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KULTUR OCH FRITID 
Kulturskolechef 
Lisbet Säll 

KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMNDEN 
2022-12-06 

Revidering av Regelverk för musikskole-
verksamhet i Täby kommun 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna reviderad version av 
Regelverk för musikskoleverksamhet i Täby kommun, daterad den 15 
november 2022.  

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att det reviderade regelverket träder i 
kraft den 1 januari 2023.  

Sammanfattning 

Täby kulturskola består 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. Detta regelverk revideras vid behov och 
den senaste revideringen godkändes av kultur- och fritidsnämnden den 24 mars 
2022, § 19. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna reviderad version av regelverket.  

Revideringen av regelverket innehåller mindre redaktionella ändringar såsom 
uppdaterade årtal och ändrad text om pilotprojektet Kulturskola över 
kommungränserna som inte längre är ett pilotprojekt utan en del av ordinarie 
verksamhet. Förslaget till revidering innebär också att nya regler gällande 
vårdnadshavares och myndiga elevers uppsägning av kursplats till kulturskolan 
införs. 

Revideringen av regelverket innebär en något minskad intäkt som finansieras 
inom befintlig ram. Revideringen innebär med största sannolikhet minskat antal 
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klagomål på kulturskolans abonnemangstjänst samt förkortade 
handläggningstider gällande ärenden till kontaktcenter och Täby kulturskolas 
expedition.  

Ärendet 

Bakgrund 

Täby kommun erbjuder sedan år 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 
musikskoleverksamheten 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 

En årlig revidering av regelverket är nödvändig för att bland annat uppdatera 
årtal. Föreliggande förslag innebär en redaktionell revidering av årtal från 2022 
till 2023.  

Pilotprojektet Kulturskola över kommungränserna avslutades den 30 juni 2022. 
Samarbetet mellan Täby kulturskola och grannkommunerna Sollentuna och 
Vallentuna är nu en del av kulturskolans ordinarie verksamhet. Regelverket 
revideras därför med en ny text om det kommunövergripande samarbetet mellan 
kulturskolorna i Sollentuna, Täby och Vallentuna.  
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Förslaget innebär också en revidering av reglerna för uppsägning av kursplats i 
kulturskolan. Anmälan till kulturskolan är ett abonnemang och gäller tills vidare. 
En uppsägning av en kursplats måste inkomma kommunen innan vissa 
brytdatum för att anmälan inte ska vara bindande till nästkommande termin. Om 
en vårdnadshavare/myndig elev säger upp sitt barns/sin plats efter brytdatum 
utgår full terminsavgift om 1700 kr.  

Reglerna om uppsägning av kursplats innan vissa brytdatum uppfattas som snäv 
av vissa vårdnadshavare/myndiga elever då brytdatumen ligger någon månad 
innan själva kursstarten. I praktiken innebär reglerna att 
vårdnadshavaren/myndiga eleven måste betala för en kursplats hen inte vill 
ha/kommer att utnyttja vilket skapar ett missnöje.   

Kultur och fritid föreslår därför att en ny regel om uppsägning införs i 
regelverket. Uppsägningar som inkommer efter brytdatum men innan 
terminsstart ska generera en administrativ avgift om 350 kr. Uppsägning som 
inkommer efter terminsstart men innan fakturering i slutet av september 
respektive slutet av februari genererar en administrativ avgift om 600 kr. 
Inkommer avanmälan efter fakturering debiteras full terminsavgift om 1700 kr.  

Samtliga förslag till revideringar i regelverket är markerade med gult i bilagan.  

Ekonomiska överväganden 

Revideringen av regelverket innebär en något minskad intäkt som finansieras 
inom befintlig ram. Revideringen innebär med största sannolikhet minskat antal 
klagomål på kulturskolans abonnemangstjänst samt förkortade 
handläggningstider för kontaktcenter och Täby kulturskolas expedition.  

 

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 

Lisbet Säll 
Kulturskolechef 
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Bilagor 

1. Förslag till reviderat regelverk för musikskoleverksamhet i Täby kommun 
att gälla från den 1 januari 2023.  

2. Regelverk för musikskoleverksamheten i Täby kommun, gällande från den 
1 april 2022.  

Expedieras 

Academy Musikstil 

Creative Music Education International 

Inger Elevants pianoskola 

Kulturcentrum ungdom 

Musikhuset Åkersberga 

Opus Norden 
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