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Rättelse av beslut om tillfälligt omställningsstöd 
för privata musikskoleutförare 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner i efterhand beslut fattat av nämndens 
ordförande, dnr KFN 2022/69-54, om utbetalning av tillfälligt omställningsstöd 
för privata utförare.  

Sammanfattning 

De privata musikskolorna i Täby kulturskola har drabbats hårt av 
coronapandemin. För att kunna bibehålla en hög kvalitet i 
musikskoleundervisningen beslutades genom ett brådskande ordförandebeslut 
att ett tillfälligt omställningsstöd skulle betalas ut.  

Beslutet överklagades dock och förvaltningsrätten upphävde beslutet. 
Förvaltningsrätten bedömer att kommunen inte förmått göra det antagligt att 
ärendet var så brådskande att nämndens avgörande inte kunde avvaktas. 
Eftersom förvaltningsrätten har upphävt beslutet på grund av att beslutet inte 
tillkommit på lagligt sätt, ett formfel, är en rimlig åtgärd därför att tillse att 
beslutet fattas på korrekt sätt. Ärendet ska därför lämnas till nämnden för beslut. 

Ärendet 

De privata musikskolorna i Täby kulturskola har drabbats hårt av 
coronapandemin. Effekterna av pandemin i musikskolebranschen är bland annat 
ökad konkurrens om personal mellan aktörerna och således ett ökat löneläge. För 
att kunna bibehålla befintlig personal och en hög kontinuitet i 
musikskoleundervisningen beslutades genom ett brådskande ordförandebeslut 
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att ett tillfälligt omställningsstöd skulle betalas ut, se bilaga 1. Utbetalningen av 
stödet har verkställts. 

Ärendet hann inte beredas färdigt inför nämndens sammanträde den 16 juni 
2022, även om information om att handläggning pågick lämnades. Eftersom 
utbetalning av stödet brådskade bedömdes det att det fanns förutsättningar för 
att ordföranden skulle kunna fatta beslutet på delegation i form av så kallat 
brådskande ordförandebeslut enligt kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning p. 3.4. 

Beslutet överklagades dock och förvaltningsrätten upphävde beslutet, se bilaga 2. 
Förvaltningsrätten bedömer att kommunen inte förmått göra det antagligt att 
ärendet var så brådskande att nämndens avgörande inte kunde avvaktas. 
Ordföranden har därför inte haft befogenhet att fatta beslutet och det har därmed 
inte tillkommit på lagligt sätt. 

Ett beslut som upphävts ska om beslutet redan har verkställts rättas i enlighet 
med 13 kap. 15 § kommunallagen (2017:725). Eftersom förvaltningsrätten har 
upphävt beslutet på grund av att beslutet inte tillkommit på lagligt sätt, ett 
formfel, är en rimlig åtgärd därför att tillse att beslutet fattas på korrekt sätt. 
Ärendet ska därför lämnas till nämnden för beslut. 

Ekonomiska överväganden 

Omställningsstödet är ett engångsbelopp som baseras på elevantalet för 
respektive musikskoleutförare den sista utbetalningen av elevpeng för läsåret 
2021/2022. Engångsstödet är 400 kronor per elev, och påverkar inte den 
ordinarie elevpengen på 9 715 kronor per elev per år. 

Beslutet om rättelse medför inga ytterligare ekonomiska konsekvenser.  

Niklas Roos af Hjelmstäter 
Kultur- och fritidschef 

Lisbet Säll 
RE-chef Kulturskolan 
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Bilagor 

1. Ordförandebeslut tillfälligt omställningsstöd för privata 
musikskoleutförare, daterad den 15 juni 2022 

2. Dom från förvaltningsrätten i Stockholm meddelad den 27 januari 2023, 
mål nr 20543-22. 

 

Expedieras 

Lisbet Säll, RE-chef Kulturskolan 
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