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Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-06-09 
Dnr KS 2015/0204 

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Revidering av riktlinjer för musikskolor med tillägg om tidpunkt när elev räknas som antagen till 
kurs samt kommunens rätt att avstänga elev från undervisning på grund av obetald faktura. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten till avgiftsbefrielse för 
musikskoleavgiften för ekonomiskt utsatta hushåll. 

2. Uppdraget återrapporteras till Kultur- och fritidsnämnden under hösten 2015 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har 2015-04-29, § 3:7, antagit riktlinjer för musikskolor. I samband med 
översynen föranleder en utredning om möjligheten till avgiftsbefrielse för ekonomiskt utsatta 
hushåll. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-04-29, § 3:7. 

Bilagor 
1. Utdrag ur Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-04-29, § 3:7. 
2. Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-15. 

jan-Olof Friman 
Kommundirektör 
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Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-29 

KFN § 3:7 Dnr 2015/0043-863 

Revidering av riktlinjer för musikskolor 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunstyrelsen besluta 

1. Anta förvaltningens förslag till reviderade riktlinjer för musikskolan. 
2. Ge i uppdrag till Kultur- och fritidsförvaltningen att undersöka möjligheten till 

avgiftsbefrielse för musikskoleavgiften för ekonomisk utsatta hushåll. 
3. Uppdraget återrapporteras till Kultur- och fritidsnämnden under hösten 2015. 

Sammanfattning 
Revidering av riktlinjer för musikskolor med tillägg om tidpunkt när elev räknas som antagen 
till kurs samt kommunens rätt att avstänga elev från undervisning på grund av obetald faktura. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-15. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att: 
1. Anta förvaltningens förslag till reviderade riktlinjer för musikskolan. 
2. Ge i uppdrag dll Kultur- och fritidsförvaltningen att undersöka möjligheten till 

avgiftsbefrielse för musikskoleavgiften för ekonomisk utsatta hushåll. 
3. Uppdraget ska återrapporteras till Kultur- och fritidsnämnden under hösten 2015. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (FP) 
yrkanden och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 
- Musikskolorna 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 
Datum 2015-04-15 
Dnr KFN 2015/0043-863 (1) 
Revidering riktlinjer för musikskolor 

Sammanfattning 
Revidering av riktlinjer för musikskolor med tillägg om tidpunkt när elev räknas som antagen till 
kurs samt kommunens rätt att avstänga elev från undervisning på grund av obetald faktura. 

Beslutsförslag 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Anta förvaltningens förslag till reviderade riktlinjer för musikskolan. 

Bakgrund 
Revideringen av riktlinjerna för musikskolor innebär följande två tillägg: 
- ett förtydligande av när en elev i musikskolan räknas som antagen och börjar generera avgift. 
Eleven söker plats hos valfri utförare. När eleven erbjuds plats hos en utförare skall 
vårdnadshavaren acceptera detta med en signatur. Men det är först i samband med första 
lektionstillfället som eleven räknas ha börjat som elev i musikskolan, 

att kommunen vid obetald kundfaktura har rätt att avstänga en elev från musikskolan. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Beslut - KF§ 230/2012 Riktlinjer för musikskolor antas (KS 2012/0451) 

Bilagor 
Revidering av riktlinjer för musikskolor, daterad 2015-04-15. 

>irgit Lindholm Sören Karlsson 
Tf chef Kultur- och fritidsförvaltningen Kultursekreterare 
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0 Österåker 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Datum 2014-5-04-15 
Dnr KFN 2015/0043-863 

Reviderade riktlinjer för musikskolor 

Sammanfattning 
Tillägg till gällande riktlinjer markerade i grått 

Rätt till plats: 
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, specialskolan, 
särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i kommunen som inte går i 
gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. 

Förläggning av undervisningstid 
Den inskrivna musikundervisningen är en fritidsaktivitet och ska, för att inte åsidosätta alla elevers 
rätt till undervisningstid i respektive skolform, förläggas på icke timplanebunden tid. 

Köregier: 
Ansökan görs på webben - även för att hyra instrument. Ansökan kan göras tidigast sex månader 
innan plats önskas. Ansökningsdatum utgör ködatum. Vid samma ködatum till samma aktivitet hos 
samma utförare gäller företräde för äldre elever. 
Den sökande blir räkningsmottagare. 
Kö och placering administreras av utföraren. Elev som blir erbjuden/tackar ja och blir placerad till 
en aktivitet ligger kvar i kö till övriga val/utförare. 
Elev räknas som antagen till kurs/ensemble/kör i samband med det första lektionstillfället. 

