
§ 178 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRElSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/397 

Svar på motion om att flytta ansvaret för kulturskolan 

INLEDNING 
Erik Åberg (MP) och Monica Fahrman (MP) inkom 2013-05-02 med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att ansvaret för kulturskolan flyttas från bildnings
och lärandenämnden till kommunstyrelsen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/183/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/183/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning; kultur-och 
fritidskontoret bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/183/3, yttrande från bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/183/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 189 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att avslå motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Ink. 2014 -09- 2 4 
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Svar på motion om att flytta ansvaret för kuIturskolan 

Erik Äberg (MP) och Monica Fahrman (M P) inkom den 2 maj 2013 med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att ansvaret för kulturskolan flyttas från bildnings
och lärandenämnden till kommunstyrelsen. 

Motionärerna skriver att idag är kulturskolan och dess verksamhet placerade under 
lärande- och bildningsnämnden där den konkurrerar med obligatorisk verksamhet 
som skola och förskola. Risken med detta är att när ekonomiska prioriteringar görs 
så kommer den för kommunen frivilliga verksamheten i sista hand. Av denna 
anledning bör ansvaret för kulturskolan flyttas till kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott där redan likartade frivilliga verksamheter finns. Detta skapar större 
möjlighet för kulturskolan att överleva på sikt. 

Bildnings- och lärandenämnden och kultur- och fritidskontoret har yttrat sig över 
motionen. 

Kulturskolan kan inte garanteras någon tryggare framtid enbart genom en 
organisatorisk omplacering. Bildnings- och lärandenämnden har trots stora 
sparkrav värnat om kulturskolan. 

Kulturskolan är en viktig samarbetspart för skolverksamheten i övrigt. Bland annat 
har kulturskolan ansvar för kulturgarantin som till största delen finansieras genom 
Statens kulturråds bidrag för Skapande skola. Inför läsåret 2013 /2014 minskade 
detta bidrag kraftigt, men det finns förhoppningar om att återfå tidigare nivå eller 
till och med utöka den, genom anpassning av konceptet och en bättre ansökan. Inför 
läsåret 2014/2015 hoppas man kunna återgå till den ambitionsnivå som tidigare 
funnits för kulturgarantin. Genom kulturgarantin ska eleverna i grundskolan ges 
tillgång till olika lärstilar och öka intresset för olika kulturformer. Det ska förbättra 
resultaten i skolan och stärka bilden av Sala som en kommun som är bra och 
stimulerande att växa upp i. 

Kulturskolan kan organiseras på ett sådant sätt att den blir en ännu mer integrerad 
del av den reguljära skolans uppdrag, där alla verksamhetsformer drar nytta av 
varandra. Nämnden vill fortsätta det arbete som inletts, för att kulturs kolan ska 
fortsätta ge Salas ungdomar möjlighet att fortsätta sitt musicerande och bredda 
detta även till andra kulturformer. 

Sala kommun har fastställt ny politisk organisation för mandatperioden 2015-2018. 
I den ingår numera endast ett lednings- och arbetsgivarutskott. Kultur- och 
fritidsutskottet försvinner och istället inrättas en fristående kultur- och 
fritidsnämnd. Arbetet med att utveckla kulturs ko lan har fortsatt på ett positivt sätt 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun,info@sala,se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-o lov. rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

inom Bildnings- och lärande nämnden under 2014 (Skolnämnd fr. o m 1.1 2015) 
varför en ändrad organisatorisk hemvist inte längre känns aktuell. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att motionen avslås 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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YTTRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING 
Roger Nilsson 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsen Ink. 201't -09- 2 4 
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VTIRANDE 

Ang kulturs kolans organisatoriska placering 
Två motioner har inkommit gällande kulturskolans organisatoriska placering. 

Den ena motionen är undertecknad av Gunnel Söderström (V) och Joachim 
Nordlund (V) och där man yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda 
möjligheten att organisatoriskt placera Kulturskolan i ett utskott under 
Kommunstyrelsen. Den andra motionen är undertecknad av Erik Åberg (MP) och 
Monica Fahrman (M P) och man föreslår att ansvaret för kulturskolan flyttas från 
Bildnings och Lärandenämnden till Kommunstyrelsen. 

I 

Det samfällda skälet är att man anser att kulturskolan konkurrerar med obligatorisk 
verksamhet när ekonomiska prioriteringar görs. Motionärerna anser att 
kulturskolan skulle få en tryggare framtid under kommunstyrelsen där frivillig 
verksamhet redan finns. 

Kultur- och fritidskontoret anser att kulturskolans nuvarande placering är lämplig 
då man samarbetar nära med övrig skolverksamhet och har ansvaret för 
kulturgarantin. Vilket innebär ett systematiskt arbetssätt att inkludera olika 
kulturformer i undervisningen. Detta är ett led i att utveckla skilda lärostilar och ett 
stöd för att nå skolans syfte. 

