
Datum: 2019-03-21

&  SALA
KOMMUN

Sala  Kommun

Box  304, 733 25 Sala
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Medborgarförslag till kommunen

(1. Förslag

Kontaktperson

Förnamn Efternamn

Maria Melin

Utdelningsadress Postnummer

Brogatan 11 T33 33

Postort Telefon (även riktnummer)

Sala 0703880689

E-postadress

maria.melin©regionvastmanland.se

Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är

(t.ex. en skolklass eller grannar)

Kulturskolans vänner i Sala

Förslag

(du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild)

En tillfällig höjning av elevavgifterna på Kulturskolan.
 

Motivering

(du kan också bifoga en bilaga meo" motiveringen)

Vi, Kulturskolans vänner, ber kommunstyrelsen att stoppa processen för nedskärningar på kulturskolan och att undersöka alternativa

möjlighetertill intäkterför att fortsatt möjliggöra verksamheten i de mest hotade områdena blås— och stråkundervisning. En kommun

har ansvaret att kunna visa på bredden av vad kultur innebär även bortanför storstäderna. De här föreslagna åtgärderna anser vi
enbart som en början till ett nytt Och kreativt tänkande för at: bevara Sala som ett kulturelltcentrum i regionen. Det handlar om

viktiga symbolhandlingar som ger effekt i det aktuella skarpa läget och som kan vara en början för flera långsiktiga lösningar.

Därför uppmanar vi kommunens Skolnämnd att upphäva beslutet om Kulturskolan som togs 5 februari och besluta följande:

Elevavgiften höjs tillfälligt under en period av två år från och med höstterminen  2019

från 500 kr till 800 kr för första barnet

från 250 kr till 600 kr för andra barnet

från  0  kr till 500 kr för tredje barnet.

Avgiften för barnkörer höjs från 200 kr till 300 kr.

Denna justering skulle möjliggöra att bevara i alla fall några procent läraranställning på Kulturskolan. Vi förväntar oss att de intjänade

avgifterna läggs på undervisning och blås— och stråkinstrument.

För barn och ungdomar samt familjer som inte kan betala denna avgift strävar vi efter ett samarbete med Rotary och Lions Club i Sala

för avlastning.

Kulturskolans vänner, Sala  2019-03-18

Jag medger att mitt namn får publiceras på kommunens hemsida tillsammans med mitt förslag

Ja

Sida 1av  2
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Hantering av personuppgifter: Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten  tagits
emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur

personuppgifterna behandlasi ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.
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