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Utvärdering av projektet Kulturskola över 
kommungränserna 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten Utvärdering – 
Kulturskola över kommungränserna, daterad den 30 september 2021. 

Sammanfattning  

Kulturskola över kommungränserna (KÖK) är ett pilotprojekt som möjliggör att 
barn och ungdomar kan delta i en annan kulturskola än hemkommunens. De 
kommuner som deltar är Täby, Vallentuna och Sollentuna. Danderyd och 
Österåker har en insynsplats. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 
september 2019, § 77, att projektet skulle gälla från och med den 1 januari 2020 
till och med den 30 juni 2021. På grund av covid-19 har projektet förlängts till och 
med den 31 juni 2022.  

Föreliggande utvärdering syftar till att lyfta synpunkter och redogöra för insikter 
som gjorts hittills under projektet. Utvärderingen ska ses som en delavstämning 
och fungera som underlag till framtida beslut avseende projektet.  

Utvärderingen visar bland annat att modellen i grunden ses som positiv men att 
det finns ett antal utmaningar, bland annat avseende administrationen och att 
relativt få elever väljer kulturskola i annan kommun.  

Ärendet 

Bakgrund 
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Kulturskola över kommungränserna (KÖK) är ett pilotprojekt som möjliggör att 
barn och ungdomar kan delta i en annan kulturskola än hemkommunens. De 
kommuner som deltar är Täby, Vallentuna och Sollentuna. Danderyd och 
Österåker har en insynsplats. Projektet förväntas, förutom valfrihet, att bidra 
med fördelar som mångfald i utbudet, effektivisering och samverkanspotential 
avseende kursutbudet för barn och ungdomar med behov av särskilt stöd. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 september 2019, § 77, att projektet 
skulle gälla från och med den 1 januari 2020 till och med den 30 juni 2021. På 
grund av covid-19 har projektet förlängts till och med den 31 juni 2022.  

Bifogad utvärdering syftar till att lyfta synpunkter och redogöra för insikter som 
gjorts hittills under projektet. Utvärderingen ska ses som en delavstämning och 
fungera som underlag till framtida beslut avseende projektet.  

Utvärderingens resultat 

Utvärderingen visar bland annat att deltagande kommuner har olika mönster 
gällande ut- och inflöde av elever. Täby ser en nettoökning av utomkommunala 
elever sedan projektet inleddes, medan Sollentuna och Vallentuna ser en 
nettominskning. Modellen ses i grunden som positiv – med eleven i fokus, ökad 
valfrihet och breddat utbud. Den hanterar vidare en juridisk problematik – 
kulturskolor som tar emot elever från andra kommuner utan ett regelrätt avtal 
riskerar att bryta mot kommunallagen då kommuner inte får finansiera 
verksamhet för andra än sina kommuninvånare. I KÖK löses detta genom att 
elevens hemkommun finansierar platsen i den mottagande kulturskolan. 
Alternativet vore, enligt några intervjuade, att helt stoppa möjligheten för elever 
att välja kulturskola i annan kommun.  

Utvärderingen visar att det finns utmaningar som riskerar att leda till att 
modellens syften inte uppnås fullt ut. Deltagande kulturskolor anser att det finns 
en ekonomisk osäkerhet i elevflödet mellan kommunerna.  Vissa intervjuade 
uppger vidare en oro kring att projektet kommer att leda till ökade krav på 
samordning och likriktning, bland annat gällande regelverk och marknadsföring.  

Det är relativt få elever som väljer kulturskola i annan kommun, sannolikt delvis 
på grund av de ekonomiska taken som kommunerna satt. Flera intervjuade 
upplever att projektet tar mycket energi och tid i förhållandes det relativt låga 
deltagandet. Administrationen är en del som pekas ut som särskilt problematisk.  
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Slutligen upplevs samarbetet mellan de deltagande kommunerna överlag som 
konstruktivt och välfungerande. Det har dock lyfts vissa utvecklingsområden, 
såsom behov av att förtydliga vad som ingår i de olika parternas ansvar och roller. 

Ekonomiska överväganden 

Ärendet innebär ingen ekonomisk påverkan. 

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 

Lisbet Säll 
Kulturskolechef 

Bilagor 

- Utvärdering – Kulturskola över kommungränserna, daterad den 30 
september 2021 

Expedieras 

Lisbet Säll, kulturskolechef 

Erik Lindgren, utredare 
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