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Kommun Upplägg Antal elever 
Peng/check ämneskurs  

(per elev/år) 
Peng/check ensemble 

(per elev/år) Terminsavgifter Beräkning av peng 
Täby 6 upphandlade 

utförare, 1 kommunal 
kulturskola 

(anslagsfinansierad) 

drygt 2000 9 715 kr 3 354 kr  1 700 (ämneskurs) 
150 (ensemble) 

 

       

Upplands-Bro 4 privata musikskolor. 
Kulturcheck.  

ca 500 13 800 kr  12000kr 900 kr (tillfaller 
utföraren) 

Upplands-Bro kommun har tre kulturcheckar 
som eleven kan få och alla dessa ligger på  

1 000 kr i månaden. En av kulturcheckarna är 
öronmärkt för ensemble/orkester och de 

andra två kan användas till valfria 
terminskurser, både grupp- och 

individuellundervisning.  
Totalt kan en elev generera 36 000 kr på ett 

helår, eller 18 000 kr per termin. 
 

Staffanstorp 3 Privata utförare. 
Musikcheckar.  

600 11 000 kr  6 000 kr (4-12 elever) 
3 000 kr (13 elever eller 

fler) 

I hög grad diversifierat1 
Ämneskurs: 1 500-3 

000 
Ensemble/grupp:  

600-900  

Haft samma peng sedan ht 2013. Känner ej 
till hur kommit fram till siffrorna. Pengen 

omfattar inte kommunens admin-kostnader.  

Österåker 3 musikskolor, varv en 
kommunal. 

Drygt 1 400 10 560 kr* 3 720 kr (5-12 elever) 
2 316 kr (13+ elever) 

1 470 (ensemble) 
219 kr (ensemble) 

* ”Vi har inte peng i den riktiga meningen. Vi 
har resursutbetalning till utförarna, en 

bestämd årssumma som utbetalas varje 
månad om kursen/eleven går.” 

       

       

 
1 https://staffanstorp.se/musikskolan/vad-kostar-det/  

        
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Jämförelse peng 

https://staffanstorp.se/musikskolan/vad-kostar-det/
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Kommun Upplägg Antal elever 
Peng/check ämneskurs  

(per elev/år) 
Peng/check ensemble 

(per elev/år) Terminsavgifter Beräkning av peng 

Nacka 14 auktoriserade 
kulturskolor inom 

kundval kulturskola 

 Drygt 5 000 9 351 kr  5 322 kr (upp tom 12 
elever) 

2 776 (13 elever eller 
fler) 

1 080 (ämneskurs 
musik) 

530 (musikgrupp, 
oavsett storlek) 

 

I checkersättningen ska alla kostnader ingå 
utom övergripande administration som sköts 

av kommunen centralt, exempelvis 
fakturering av terminsavgifter, 

systemstöd för bokning/administration av 
kurser, övergripande kontaktcenterstöd vid 

frågor om fakturor, hjälp för medborgare vid 
bokning, frågor om utbud 

       

Sigtuna  Ca 1050 14 400 kr 8000 kr (upp till 12 
elever), 7000kr över 12 

elever) 

1 200 (ämneskurs) 
1000 (ensemble) 

I pengen ingår allt utom adminkostnader; 
lokaler, personal mm.  

       

 

 