Kommunstyrelseförvaltningen, Kultur- och fritidskontoret har också fått 
besparingskrav och tvingats till nedskärningar. Hur budgetrammarna och 
prioriteringar kommer att se ut i framtiden vet ingen. Därmed kan kulturskolan inte 
garanteras någon tryggare framtid enbart genom en organisatorisk omplacering. 

Kultur och Fritid 

Roger Nilsson 
Kontorschef 
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Sammanträdesdatum 

2013-06-12 

Motionssvar angående kulturskolans placering 

INLEDNING 

Dnr 2013/104 
Dnr 2013/105 
BLN nr 13/41 

Ordförande har lämnat förslag till yttrande från nämnden, angående motionssvar 
om kulturskolans organisatoriska placering, 

Enligt förslaget svarar nämnden att kulturskolan bör finnas kvar inom skolans 
organisation, för att på bästa sätt tillvarata de samordningsfördelar som finns 

Beredning 
• Bilaga 1 Svar på motioner angående kulturskolans organisatoriska placering 

från kanslichef Benny Wetterberg hid,nr 2013,1214 

• Bilaga 2 Motion om att flytta ansvaret för kulturskolan från Miljöpartiet de gröna 
hid,nr 2103,1024 

• Bilaga 3 Motion om utredning av kulturskolans organisatoriska placering från 
Vänsterpartiet Sala hid,nr 2013,1025 

Ordförande Eva Stenberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna förslag till yttrande angående motioner om kulturskolans 
organisatoriska placering 
att insända yttrandet till kommunstyrelsen, för vidare beredning, 

joachim Nordlund (V), Marie Falestål (S BÄ), lngela KiIholm Lindström (M P) och Pär 
Eklund (MP) yrkar bifall till motionärerna, 

Anders Wigelsbo (C) och Kajsa Pettersson (S) yrkar bifall till Eva Stenbergs yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande mot joachim Nordlunds m fl yrkande 
och finner sitt eget yrkande bifallet. 

Votering 
Votering begärs, Följande voteringsproposition godkänns; Eva Stenbergs yrkande 
utses som huvudförslag och som motförslag de som stödjer motionärerna, 

Vid omröstningen avges 7 ja - röster och 4 nej röster, 

Omröstningslista 
Eva Stenberg (S), Kajsa Pettersson (S), Maria Thunberg (M), Gustaf Eriksson (C), 
Anna Gillerblad (C), Fredrik Larsson (M) och Anders Wigelsbo (C) rösta ja, 
joachim Nordlund (V), Marie Falestål SBÄ), Pär Eklund (MP), lngela KiIholm 
Lindström (MP) röstar nej, 

Utdragsbestyrka nde 
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BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-12 

Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna förslag till yttrande angående motioner om kulturskolans 
organisatoriska placering 

att insända yttrandet till kommunstyrelsen, för vidare beredning. 

Reservation 
Joachim Nordlund (V), Marie Falestål (SBÄ), Pär Eklund (MP), lngela Kilholm 
Lindström (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

11 (18) 



·.mSAlA 
~ KOMMUN 

SKOLFÖRVALTNINGEN 

MISSIV 

Bildnings- och lärandenämnden 

Sala kommun 

Motionssvar angående kulturskolans placering _ 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

att godkänna förslag till yttrande angående motioner om kulturskolans 
organisatoriska placering 

att insända yttrandet till kommunstyrelsen, för vidare beredning. 

Ärendet 
Ordförande har lämnat förslag till yttrande från nämnden, angående motionssvar 
om kulturskolans organisatoriska placering. 

Enligt förslaget svarar nämnden att kulturskolan bör finnas kvar inom skolans 
organisation, för att på bästa sätt tillvarata de samordningsfördelar som finns. 

1 (1) 
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MISSIV 
ÄRENDE 8 

BENNY WETTERBERG 
DIREKT: 0224-74 8002 

ONR 2013/104 

DNR 2013/105 

BLN NR 13/41 



SAlA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Svar på motioner angående kulturskolans organisatoriska 
placering, KSF 2013/202 och 203 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens förvaltning har begärt yttrande från bildnings- och 
lärandenämnden angående två motioner och kulturskolans organisatoriska hemvist. 
Den ena motionen är undertecknad av Gunnel Söderström och Joachim Nordlund 
(V) och den andra av ErikÅberg och Monica Fahrman (MP). 

Yttrandet skall vara registrator på kommunstyrelsens kansli enhet tillhanda senast 
14 juni. 

Motionärerna från vänsterpartiet yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
utreda möjligheten att organisatoriskt placera kulturskolan i ett utskott under 
kommunstyrelsen. Motionärerna från miljöpartiet föreslår att ansvaret för 
kulturskolan flyttas från bildnings- och lärandenämnden till kommunstyrelsen. 

Det gemensamma motivet är att kulturskolans verksamhet konkurrerar om 
budgetutrymme med lagstadgad verksamhet. Kulturskolan skulle därför få en 
tryggare tillvaro inom kommunstyrelsens ram. 

