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Kulturnämnden 

Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Studiefrämjandet Uppsala 
län för musik- och kulturskoleverksamhet 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att ta emot Studiefrämjandets redovisning av utförda prestationer utifrån avtal om frivillig 
musikundervisning enligt bilaga 3, samt 

att godkänna förslaget till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Studiefrämjandet i 
Uppsala län för Studiefrämjandets kulturskola läsåret 2016/2017, bilaga 1 och 2, samt 

att överenskommelse om verksamhetsbidrag till Studiefrämjandet i Uppsala län för 
Studiefrämjandets kulturskola läsåret 2016/2017ersätter tidigare förlängt avtal, KTN-
2015-0545, from 2016-07-01. 

Sammanfattning 
Studiefrämjandet har för sin kulturskoleverksamhet haft avtal om ersättning med barn- och 
ungdomsnämnden för perioden 2012-2014. Avtalet förlängdes ett år med beslut i barn- och 
ungdomsnämnden 2014-11-27, BUN-2014-1578, samt för 2016 med beslut i kulturnämnden 
2015-12-10, KTN-2015-0545. Samtidigt som avtalet förlängdes i kulturnämnden fick 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny verksamhetsöverenskommelse som ersätter det 
förlängda avtalet. 

2014-05-27 tecknades det, efter en upphandling, ett avtal mellan barn- och ungdomsnämnden 
och studiefrämjandet om frivillig musikundervisning med musikskola där Studiefrämjandet 
åtog sig att ta över den kommunala musikskolans kö på ca 1000 elever. Studiefrämjandet har 
valt att kalla verksamheten för Musikplats. En redovisning av verksamheten finns bifogad och 
förvaltningen bedömer att leverantören har utfört uppdraget enligt vad som anges i avtalet. 
Avtalet är uppsagt from 2016-06-30 och vad som ska hända med musikplatseleverna måste 
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regleras i den nya överenskommelsen om verksamhetsbidrag för Studiefrämjandets 
kulturskola. 

Ärendet 
Målsättningen har varit att få fram en överenskommelse som tryggar verksamheten i 
Studiefrämjandets kulturskola tills kulturnämnden har fattat beslut om en modell för externa 
aktörers medverkan i den nya kulturskolan. Samtidigt ska också överenskommelsen 
möjliggöra för eleverna i den upphandlade Musikplats att gå kvar i verksamheten. På 
nämndsammanträdet 2016-04-21 beslutades att den kommunala musikskolan får i uppdrag att 
starta Uppsala kulturskola till hösten 2016 genom att bredda med fler kulturämnen som 
exempelvis dans och drama. Samtidigt har kulturförvaltningen fått i uppdrag att utreda 
externa aktörers medverkan med kulturskoleverksamhet. 

Den föreslagna nya överenskommelsen och uppdragsbeskrivningen påminner i stort om det 
gamla avtalet och uppdraget från BUN, men är uppdaterat och något kortat under 
målformulering. Avtalstiden är ett läsår i grunden, men för att Studiefrämjandet i Uppsala län 
ska kunna planera för verksamheten så kan kommunen förlänga avtalet om det inte finns en 
ny modell för föreningars medverkan i kulturskoleverksamhet inför hösten 2017 senast 2017-
01-31. 

De tidigare musikplatselevema föreslår man flyttar över till Studiefrämjandets kulturskola, 
men med samma villkor de har haft i den upphandlade verksamheten, det vill säga med 
samma avgifter som den kommunala musikskolan samt med en garanti på minst 14 
ggr/termin. Studiefrämjandet har dock inte rätt att ta in nya elever med de villkoren, och på 
sikt kommer därmed elevantalet som tidigare har gått i musikplats att minska. I dag är det 470 
elever inskrivna i musikplats med en ersättning på 1 300 tkr/år, vilket gör att Studiefrämjandet 
får en ersättning på 2766 kr/elev. I överenskommelsen föreslås att Studiefrämjandet 2016 får 
den ersättning som finns budgeterad för musikplats, 1 300 tkr, men för våren 2017 endast får 
bidrag per elev som återstår i den tidigare upphandlade Musikplats. 

