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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-08-11 

:' F' : s 6 (351 

!I A :x"l> LI NG 
1{ K Li O 20 1 6 

Dnr 2016/772 

Justering av föreskrifter och taxa för kulturskolan hösten 2016 

INLEDNING 
Kulturskolans verksamhet är under stark utveckling med nya ve rksamheter, 
verksamhetsformer och förä ndringar. Nuvarande taxa och tillämpningsföreskrifter 
har gällt sedan januari 2015 och behöver anpassas till detta. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/116/1, skolnämndens beslut§ 62. 
Bilaga KS 2016/116/2, missiv och underlag till justering av föreskrifter och taxa. 
Ledningsutskottets beslut 201 6-06-28, § 133. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förs lag att kommunstyrelsen hemställer a tt 
kommunfullmäktige beslutar 
att i enlighet med skolnämndens förslag, Bilaga KS 2016/116/1-2, fastställa avgifte r 
och tillämpningsföreskrifter för kulturskolan, att gälla från den 1 september 2016. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att i enlighet med skolnäm ndens förslag, Bilaga KS 2016/116/1-2, fastställa avgifter 
och tillämpningsföreskrifter för kulturskolan, att gälla frå n den 1 september 2016. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

e x.. t c{ C• i 6 · 1) i' , /5 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens förvaltning 
SKOLNÄMNDEN 

lnk. 2016 -06- 0 7 
Sammanträdesdatum 

2016-05-25 lllerlenr . 'Aktbilaga 
.: I., i b I n- .J,., --s 

Dnr 2016/671 

§ 62 Justering av föreskrifter och taxa för kulturskolan hösten 2016 

'""'"1:} 

INLEDNING 
Kulturskolans verksamhet är under stark utveckling med nya verksamheter, 
verksamhetsformer och förändringar. Nuvarande taxa och tillämpningsföreskrifter 
har gällt sedan januari 2015 och behöver anpassas till detta. 

Beredning 
Missiv per den 2016-05-18. 
Bilaga 1, Kulturskolans avgifter. 

Benny Wetterberg, kanslichef /kulturskolechef föredrar ärendet 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att skolnämnden beslutar 
att föreslå fullmäktige att fastställa avgifter och tillämpningsföreskrifter för 
kul~rskolan att gälla från och med 1 augusti 2016, enligt bilaga 1. 

BESLUT 
Skolnämnden beslutar 

att föreslå fullmäktige att fastställa avgifter och tillämpningsföreskrifter för 
kulturskolan att gälla från och med 1 augusti 2016, enligt bilaga 1. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

13 (17) 



-
> 

ö 
g 
5 
< 
"' 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
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BARN OCH UTBILDNING 
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r 

Skolnämnden 

MISSIV 

Justering av föreskrifter och taxa för kulturskolan 

INLEDNING 

1 (1) 

2016-05-18 

ÄRENDE 10 
DNR 2016/671 

BENNY WEITERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

Kulturskolans verksamhet är under stark utveckling med nya verksamheter, 
verksamhetsformer och förändringa r. Nuvarande taxa och tillämpningsföreskrifter 
ha r gällt sedan januari 2015 och behöver anpassas till detta. 

Ärendet 
I nu gällande föreskrifter framställs 20-30-minuterslektioner för enskild 
undervisning som kulturskolans grund utbud. Verksamheten ä r dock idag mycket 
mångfacetterad med dans, drama, bild, och förhoppningsvis snart även film. Det 
skapas shower, skrivs och framförs musikdramatiska produktioner, med mera. En 
stor del av verksamheten handlar om kulturgaranti i skola och förskola. Den 
traditionella ins trumentalundervisningen kan mot bakgrund av detta inte ses som 
grundutbudet. 
En följd av detta förändrade arbetssätt är att det behöver förtydligas att lärarledda 
framträdanden är en del av undervisningen och därför inkluderad i det garanterade 
antalet lektioner. 

Nuvarande taxa kan tolkas som att det finns en generell rabatt för gruppverksam het. 
Det behöver också förtyd ligas att den inte gäller för all t som sker i grupp. 
Dans undervisning exe mpelvis sker nästan uteslutande i grupp men i lå nga 
lektionspass. I vissa fall kan det dock va ra motiverat med grupprabatt, exempelvis 
för körsång och en del instrumental undervisning i mindre grupper. 

