger still”. En 
reflektion är att det kanske skulle vara effektivt att fråga vuxna, före detta elever, och ta reda på vilka 
effekter de anser att kulturskolan hade på dem som barn och unga. Ett rimligt antagande kan vara att 
de vuxna kanske har större möjlighet att reflektera bakåt på sin uppväxt, än den som är mitt uppe i 
den. 

  



 

Tidsplan-i urval 
År 1  
VÅR 

 Uppstart av projekt och skapande av projektplan för regionen. 
 Metodframställan, kartläggning i länet. 

HÖST 
 Användande av metoder 
 Möten 
 Filmer 
 Artikel i Kulturskolans magasin 

ÅR 2 
VÅR 

 Fortsatt användande av metoder 
 Professionell dokumentation av projektet 

HÖST 
 Fortsatta metoder med eventuell revidering 
 Kulturskolans magasin 
 Filmer som dokumenterar projektet 

ÅR 3 
VÅR 

 Fortsatt användning av metoder som nu är på väg in i ordinarie verksamhet 
 Sammanställningar, redovisning 
 Styrdokument- kulturskolans nya roll 

HÖST 
 Konferens 
 Strategidokument 
 Kulturskolans magasin 
 Nationella erfarenhetsutbyten 
 Återrapportering 

 

 

 

 

Vad har producerats och vad ligger i pipeline 
Dream Camp 
I Vingåker fanns det en tragisk period under 2010-talet med flera självmord bland unga i kommunen. 
För att vända denna tragiska trend fick kulturskolan i uppdrag av kommunledningen att skapa något 
för kommunens samtliga ungdomar i högstadieålder för att främja hopp och livslust. Efter noggrant 
tankearbete kom man fram till att ett höstlovsläger kring temat ”framtidstro” skulle skapas. Platsen 
för lägret bestämdes till kursgården ”Hjälmargården”, som ligger avskilt från Vingåkers centrala delar, 
och lägret fick namnet ”Dream Camp”.  



Dream Camp är ett exempel på projekt som inte har sin grund i projektet ”Kulturskola och psykisk 
hälsa” i bemärkelsen att det explicit har planerats fram inom projektets ramar. Trots detta är Dream 
Camp en satsning som mer än väl faller inom projektets ramar. I Kulturskolerådets ansökan nämns 
både föreningen Suicide Zero, som arbetar preventivt mot självmord bland unga, och ansökan tar 
även upp den dystra bakgrund som finns i Västerbotten och Storuman där flera ungdomar avslutade 
sina liv under 2018. Dream Camp är ett projekt som tillkom mot samma bakgrund. Vidare tar 
ansökan upp att man vill kartlägga och belysa kulturskolan som en aktör som gör stor samhällsnytta 
genom förebyggande arbete.  

Dream Camp är ett läger som riktar sig till samtliga ungdomar i högstadieålder som bor i Vingåkers 
kommun. Lägret är på en kursgård utanför centralorten och det pågår under tre dagar med 
helpension. Priset är lågt: 200 kr. Vi resonerar att det är så pass lågt satt att det i princip motsvarar 
den besparing på mat som ungdomarna hade förbrukat om de var hemma, samtidigt som helt gratis 
hade kunnat leda till att ungdomar för lättvindigt anmält sig för att sedan kanske hoppa av. Vi har 
inga krav på förkunskaper. Ungdomarna får välja mellan olika temagrupper, till exempel rockband, 
dans eller foto/film. De arbetar i lektionspass med sina temagrupper och utöver detta har vi möten i 
stor grupp med externa ledare, till exempel Gospelverkstaden eller Jon-Henrik Fjällgren. Vi planerar 
utifrån att det ska vara mycket ledarledd aktivitet då vi har märkt att det är socialt främjande att 
skapa tillsammans under en ledares översyn; detta har visat sig öka inkludering och integration. En 
annan framgångsfaktor som vi har identifierat är att lägret ligger på en avskild plats med liten risk för 
besök utifrån. 

