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KULTUR OCH FRITID 
Kulturskolechef 
Lisbet Säll 

KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMNDEN 
2022-03-24 

Revidering av ”Regelverk för 
musikskoleverksamhet i Täby kommun” 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna reviderad version av 
Regelverk för musikskoleverksamhet i Täby kommun (2019-08-01), 
inklusive tillkommen bilaga. 
 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att regelverket med tillhörande 
bilaga träder i kraft den 1 april 2022. 

Sammanfattning 

Från och med den 1 augusti 2021 består Täby kulturskola av sex upphandlade 
musikskolor och en kommunal kulturskola. För att få en flexibilitet i 
individvalssystemet och möjlighet att göra förändringar under avtalsperioden 
hänvisas i avtalet till Regelverk för musikskoleverksamhet i Täby kommun. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna reviderad version av regelverket. 
Till regelverket har en bilaga tillförts, som bland annat innehåller praktisk 
information, beskrivningar och instruktioner på hur regelverket ska tolkas i 
praktiska situationer som berör upphandlade musikskolor. Detta för att Täby 
kulturskolas upphandlade musikskolor ska ha en samlad information kring de 
praktiska rutiner som gäller inom Täby kulturskola. 

Förslaget till revidering innebär också att en ny ensemblekurs bestående av 14 
tillfällen per termin införs liksom att kravet på musikskoleutföraren att ordna ett 
uppspel för alla inskrivna elever per termin förändras till ett krav på ett 
erbjudande om uppspel för alla elever en gång per termin. Bokningsrutinerna för 
Kulturscenen i Täby kulturhus revideras liksom schemat för utbetalning av 
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musikskolepeng.  Regelverket föreslås också revideras så att mottagande 
musikskola vid ett elevbyte får musikskolepeng från och med månaden då eleven 
påbörjar sin kurs.  

Ärendet 

Bakgrund 

Täby kommun erbjuder sedan 2009 musikundervisning i ett individvalsystem där 
elever och vårdnadshavare själva kan välja utförare. Täby kulturskola består 
sedan augusti 2021 av sju enheter; en kommunal kulturskola och sex 
upphandlade musikskolor.  

För att uppnå en flexibilitet i individvalssystemet och möjlighet att göra 
förändringar under avtalsperioden hänvisas i ramavtalet med upphandlade 
musikskolor till Regelverk för musikskoleverksamhet i Täby kommun. 
Regelverket innehåller regler för individval inom musikskoleverksamheten. 
Reglerna omfattar bland annat ansökan och antagning av musikundervisning, 
elevavgifter och avgifter för instrumentuthyrning samt utbetalning av peng till 
utförare inom musikskoleverksamheten. Regelverket gäller alla upphandlade 
musikskoleutförare och alla elever/vårdnadshavare inom musikskoleverk-
samheten i Täby kommun.  

Revidering av regelverket, inklusive bilaga, beslutas av kultur- och fritidschef. 
Genomgripande förändringar av regelverket beslutas av kultur- och 
fritidsnämnden. Eventuell avvägning görs av kultur- och fritidschef. Information 
om revidering till utförare och elever/vårdnadshavare ska ges minst en (1) månad 
innan förändring genomförs. 

Förslag till revidering 

Minst en årlig revidering av regelverket är nödvändig för att bland annat 
uppdatera årtal. Föreliggande förslag innebär bland annat en redaktionell 
revidering av årtal och uppdaterade pengbelopp för 2022 i enlighet med beslut i 
kommunfullmäktige.  

