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BARN OCH UTBILDNING
Benny Wetterberg

Yttrande angående medborgarförslag om höjda avgifter i
kulturskolan.
Bakgrund
Maria Melin, Kulturskolans vänner, har 21 mars 2019 lämnat ett medborgarförslag
om att tillfälligt höja avgifterna i kulturskolan.
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Terminsavgifterna för första barnet skulle enligt förslaget höjas från nuvarande 500
till 800 kronor, för familjens andra barn från 250 till 600 kronor och för tredje
barnet från 0 till 500 kronor. Kör-avgifterna skulle höjas från 200 till 300 kronor.
De ökade intäkterna skulle möjliggöra att åtminstone delar av lärartjänster kan
behållas, i samband med de nedskärningar som görs med anledning av budgetramen
för 2019. De ökade intäkterna skall enligt förslaget i första hand gå till undervisning
och blås- och stråkinstrument.
Yttrande
Barn och Utbildning har gjort en överslagsberäkning av vad förslaget skulle ge i
ökade intäkter. Totalt inbringar kulturskolans avgifter ungefär 350 tkr årligen.
Under våren 2019 finns 360 registrerade avgiftsposter. Det är inte detsamma som
antalet barn, eftersom samma barn kan ha undervisning i flera ämnen. Ungefär 60
av dessa avgiftsposter har avdrag för syskonrabatt. Utöver detta finns 37
registrerade avgifter för kör-verksamheten. Intäkter finns även för instrumenthyror.
Den föreslagna avgiftshöjningen skulle ge cirka 100 tkr i ökade intäkter per termin,
det vill säga totalt under ett år cirka 200 tkr. Det förutsätter att allt annat är lika, det
vill säga att antalet elever och andelen med syskonrabatt förblir oförändrat.
I bästa fall motsvarar höjningen cirka 30 procents tjänst, vilket teoretiskt sett
innebär plats för ytterligare cirka 20 elever.
Ett beslutsunderlag kring en sådan förändring behöver kompletteras med en
barnkonsekvensanalys. En sannolik konsekvens är att vissa familjer inte kommer att
ha råd att betala avgiften och därmed tvingas avstå från kulturskolans utbud. I
medborgarförslaget hänvisas till stöd från civilsamhällets organisationer exempelvis
Rotary och Lions.
Fullmäktige fastställer avgifter och ett beslutsunderlag med konsekvensbeskrivningar tas fram av Barn och Utbildning, om ett sådant utredningsuppdrag
ges.

SALA KOMMUN
Barn och utbildning
Box 304
733 25 Sala

Besöksadress: Rådhusgatan 4B, Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-774 46
bou@sala.se
www.sala.se

Benny Wetterberg
Stf skolchef
benny.wetterberg@sala.se