Orkesterskola 
Under läsåret 2021/22 hade vi ett pilotprojekt kring orkesterskola. Med inspiration från Västerås 
kulturskola och Nykvarns kulturskola men också med stöd från utredningen ”En inkluderande 
kulturskola på egen grund” (SOU 2016:69) startade vi orkesterskola för tredjeklassare. Projektet gick 
ut på att sänka trösklarna så mycket vi kunde för att locka nya målgrupper. Under ett helt läsår 
träffade två av kulturskolans pedagoger ca nio elever, där samtliga hade utländsk bakgrund. 
Kulturskolan har traditionellt haft svårare att nå elever med utländsk bakgrund. Exempel på detta 
återges i ”Kulturskolans arbetsformer och utbud” som är en utredning som gjordes i Flens kommun 
(Odsvall & Gustafsson s. 6). Detta gäller även i Vingåker och när vi nu prövade att anpassa 
verksamheten och sänka trösklar så fick vi en ensemble med elever med utländsk bakgrund. 
Noterbart är att detta var en effekt som vi inte sökt, utan som uppstod när förutsättningarna var de 
rätta. Vad har detta för bäring på psykisk hälsa? Det är inte särskilt långsökt att anta följande: 

 Deltagande i kulturskolans aktiviteter främjar upplevelsen av en meningsfull fritid 
 Kulturskolan ska vara till för alla ungdomar, inte en utvald grupp i samhället 
 Kulturskolan ska en samlande plats för barn och ungdomar med olika bakgrund och verka 

integrerande 
 Både svenskfödda och utländska barn och ungdomar mår bra av kulturskolans aktiviteter och 

den gemenskap verksamheten skapar. 

För ungdomar som har en problematik med psykisk ohälsa 
I Vingåker har det tagits fram en särskild blankett för ett särskilt samarbete som kallas ”Kultur för 
hälsa” i samråd mellan kulturskolan och elevhälsan. Det handlar om att elevhälsan kan skicka en elev 
till kulturskolan där det anses som gynnande för elevens mentala välmående.  

 



Budgetuppföljning 
Projektets årliga budget ser ut såhär: 

 

Projektet förbrukade inte hela sin tilldelning under 2021 och vi har nu inhämtat tillstånd från vår 
huvudman att använda de medlen till 2022 års upplaga av Dream Camp. Redovisningen för 2021 ser 
ut som nedan, och det grönmarkerade är den outnyttjade delen som flyttades över till 2022: 

 

 

 

Under 2022 har det förbrukats medel, utöver lön för projektledare, på RFSL och Dans för hälsa. 
Sammanfattningsvis ser ekonomin för 2022 ut såhär: 

 

Observera att budgetposterna avseende RFSL och dans för hälsa inte följer rubrikerna. Vi har 
inhämtat tillstånd att trots detta använda projektmedel. 



Slutord 
Vi har med denna rapport velat genomlysa var vi står nu och vart vi är på väg inom projektet 
”Kulturskola och psykisk hälsa”. Vi kan konstatera att det varit lättare att kartlägga den egna 
kommunen där projektledaren varit anställd, dvs Vingåker, än länets övriga kommuner. Vi kan 
konstatera att det funnits en brist på det området och vi har i rapporten klarlagt hur vi önskar att gå 
vidare på det området genom att intervjua samtliga kulturskolechefer för att sedan ta det vidare 
utifrån vad vi får fram i dessa samtal.  

Vi kan också konstatera att mycket av det arbete som läggs ner ute på våra kulturskolor är 
hälsofrämjande, men att ”hälsan tiger still” och det är en utmaning att få fram evidens på hur 
fungerande verksamhet faktiskt har positiva effekter på elevers psykiska hälsa. Idéer har lyfts fram på 
att dels fråga elever via enkät, men också möjligheten att undersöka hur före detta elever- nu vuxna- 
ser tillbaka på sin kulturskoletid och hur den påverkade deras uppväxt. 

Genom vår nya organisation i projektet ska vi nu knyta ihop säcken och lyfta nivån genom ett aktivt 
datainsamlande uppfylla de kvantitativa projektmålen om kartläggande och spridning av goda 
metoder ute i länet. 

 

 

 

 

 

 