Förslaget innebär också en revidering av tidsschemat för utbetalning av 
musikskolepeng till de upphandlade musikskolorna. Utbetalning föreslås ske 
senast den 20:e via kommunens administrationssystem, sju månader per år. 
Tidigare regel var utbetalning tio gånger per år. Denna revidering behövs för att 
kommunen ska kunna inhämta så korrekt elevstatistik som möjligt under aktiv 
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termin. Under juni-augusti och januari pågår ingen terminsundervisning i 
verksamheten. I december pågår undervisning enbart i två veckor. 
Revideringsförslaget innebär att utbetalning av musikskolepeng inte skulle göras 
i januari, juni, juli, augusti och december månader utan betalas ut i en 
klumpsumma i maj, september och februari månader. Utbetalningen utgår då 
från maj, september och februari månads elevunderlag. Ersättningen för januari, 
juni, juli, augusti och december månader är preliminär. Justeringar görs i oktober 
månad respektive februari månad. Regeln kring utbetalning av musikskolepeng 
då en elev väljer att byta utförare föreslås justeras. Tidigare fick mottagande 
musikskola musikskolepeng månaden efter att eleven påbörjat sin kurs. Detta 
ändras nu till utbetalning från och med månaden då eleven påbörjar sin kurs.  

Kultur och fritid föreslår också att en ny regel om utformningen av ensemble-
kurser införs i regelverket. Tidigare har upphandlade musikskoleutförare endast 
kunna erbjuda ensemblekurser bestående av tio tillfällen á 50 minuter per 
termin. För att uppnå en större flexibilitet i lektionsupplägg och erbjuda 
fördjupning för vissa ensembleelever, föreslås därför att en ny ensemblekurs 
bestående av 14 tillfällen per termin införs från och med den 1 april 2022. 
Lektionstiden på 50 minuter per tillfälle lämnas oförändrad.  

En revidering föreslås också gällande kravet på musikskoleutföraren att ordna ett 
obligatoriskt uppspel för alla elever en gång per termin. Regeln ändras till att 
musikskoleutföraren bör erbjuda ett uppspel per termin. Alla barn och unga vill 
inte uppträda för publik och då bör kommunen inte kräva detta av musikskole-
utföraren.  

Reglerna kring musikskolornas intresseanmälan för bokning av Kulturscenen i 
Täby kulturhus bör också revideras. Detta för att skapa en bättre framförhållning 
för planeringen av musikskoleutförarnas konserter och uppspel. Nytt förslag är 
att musikskoleutförarnas bokningar av Kulturscenen som gäller höstterminen 
kan lämnas in från och med den 1 april samma år. Intresseanmälan för bokning 
av Kulturscenen som gäller vårterminen lämnas in från och med 31 oktober året 
innan.   

Samtliga förslag till revideringar i regelverket är markerade med gult.  

Tillkommande bilaga till regelverket 

Täby kulturskolas gemensam kurskatalog och den administrativa 
elevhanteringsplattformen StudyAlong administreras av Täby kulturskolas 
expedition. För att skapa en samsyn i Täby kulturskolas sju enheter kring rutiner 
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och praxis gällande hanteringen av anmälan och avanmälan till kurser, 
kommunikation, marknadsföring och utbetalning av musikskolepeng med mera 
har en bilaga till Regelverk för musikskoleverksamhet i Täby kommun tagits 
fram. Bilagan är ett samlat informationsdokument för de upphandlade 
musikskolorna som revideras vid behov.  

Revidering av bilagan till regelverket beslutas av kultur- och fritidschef. 
Information om revidering av bilagan till regelverket ska ges till 
musikskoleutförarna minst en (1) månad innan förändring genomförs. 

Ekonomiska överväganden 

Godkännande av revidering av regelverket och införandet av en bilaga får inga 
ekonomiska konsekvenser. 

 

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 

Lisbet Säll 
Kulturskolechef 

Bilagor 

1. Förslag till reviderat regelverk för musikskoleverksamhet i Täby kommun 
(2022-04-01) 

2. Gällande regelverk för musikskoleverksamheten i Täby kommun 
(2021-06-16) 

3. Bilaga till reviderat regelverk för musikskoleverksamhet i Täby kommun 
(2022-04-01). 
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Expedieras 

Academy Musikstil 

Creative Music Education International 

Inger Elevants pianoskola 

Kulturcentrum ungdom 

Musikhuset Åkersberga 

Opus Norden 


	Revidering av ”Regelverk för musikskoleverksamhet i Täby kommun”
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Ekonomiska överväganden
	Bilagor
	Expedieras


