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Beslut om att genomföra en utredning gällande
deltagande i ”Kulturskola över kommungränserna”
(KÖK)
Ärende
Styrgruppen för projekt ”Kulturskola över kommungränserna, KÖK” har
ställt en förfrågan till Danderyds kommun om att teckna interkommunala
avtal med projektets ingående kommuner (Vallentuna, Täby och Sollentuna)
för elevutbyten. För att fatta beslut om att teckna avtal behövs en utredning
kring vad ett avtalat elevutbyte innebär och vilka konsekvenser det får för
Danderyds barn och unga samt verksamheten i Danderyds kulturskola.
Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att det skall genomföras en utredning
om vad ett deltagande i KÖK och tecknande av avtal innebär för Danderyds
kommun.
Bakgrund
KÖK, kulturskola över kommungränsen är ett initiativ från Täby kommun
med inbjudan till Danderyd, Sollentuna, Vallentuna och Österåker att
medverka. Projektet är ett ibland flera för att utveckla kulturskolornas
regionala samarbete. Danderyds kommun har tillsammans med Täby,
Sollentuna och Vallentuna medverkat aktivt i KÖK sedan starten hösten
2018, Österåkers kommun deltar endast med en insynsplats i styrgruppen.
Projektets omfattning/delar
a) Utjämningssystem
Pilotprojekt avseende interkommunalt ersättningssystem där elever
kan gå en kulturkurs över kommungränsen.
b) Utökat kulturutbud för barn/unga med behov av särskilt stöd
Kulturskolornas utbud är idag begränsat för barn/unga i behov av
särskilt stöd och det är resurskrävande att som enskild kommun
kunna erbjuda en bredd. Är det möjligt att medverkande
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kommunerna tillsammans kan erbjuda ett breddat och attraktivt
kulturutbud. Undersök målgruppens önskemål och behov.
c) Samverka kring utbud, aktiviteter och resurser
Hur kan medverkande kulturskolor samverka kring att tillsammans:
- erbjuda barn/unga ett större och än mer varierat utbud av ämnen
och kurser.
- dela på lärarresurser och kompetensutveckling av personal.
- genomföra och skapa möten mellan elever och konstformer.
Bildningsförvaltningens utredning
Medverkande kommuner har skrivit avtal om att de kommer att ta emot
elever från annan kommun och låta elever från den egna kommunen delta i
respektive kommuns kulturskoleverksamhet. Avtalet innefattar även en fast
prislista som reglerar den ersättning respektive kommun ska betala/få betalt
för elev från annan kommun i sin verksamhet.
Medverkande kommuner har även satt ett ekonomiskt maxbelopp/budget för
hur många av de egna eleverna som de tillåter delta i en annan kommuns
verksamhet. Ex Täbys maxbelopp för 2020 är 600 tkr (motsvarar max 50
ämneskurselever under ett läsår) och Vallentuna har max 100 tkr (motsvarar
max 8 ämneskurselever under ett läsår)
Elever från den egna kommunen har alltid företräde till lediga platser, först
efter en i förväg fastställd tidpunkt ges elever från övriga medverkande
kommuner möjlighet att söka kvarvarande lediga platser. Elev från annan
kommun som fått plats, bibehåller platsen även kommande läsår – dvs tills
de på eget initiativ avsäger sig platsen.
Pilotprojektet inom KÖK
Under perioden vårterminen 2020 fram till och med slutet av vårterminen
2021, dvs ett och ett halvt läsår bedrivs ett pilotprojekt med syfte att prova
fram hur elever hemmahörande i en kommun skall kunna söka plats i annan
kommun samt hur fakturering gentemot elev samt mellan kommunerna skall
ske.
Avgränsningen under våren 2020 var att hantera de elever som redan deltog
i annan kommuns kulturskoleverksamhet (dvs inte öppna för alla att söka
utan endast befintliga elever som sedan tidigare deltar).
Under våren 2020 hanterades antagning, fakturering mm manuellt, då
utveckling av systemstöd inte hunnits med, men bedöms som avgörande för
att kunna hantera det hela.
Medverkande kulturskolor (Vallentuna, Täby och Sollentuna) har samtliga
en skoladministratör som avsätter tid för att göra den manuella hanteringen,
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kommunerna delar även på kostnaden för en projektledare (20%). Från och
med höstterminen 2020 har man öppnat för att samtliga elever som önskar
delta i annan kommuns verksamhet ges möjlighet att söka och tilldelas plats.
Dock med hänsynstagande till de avtalade budgetbegränsningarna.
Elevflödet i utbyten mellan de tre medverkande kommunerna var under
vårterminen 2020, ca 40 elever.
Något systemstöd har inte specificerats eller utvecklats, så manuell
hantering gäller fortfarande under hela läsåret 20/21. Pilotprojektet skall
utvärderas under vårterminen 2021.
Bildningsförvaltningens yttrande
Förvaltningen konstaterar att det finns ett flertal olika aspekter och
konsekvenser av att ingå interkommunaltavtal enligt KÖK-modellen, som
noggrant bör undersökas av en neutral tredje part.
Danderyds kommun är aktiva i KÖK, Kultur- och fritidschefen deltar i
styrgruppen för KÖK och Danderyds kulturskolechef är aktiv i
arbetsgruppen för samtliga projekt inom KÖK.
Danderyds kommun har däremot inte tecknat något interkommunalt avtal
med Sollentuna, Vallentuna och Täby för att utbyta elever inom
pilotprojektet. Större budgetbesparingar för Danderyds kulturskola samt
begränsade resurser för manuell hantering har försvårat deltagandet i
försöket. Att avsätta medel i budgeten 2020 för att ersätta andra kommuners
kulturskolor hade inneburit ytterligare neddragning i den egen verksamhet.
Därav har Danderyds kommun valt att invänta resultatet av pilotprojektet,
innan beslut fattas om att teckna avtal. Vi måste emellertid göra ett vägval
eftersom vi för vårterminen 2021 fått dispens att låta våra elever att delta i
Täbys verksamhet, vilket de inte kommer att tillåta nästa termin.
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