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Pilotprojektet kulturskola över kommungränserna 
övergår i ordinarie verksamhet 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar avsluta pilotprojektet kulturskola 
över kommungränserna per den 30 juni 2022.  

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ingå Kommunövergripande avtal 
avseende kulturskola över kommungränserna i Täby kommun, 
Vallentuna kommun och Sollentuna kommun och utser 
verksamhetschefen att underteckna avtalet samt att implementera 
pilotprojektet kulturskola över kommungränserna i ordinarie verksamhet 
per den 1 juli 2022.  

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till verksamhetschefen delegera 
rätten att ingå separata samverkansavtal mellan Täby kommun och 
respektive kommun som vill ingå i projektet. 

 

Sammanfattning 

I 2018 års verksamhetsplan gav Alliansen i Täby ett uppdrag till verksamheten att 
utveckla kulturskolans regionala samarbete. Utifrån uppdraget beslutade kultur- 
och fritidsnämnden den 16 september 2019, § 77 att delta i det 
kommunövergripande samarbetet avseende kulturskola över kommungränserna, 
där kommunerna Vallentuna, Sollentuna och Täby i dagsläget ingår. Syftet är att 
möjliggöra för barn och ungdomar att delta i kulturskolans frivilliga kursutbud i 
andra kommuner. 
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Projektet beslutades gälla 1 januari 2020 till 30 juni 2021. På grund av covid-19 
förlängdes projektet i kultur- och fritidsnämnden den 15 mars 2021, § 24, till att 
gälla till och med den 30 juni 2022. Nu föreslås att projektet övergår i ordinarie 
kulturskoleverksamhet.  

Kostnaden för pilotprojektet finansieras inom kultur- och fritidsnämndens 
budgetram.  

Ärendet 

I 2018 års verksamhetsplan (Dnr KS 2017/97-04) gav Alliansen i Täby ett 
uppdrag till verksamheten att utveckla kulturskolans regionala samarbete.  

Utifrån uppdraget beslutade kultur- och fritidsnämnden den 16 september 2019, 
§ 77, att delta i ett pilotprojekt som möjliggör att barn och ungdomar kan delta i 
kulturskolans frivilliga kursutbud i andra kommuner. Kommuner som deltar i 
projektet är Täby, Vallentuna och Sollentuna. Initialt deltog även Danderyds 
kommun. Syftet med samarbetet är att möta barn och ungdomars ökade rörlighet 
och bredda kulturskolornas utbud genom att möjliggöra för barn och ungdomar  
att delta i kulturskolans frivilliga kursutbud i en annan kommun än 
hemkommunen. Projektet bidrar till valfrihet, mångfald i utbudet, effektivisering 
och samverkanspotential avseende kursutbudet för barn och ungdomar med 
behov av särskilt stöd. 

Projektet beslutades gälla från och med den 1 januari 2020 till och med den 30 
juni 2021. På grund av covid-19 pandemin har inte projektet kunnat genomföras 
under normala omständigheter och projektet förlängdes till och med 30 juni 
2022. Modellen har utvärderats och gett underlag för en hållbar modell i 
framtiden. I och med att projektet avslutas övergår samarbetet i ordinarie 
kulturskoleverksamhet.  

För att möjliggöra ett stabilt och långsiktigt samarbete skrivs 
kommunövergripande avtal med principer för det interkommunala 
ersättningssystemet fortsättningsvis på fyra år i taget. Avtalet innebär ingen 
förbindelse för de samverkande kommunerna att upplåta platser till elever från 
en annan kommun, utan detta sker via separat tecknade samverkansavtal.  

I det fall nämnden beslutar i enlighet med förslaget kommer ett 
kommunövergripande avtal att upprättas mellan kommunerna som reglerar 
principerna för det interkommunala ersättningssystemet för kulturskola över 
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kommungränser. Ersättningssystemet följer den länsprislista som Föreningen 
Stor-Stockholms kultur- och fritidschefer har tagit fram i samarbetsprojektet 
”Regional tillgång till Idrottsanläggningar och Kulturskola”, se bilaga 1. 

Utkast av kommunövergripande avtal finns som bilaga 2. Kommunövergripande 
avtal som gäller till och med sista juni 2022 finns som bilaga 3.  

Ekonomiska överväganden 

Kostnaden för samarbetet med kulturskola över kommungränser finansieras 
inom kultur- och fritidsnämndens budgetram. Projektbudget övergår i medel i 
ordinarie verksamhet.  

 

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 

Lisbet Säll 
Kulturskolechef 

Bilagor 

1. Prislista kulturskola över kommungränserna 

2. Utkast för kommunövergripande avtal kulturskola över 
kommungränserna  

3. Kommunövergripande avtal kulturskola över kommungränserna som 
gäller till den 30 juni 2022 

Expedieras 

Utredare Karin Karlung 

Kulturskolechef Lisbet Säll
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