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Kulturskola över kommungränserna
Ärende
Underlag inför beslut om att teckna interkommunala avtal för ”Kulturskola
över kommungränserna”.
Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge bildningsförvaltningen i uppdrag
att till sammanträdet i december 2021, beskriva nuläget samt ta fram en och
risk- och konsekvensanalys inför beslut om att teckna interkommunala avtal
kring ”Kulturskola över kommungränserna”.
Bakgrund
KÖK är ett samarbete mellan ett antal kommuner avseende Kulturskola över
kommungränser. Medverkande kommuner är kulturskolorna i Danderyd,
Täby, Sollentuna, och Vallentuna. Syftet med samarbetet är att följa upp
rörligheten ibland barn och unga och bredda kulturskolornas utbud. Och
därmed ge möjlighet för att barn och ungdomar 7 - 20 år att delta i
kulturskolornas* frivilliga kursutbud i en annan kommun. För Sollentuna
och Vallentunas del ingår endast verksamhet i egen regi, för Täby ingår
såväl egen regi som upphandlad privat regi. För elever som deltar i annan
kommuns verksamhet betalar hemkommunen för elevplatserna utifrån den
av FSKF framtagna länsprislistan. På uppdrag av KFN har en extern
utredning gjorts i syfte att utreda Danderyds kommuns förutsättningar för att
teckna interkommunala avtal kring utbyte av elever mellan medverkande
kommuner. Uppdraget har varit att ta fram ett beslutsunderlag till KFN som
redovisar:


För- och nackdelar som ett deltagande i pilotprojektet kan innebära
när det gäller utbud, kvalitet och ekonomi.



Detta i såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv.

Resultatet av denna utredning har väckt ytterligare frågeställningar, som
förvaltningen anser behöver utredas vidare innan ett beslut kan fattas.

1 (2)

DANDERYDS KOMMUN

Tjänsteutlåtande

Bildningsförvaltningen

Datum

Diarienummer

2021-06-10

2021/0021

Håkan Arfwedson
Bildningsförvaltningens utredning
Vilka kort- och långsiktiga konsekvenser får ett beslut att Danderyds
kommun tecknar avtal om att köpa och sälja elevplatser inom kultur- och
musikundervisning på barn/ungas fritid från kommunerna Vallentuna,
Sollentuna och Täby.
Bildningsförvaltningens yttrande
Förvaltningen konstaterar att det dels finns ett behov av att beskriva nuläget
i Danderyds kommun kring intressenter inom kultur- och
musikundervisning för barn/ungas på deras fritid. Samt att göra en risk- och
konsekvensanalys avseende Danderyds kommuns medverkan i ”Kulturskola
över kommungränsen”, även kallat KÖK. Detta för att säkerställa nämndens
mål att alla barn och unga ska ges tillgång till undervisning inom
konstformerna musik, dans, teater och konst i syfte att utveckla och stärka
hela individen.

Ekonomiska konsekvenser
Utredningen genomförs internt och är inte förknippade med några
tillkommande kostnader.

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet
Expedieras
Slutrapport: Utredning kring KÖK för Kulturskolan i Danderyds kommun
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