Avgift: 
Avgiften revideras varje år av kommunfullmäktige. Avgiften delas upp i 
o Grundavgift oavsett instrument 
o Ensemble, alternativt kör, i kombination med instrument? 
o Enbart kör 
o Enbart ensemble 
o Instrumenthyra 

Debiteringstillfällen: 
HT: 1/10 (förfallodag 31/10) samt 1/12 (förfallodag 31/12) 
VT: 1/3 (förfallodag 31/3) samt 1/5 (förfallodag 31/5) 

Räkningsmottagaren för de elever som vid respektive debiterings tillfälle är registrerade i elevregistret 
kommer att debiteras en deltagaravgift enligt nedanstående perioder: 
o 1 oktober genererar en deltagaravgift för tiden från terminsstart tom 30 september, 
o 1 december genererar en deltagaravgift för tiden 1 oktober till och med 31 december 
o 1 mars genererar en deltagaravgift för tiden 1 januari till och med 30 april 
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o 1 maj genererar en deltagaravgift för tiden 1 maj till och med 31 juli. 

Syskonrabatt: l:a och 2:a barnet betalar full avgift, där det äldsta barnet räknas som l:a barnet. 
Vidare räknas barnen i fallande ålder. Från och med 3:e barnet gratis. 

Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvaro medges inte. 

Uppsägning av plats 
Den som inte längre önskar nyttja sin plats ska senast två månader innan barnet slutar anmäla detta. 
Uppsägning görs via Österåkers kornmuns webbsida eller skriftligt på särskild blankett. Under 
uppsägningstiden tas ordinarie avgift ut. Platsen kan nyttjas under uppsägningstiden. Uppsägningstid 
är 2 månader, beräknat från inkommen uppsägning. 

Avstängning från musikskola 
Vid obetald faktura har kommunen rätt att stänga av en elev från undervisningen. 

Sören Karlsson 
Tf chef Kultur och fritidsförvaltningen 

Birgit Lindholm 
Kultursekreterare 
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0 Österåker 

Österåkers kommun Rev. KFN 2015-04-29 § 3:7 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Riktlinjer - Kundval Musik 

Rätt till plats: 
Alla elever som är folkbokförda i Österåkers kommun och som går i grundskolan, 
specialskolan, särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De ungdomar i 
kommunen som inte går i gymnasieskolan har rätt till plats i likhet med ordinarie 
åldersgrupp för gymnasiets sista år. 

Förläggning av undervisningstid 
Den inskrivna musikundervisningen är en fritidsaktivitet och ska, för att inte 
åsidosätta alla elevers rätt till undervisningstid i respektive skolform, förläggas på icke 
timplanebunden tid. 

Köregier: 
Ansökan görs på webben - även för att hyra instrument. Ansökan kan göras tidigast 
sex månader innan plats önskas. Ansökningsdatum utgör ködatum. Vid samma 
ködatum till samma aktivitet hos samma utförare gäller företräde för äldre elever. 
Den sökande blir räkningsmottagare. 
Kö och placering administreras av utföraren. Elev som blir erbjuden/tackar ja och 
blir placerad till en aktivitet ligger kvar i kö till övriga val/utförare. 

Kursstart: 
Eleven anses ha påbörjat sin undervisning i musikskolan i samband med första 
kurstillfället. Därmed är det detta datum som är startdatum för debitering av avgift 
samt för resursfördelning till utföraren. 

Avgift: 
Avgiften revideras varje år av kommunfullmäktige. Avgiften delas upp i en 

o Grundavgift oavsett instrument 
o Ensemble, alternativt kör, i kombination med instrument 
o Enbart kör 
o Enbart ensemble 
o Instrumenthyra 

Debiterings tillfällen: 
HT: 1/10 (förfallodag 31/10) samt 1/12 (förfallodag 31/12) 
VT: 1/3 (förfallodag 31/3) samt 1/5 (förfallodag 31/5) 

Räkningsmottagaren för de elever som vid respektive debiteringstillfälle är 
registrerade i elevregistret kommer att debiteras en deltagaravgift enligt nedanstående 
perioder: 
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o 1 oktober genererar en deltagaravgift för tiden från terminsstart tom 30 
september. 

o 1 december genererar en deltagaravgift för tiden 1 oktober till och med 31 
december 

o 1 mars genererar en deltagaravgift för tiden 1 januari till och med 30 april 
o 1 maj genererar en deltagaravgift för tiden 1 maj till och med 31 juli. 

Syskonrabatt: 1 :a och 2:a barnet betalar full avgift, där det äldsta barnet räknas som 
l:a barnet. Vidare räknas barnen i fallande ålder. Från och med 3:e barnet gratis. 

Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvaro medges inte. 

Vid obetald faktura äger kommunen rätt att avstänga eleven från undervisningen i 
musikskolan. 

Uppsägning av plats 
Den som inte längre önskar nyttja sin plats ska senast två månader innan barnet 
slutar anmäla detta. Uppsägning görs via Österåkers kommuns webbsida eller 
skriftligt på särskild blankett. Under uppsägningstiden tas ordinarie avgift ut. 
Platsen kan nyttjas under uppsägningstiden. Uppsägningstid är 2 månader, beräknat 
från inkommen uppsägning. 
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