Studiefrämjandet påpekar själva i sin redovisning av frivillig musikundervisning med 
musikskola (s 9) att kulturnämnden 2015-06-11 fattade beslut om att elevavgifterna på 
instrumentalspel i kulturskolan skulle bli densamma som i den kommunala musikskolan från 
2016-07-01. Intentionen är att förvaltningen ska hitta en modell för avgiftsharmonisering i 
den utredning som nu startar. Men modellen är inte på plats ännu, och eftersom det idag är 
osäkert hur systemet ska se ut med externa aktörers medverkan i kulturskolan, är 
förvaltningens förslag att det endast är de tidigare placerade eleverna i den upphandlade 
frivilliga musikundervisningen musikplats som kan gå till samma avgift som i den 
kommunala musikskolan. Studiefrämjandet får därmed fortsätta ha två olika avgiftssystem 
tills det finns en ny modell för externa aktörers medverkan i kulturskoleverksamhet. Andra 
frågor som redovisningen pekar på, och som inte går att lösa nu men är angelägna för 
utredningen av modellen för externa aktörers medverkan i kulturskolan att titta på, är när på 
dagen undervisningen ska ske och hur skolans lokaler kan tillgängliggöras på ett rättvist sätt. 
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Till den ny föreslagna överenskommelsen finns en uppdragsbeskrivning med beskrivning av 
mål, dokumentation och uppföljning. Till den ska verksamheten skriva en 
åtagandebeskrivning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Verksamhetsbidraget finns finansierat i nämndens budget 2016. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Bilaga: 	1. Överenskommelse om verksamhetsbidrag 2016/2017 
2. Uppdragsbeskrivning 2016/2017 
3. Redovisning — Frivillig musikundervisning med musikskola 
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tuplinte KULTURNÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Runa Krehla 	 2016-05-10 	KTN-2016-0170 

Överenskommelse om verksamhetsbidrag för musik- och 
kulturskoleverksamhet 2016/2017 

Mellan Kulturnämnden i Uppsala kommun, nedan kallad kommunen, och Studiefrämjandet i Uppsala 
län, nedan kallad utföraren, tecknas följande överenskommelse. 

§ 1 	Överenskommelse 
Utföraren åtar sig att bedriva kulturskola enligt bilagd uppdragsbeskrivning och åtagande. 

I överenskommelsen ingår de kvarvarande eleverna i den upphandlande och numer uppsagda 
musikskoleverksamheten Musikplats. Utföraren har inte rätt att ta in några nya elever i 
Musikplats. De kvarvarande musiksplatseleverna flyttas över till utförarens kulturskola from 
2016-07-01 men med samma avgift som under musikplats och med lektionsgaranti på minst 
14 tillfällen/termin. 

2 	Avgifter 
De överflyttade musikplatseleverna betalar 1200 kr/termin för enskild undervisning, 650 
kr/termin för gruppundervisning samt familj eavgift 2100 kr/termin, och med garanti på minst 
14 lektionstillfällen per termin. 

Övriga kulturskoleelever betalar den avgift som sedan tidigare, i samråd med 
kulturnämnden, är överrenskommet för utförarens kulturskola. 

Te 	minsavgifter administreras och tillfaller utföraren. 

§ 3 	Kontaktpersoner 
För kulturnämnden: Runa Krehla, strateg för barns och ungas fria tid. 
För utföraren: Ulf Holmberg, utbildningsledare Studiefrämjandet i Uppsala Län 
Dessa personer svarar för den löpande kontakten under avtalstiden. 

4 	Ersättning 
Ersättningen till utföraren är för hösten 2016 1 175 500 kr varav 525 500 kr är för 
kulturskoleverksamheten och 650 000 kr är för de tidigare musikplatseleverna. Vårterminen 
2017 är ersättningen 525 000 kr för kulturskoleverksamheten plus ev uppräkning, och 
ersättningen för tidigare musikplatslever baseras per kvarvarande elever med 2766 kr/elev. 
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Eleversättningen per tidigare musikplats elev baseras på 470 inskrivna elever våren 2016 och 
årsersättningen 1 300 000 kr. 