Kulturskolan vill införa möjlighet till fördjupande kurser med fl er lektioner i veckan, 
exempelvis för elever som har ambitionen att på sikt studera på mus ikhögskolan. 
Avgiften bör då sättas i relation till intensiteten i undervisningen. 

Mus ikprofilen på högstadiet har ersatts av slagverksklasser på Valaskolan 
(Sörskolgens mellanstadium). Avgifts friheten för musikprofilelever b eh över därför 
tas bort från föreskrifterna . 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Skolnämnden föreslås besluta 

att föres lå fu llmäktige att fastställa avgifter och tillämpningsföreskrifte r för 
kulturskola n att gälla från och med 1 augusti 2016. 



v ,, 

c 
" V 

;; 

~ 

:• 
C 
C 

~ 

= ,, ,. 
'" 0 ,. 

,msALA 
~ KOMMUN SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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~ tJ tCc, /7 7) ).. 

Kulturskolans avgifter och tillämpningsföreskrifter 

1 (2) 

2014-10-01 

ÄRENDE 10 

BILAGA 1 
DNR 2016/671 

BENNY WETIERBERG 
DIREKT: 0224-74 80 02 

Kulturskolan vänder sig i första hand till Sala kommuns barn och elever till och med 
det år de fyller 19 år. 

Vuxna som vill ha undervisning hänvisas i första hand till studi efö rbund och privata 
anordnare, men tas emot i kulturskolan i den mån det bedöms gynna 
undervisningen av barn och ungdomar. Det kan exempelvis handla om 
undervisningsmetoder där vuxna övar tillsammans med barn för att stärka barnens 
lärande. Det kan också vara för att upprätthålla hög standard i de orkestrar eller 
andra ensembler där barn, ungdomar och vuxna spelar tillsammans. 

Vid plats brist prioriteras alltid barn och ungdomar. Vuxeneleven kan därför vid 
terminsskiften behöva lämna sin plats till förfogande. 

Kulturskolans grundutbud av undervisning består av 20 30 mintuerslektioner för 
enskild undervisning. Kulturskolan garanterar minst 25 lektioner inklusive 
lärarledda framträdanden per läsår. 

Terminsavgiften för det äldsta barnet som är inskrivet i kulturskolan, barn 1 i 
hushållet ä r: 500 kr. För barn 2 i hushållet ä r terminsavgiften 250 kr. För hushållets 
övriga barn är terminsavgiften O kr. Som barn i hushållet menas barn som är 
folkbokförda på samma adress. 
Elever kan endast anmäla sig till en kurs i varje ämne/instrument. 

För vuxna enligt ovanstående undantag är motsvarande terminsavgift 1500 kr. I 
mån av tid och möjlighet erbjuds i övrigt vuxna undervisning till ku lturskolans 
självkostnadspris. 

För kör och gruppverlsamhet är terminsavgiften 200 kr för barn och ungdomar. 

Kulturskolan hyr ut instrument till en kostnad av 250 kr per termin. 

Avgiften debiteras från tredje lektionstillfället varje termin, oavsett när på terminen 
eleven påbörjar sin undervisning. Inskrivna behöver inte återanmäla sig inför nya 
läsår. 

Kulturskolan kan ror annan verksamhet än det ovan beskrivna grundutbudet 
fastställa avgifter för olika former av undervisning, exempelvis kortare kurser och 
ensembleverksamhet eller fördjupande kurser. Avgiften skall då sättas i relation till 
ovanstående. Är undervisningstiden kortare än i grundutbudet, skall alltså avgiften 
vara lägre. 

mev som •;a lt musikprofil i skolan är avgiftsbefriad från ett av inslagen i 
kulturskolans sång och instrumentalundervisning. eventuellt lån av instrument är 
avgiftsfritt ror dessa elever. Undervisning inom ramen ror musikprofilen räknas inte 
som inskrivning i kulturskolan, när avgiften fastställs. 



Skolförvaltningen 

I händelse av kö till undervisning tillämpas följande turordning: 
Ankomstdatum av anmälningsblanketten till Kulturskolan. 

2 (2) 
2014-10·01 


