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Revisionsrapport – Kulturskolan 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat Kultur-
skolan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om barn-, kultur- 
och utbildningsnämnden säkerställt att kulturskolans verksamhet bedrivs 
på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om den 
interna kontrollen är tillräcklig. Den sammanfattande revisionella be-
dömningen är att barn-, kultur- och utbildningsnämnden säkerställt att 
kulturskolans verksamhet bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt 
och att nämnden till övervägande del säkerställt att verksamheten bedrivs 
på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Kultur- och 
fritidschefen fick på arbetsutskottet i uppdrag att till nämnd-
sammanträdet i augusti komma in med ett förslag till en-
kät/frågeformulär som påvisar elevernas upplevelse och nöjdhet av sitt 
deltagande i kulturskolan. Förslag har inkommit. Bilaga 

Beredning 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 87/2016 
Arbetsutskottet § 80/2016  

Yrkande  

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finner bifall till detta. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag efter 
att kommentarsmöjlighet har lagts till på frågan om ”Jag skulle gärna tipsa 
min kompis om kulturskolan”  

____  

Beslutsexpediering 
Kultur- och fritidschef 

Justering (sign) 



Elevfrågor

Kulturskolan Strömsund

Är du tjej eller kille?

Tjej

Kille

Vill inte ange

Hur gammal är du?

8-9
10-11
12-13
14-16
16-18

Hur länge har du gått i Kulturskolan?

Mindre än 2 år
2-4 år
4-6 år
mer än 6 år

Läraren bryr sig om mina önskemål

Ja Nej
Kommentar:………………………………….

Jag skulle gärna tipsa min kompisar om kulturskolan

Ja        Nej, om du svarar nej, varför inte?...................................................

Vad kan bli bättre på Kulturskolan i Strömsund?

Kommentar:…………………………………



Föräldraenkät
Kulturskolan Strömsund

Är ditt barn tjej eller kille?

Tjej
Kille
Vill inte ange

Hur gammalt är ditt barn?

8-9
10-11
12-13
14-16
16-18

Mitt barn trivs i Kulturskolan
Ja Nej

Kommentar:………………………………

Mitt barn är rädd för någon eller något på Kulturskolan
Ja        Nej

Kommentar:……………………………....

Det är lätt att få kontakt med Kulturskolan
Ja        Nej  

Kommentar:………………………………

Kulturskolans information är bra
(Till exempel inför terminsuppstart, uppträdanden med mera)

Ja Nej
Kommentar:……………………………….

Jag besöker Kulturskolans Facebook sida
Ja    Nej

Kommentar:………………………………

Jag kan rekommendera Kulturskolan till mina vänners barn

Ja         Nej, om du svarar nej, varför inte?...................................................

Vad kan vi göra bättre på Kulturskolan i Strömsund?
Kommentar:………………………………………………