Avläsningen av kvarvarande musikplatselever sker i mars 2017 och därefter har utföraren 
rätt att fakturera för vårtenuinen 2017. Fakturering för höstterminen 2016 sker i oktober 
2016. 

Faktureringsadress 
Uppsala kommun 
UPK 4300 
Ref. 7124 
Box 1023 
751 40 Uppsala 

§ 5 	Avtalstid 
Detta avtal avser tiden 2016-07-01 — 2017-06-30. Kommunen har möjlighet att förlänga 
avtalet ytterligare ett läsår om det inte finns en ny modell för externa aktörers medverkan i 
kulturskolan framtagen senast 2017-01-31. 

§ 6 	Avstämning och uppföljning 
Senast 31 januari ska en kvalitetsredovisning skickas till kulturnämnden för föregående år. 

§ 7 	Tvist 
Tvist med anledning av denna överenskommelse ska i första hand lösas genom överläggning 
mellan parterna och i andra hand avgöras av allmän domstol. 

§ 8 	Godkännande 
Avtalet gäller under förutsättning att kulturnämnden och styrelsen för Utföraren i Uppsala 
län godkänner densamma. 

§ 9 	Allmänt 

Anmälan enligt socialtjänstlagen 
Personal som inom verksamheten som får kännedom om något som kan innebära att 
socialtjänsten behöver ingripa till en underårigs skydd är skyldiga att genast anmäla detta 
till socialtjänsten enligt kapitel 14 socialtjänstlagen. 

Tystnadsplikt 
Personal anställd av Utföraren har tystnadsplikt. Den som är eller har varit verksam i den 
aktuella verksamheten, far inte obehörigen röja vad han/hon har fått veta om enskilds 
personliga förhållanden. 



Information 
Målgruppen för verksamhet och uppdrag ska ha information om de möjligheter och 
aktiviteter som erbjuds i verksamheten. Utföraren ansvarar för information om 
verksamheten. 

Lokaler och utrustning 

Disponentvillan 
Under avtalstiden upplåter kommunen Disponentvillans lokaler avgiftsfritt (inklusive 
konsumtionsavgifter och städning) till utförarens förfogande måndag, tisdag, onsdag och 
fredag efter kl 15 samt lördagar och söndagar. 

Musikbruket och övriga lokaler 
Utföraren hyr in övriga lokaler och anläggningar med eget avtal och ansvarar för lokalhyra, 
lokalvård, konsumtionsavgifter och övriga avgifter och för uppdragets utförande andra 
nödvändiga kostnader. Verksamheten ska bedrivas i lokaler som uppfyller myndighetskrav. 
Utrustning anskaffas av uppdragstagaren och tillhör denne. 

Försäkring 
Utföraren ska teckna och under överenskommen verksamhetstid vidmakthålla 
ansvarsförsäkring, samt andra erforderliga försäkringar som håller nämnden skadelös. 
Utföraren ansvarar för att försäkringsskyddet är fullgott för lokaler, utrustning, personal, 
verksamhetsdeltagare och besökare. Försäkringspremier bekostas av uppdragstagaren. 

Lagar och avtal 
Utföraren får inte vidta åtgärder som kan antas medföra åsidosättande av lag- eller 
kollektivavtal eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom utförarens 
verksamhet eller avtalsområde 

Arbetsgivaransvar 
Utföraren åtar sig fulla arbetsgivaransvaret för personal som är anställd för uppdragets 
utförande. Utföraren svarar för att personal har advekat utbildning och erfarenhet sam att 
kontinuerlig fortbildning ges. 

Lokalvård 
Utföraren svarar för att verksamheten bedrivs i lokaler som vårdas för god hygien och 
trivsel. 

Bilagor 
Till detta avtal bifogas beskrivningar som reglerar uppdrag och åtagande enligt detta avtal 

Avtalet är upprättat i två likadana exemplar varav parterna tagit varsitt 

Datum 	 Datum 
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Peter Gustavsson 	 Lars Häger 
Kulturnämndens ordförande 	 Studiefrämjandet i Uppsala län 

Bilaga 
Uppdragsbeskrivning 
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