Yttrande 
Bildnings- och lärandenämnden har, trots stora sparkrav, värnat om kulturskolan. 
Men såsom all övrig verksamhet har kulturskolan fått krav på sig att minska 
kostnaderna. I budget för 2013 och plan för 1014 och 2015 är det endast förskolan 
som fått ett litet ökat utrymme för att kunna minska barngruppernas storlek något. 
Men grundskolan, särskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen har liksom 
kulturskolan fått minskade ramar. Nedskärningar görs alltså även inom lagstadgad 
verksamhet. Lagen sätter inga absoluta mått på exempelvis lärartäthet och 
gruppstorlekar. 

Skolförvaltningens uppdrag är att anpassa all verksamhet till budget och genom 
effektivare organisation och förändrade arbetssätt värna om, och förbättra 
kvaliteten. 

Kulturskolan är en viktig samarbetspart för övrig skolverksamhet. Bland annat har 
kulturskolan ansvar för kulturgarantin som till största del finansierats genom 
Stiltens kulturråds bidrag för Skapande skola. Inför läsåret 2013/2014 har detta 
bidrag minskats kraftigt, men det finns förhoppningar om att återfå tidigare nivå 
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eller utöka den, genom anpassning av konceptet och en bättre ansökan. Inför läsåret 
2014/2015 hoppas vi därför kunna återgå till den ambitionsnivå som tidigare 
funnits för kulturgarantin. 

Genom kulturgarantin skall eleverna i grundskolan ges tillgång till olika lärstilar och 
öka intresset för olika kulturformer. Det skall förbättra resultaten i skolan men 
också stärka bilden av Sala som en kommun där det är bra och stimulerande att växa 
upp i. 

Tidigare fanns planer på att lokalintegrera kulturskolan i högstadielokaler i Sala. Vid 
tidpunkten för detta var dock elevkullarna på högstadiet mycket stora och 
kulturskolan lokaliserades till Sörskogen. Nu öppnas åter möjligheter till 
lokalintegration, denna gång på Kungsängsgymnasiet. Oavsett om dessa byggnader 
kommer att användas av gymnasieskolan eller om strategiska planens intentioner 
om att flytta högstadiet dit blir verklighet, så finns det stora samordningsfördelar 
både lokal- och verksamhetsmässigt. 

Bildnings- och lärandenämndens bild av kommunens gemensamma ekonomi, ger 
inga indikationer på att andra förvaltningar har outnyttjade budgetutrymmen. Trots 
den ekonomiska press som nämnden upplever, utgår vi från att kommunen ser till 
att fördelning mellan nämnderna sker på ett sådant sätt att det går att bedriva 
skolverksamheten inom lagens ramar. Snarare ser nämnden en risk att kulturskolan 
får en otryggare situation om den ställs mot andra, för kommunen, frivilliga 
verksamheter. Kulturskolan kan organiseras på ett sådant sätt att den blir en ännu 
mer integrerad del av den reguljära skolans uppdrag, där alla verksamhetsformer 
drar nytta av varandra. Nämnden vill fortsätta det arbete som inletts, för att 
kulturskolan skall fortsätta ge Salas ungdomar möjlighet att utveckla sitt 
musicerande och bredda detta även till andra kulturformer. 

Med hänvisning till ovanstående bör nämnden besluta att föreslå att motionerna 
avslås. 

Eva Stenberg (S) 

Ordförande i bildnings- och lärande nämnden 
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Miljöpartiet 
de gröna 
i Sala kommun 

Till kommunfullmäktige 
i Sala kommun 

Sala 

Flytta ansvaret för kulturskolan 

2013-04-29 

För närvarande är kulturskolan och dess verksamhet placerade i Bildning och Lärande 
nämnden (BLN). Där konkurrerar den med obligatorisk verksamhet som skolor och förskolor 
om pengar. Risken med att ha ansvaret för kulturskolan hos BLN är att när ekonomiska 
prioriteringar görs så kommer den för kommuner frivilliga verksamheten i sista hand. Det 
innebär att om ett par år har vi ingen kulturskola kvar i Sala kommun. 

Miljöpartiet anser att ansvaret för kulturskolan ska flyttas till kommunstyrelsen förslagsvis till 
kommunstyrelsens Kultur och Fritidsutskott. Där likartade frivilliga verksamheter redan finns. 
Detta skapar en större möjlighet för Kulturskolan att överleva på sikt. 

Att avveckla kulturskolan är kortsiktigt tänkande Långsiktigt är istället kulturskolans 
verksamhet något som kommunen vinner på att ha kvar. 

Miljöpartiet de gröna förslår 

-Att ansvaret för kulturskolan flyttas från Bildnings och Lärandenämnden till 
Kommunstyrelsen 

f" ~ 
···c&.·····o ..... 
Erik Aberg 

~/7 ~ C"{ltihc-/. 
. ........ ,' .................................... . 
Monica Fahrman 


