
Regler för vårdnadshavare och elever i Täby kommun 

 

Anmälan och antagning 

Anmälan till musikskoleverksamheten görs av vårdnadshavare eller myndig elev i 
kommunens administrationssystem. Antagning sker löpande och görs av den 
musikskoleutförare som eleven/vårdnadshavaren valt. Elev kan välja maximalt en ämneskurs 
och en grupp-/ensemblekurs per termin. Antagning av kurs i ensemble/grupp förutsätter att 
eleven även går i ämneskurs. Det är inte tillåtet att endast gå en kurs i ensemble/grupp. 

Anmälan gäller tillsvidare fram till att eleven fyller 21 år. 

 

Avtal och villkor 

När vårdnadshavare/myndig elev köper en kurs ur Täby kulturskolas kurskatalog, accepteras 
samtidigt innehållet i detta regelverk.  

 

Elevavgifter 

Vårdnadshavare/myndig elev betalar gällande kursavgift till Täby kommun oavsett vilken 
musikskoleutförare som eleven valt. Avgiften debiteras en (1) gång per termin och betalas 
med bankkort eller faktura.  

Elevavgiften beslutas av kommunfullmäktige. För 2021 är elevavgiften per termin:  

1700 kronor för ämneskurs. 

850 kronor för halv ämneskurs (gäller endast nya elever) 

150 kronor för ensemble/grupp. 

Täby kommun tillämpar varken syskonrabatt eller reducering av avgift utifrån hushållets 
inkomst. 

Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvaro medges inte, med undantag för frånvaro som 
kan styrkas med läkarintyg. 

Vid försenad betalning, trots en (1) betalningspåminnelse, debiteras dröjsmålsränta enligt 
gällande räntelag. Betalningen ska vara kommunen tillhanda senast på förfallodagen. Om 
betalningen ändå uteblir går ärendet vidare till inkasso. Kommunen skickar ett underlag till 
respektive musikskoleutförare om vilka som inte har betalat så att de kan stänga av eleven. 
Därefter gör kommunen en ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogden. 



Barn till vårdnadshavare med oreglerade skulder från musikskoleverksamheten erbjuds inte 
plats innan skulden är reglerad eller en avbetalningsplan är upprättad. 

 

Ångerrätt och återköp 

Ångerrätten gäller under 14 dagar och börjar löpa från dag då köpet genomförs. Ångerrätten 
gäller inte om kursen påbörjats inom 14 dagar från genomfört köp. Vid nyttjande av ångerrätt 
återbetalas hela kursavgiften. 

Vid avbeställning av kurs efter de 14 dagarna, som ångerrätten gäller, men före kursstart (så 
kallat återköp) har vårdnadshavare/myndig elev rätt till återbetalning av kursavgiften med 
avdrag för en administrationsavgift på 500 kronor.  

Vid nyttjande av ångerrätt och återköp kontaktas Täby kommuns kontaktcenter på tfn: 08-
555 590 00 alternativt via webformuläret på Täby kommuns hemsida: 
https://www.taby.se/kontakta-oss/fragor/. Det måste tydligt framgå att 
vårdnadshavare/myndig elev ångrar sig eller vill genomföra ett återköp. Ångerrätt och 
återköp innebär att eleven förlorar sin nuvarande plats i musikskoleverksamheten. 

Ångerrätt och återköp gäller endast vid nya anmälningar. Vårdnadshavare/myndig elev kan 
inte nyttja ångerrätt eller återköp efter påbörjad kurs eftersom anmälan löper tillsvidare. 

 

Uppsägning av plats och byte av utförare 

Vårdnadshavare/myndig elev kan säga upp sin plats när som helst under terminen.  

Uppsägning av plats ska ske senast den 4 juni inför höstterminen 2021 och den 25 november 
inför vårterminen 2022 för att undvika betalning av elevavgiften för nästkommande termin.  

Uppsägning görs till Täby kommuns kontaktcenter på tfn: 08-555 590 00 alternativt via 
webformuläret på Täby kommuns hemsida: https://www.taby.se/kontakta-oss/fragor/. Det 
måste tydligt framgå att vårdnadshavare/myndig elev säger upp sin plats. Datum för 
inkommit ärende gäller som uppsägningsdatum. Uppsägning kan inte göras till vald utförare. 
Avdrag eller återbetalning av pågående termin vid uppsägning medges inte. Täby kommuns 
kontaktcenter informerar berörd utförare samt administrationsansvarig på Täby kommun 
om uppsägningen. 

Vårdnadshavare/myndig elev kan byta utförare av musikskoleverksamhet när som helst 
under terminen, under förutsättning att plats finns. Vårdnadshavare/myndig elev gör då en 
uppsägning av platsen och gör en ny anmälan i administrationssystemet. Ingen extra 
kursavgift debiteras för byte av musikskoleverksamhet. 

 



Hyra av instrument 

Alla elever, oavsett vald musikskoleutförare, har rätt att hyra stråk- och blåsinstrument från 
kommunens instrumentuthyrning, i mån av tillgång. Instrumenthyra debiteras från och med 
den termin då instrumentet utkvitterades och därefter för varje påbörjad termin. Avgiften 
debiteras för hela terminen oavsett när instrumentet hyrs. För varje påbörjad termin 
debiteras full avgift. Återlämnandet av ett hyrinstrument ska ske senast veckan efter 
terminsavslut för att undvika avgift för nästkommande termin. 

Avgiften beslutas av kommunfullmäktige i samband med årsbudgeten. För år 2021 är 
avgiften 500 kronor per termin. 
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