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Svar på motion om avgiftsfri kulturskola för barn och unga 

INLEDNING 
Magnus Edman (SO) och Joel Liljekvist (SO) inkom den 26 november 2018 med en 
motion om avgiftsfri kulturskola för barn och unga. 
Motionärerna yrkar att Sala kommun omgående ser över möjligheten att göra 
terminsavgiften på den kommunala kulturskola avgiftsfri för barn och unga upp till 
18 år samt att kommunens ser över möjligheten att ändra hyra på instrument till 
depositionsavgift som återfås vid inlämning efter avslutad utbildning. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/122/11 kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Bilaga KS 2020/122/21 remissvar Barn och Utbildning 
Bilaga KS 2020/122/31 motion från Magnus Edman (SO) och Joel Liljekvist (SO) 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-261 § 130 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen är besvarad. 

Magnus Edman (SO) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till Magnus Edmans (SO) yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Magnus Edmans 
(SO) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Reservationer 
Magnus Edman (SO)1 Louise Eriksson (SO) och Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig 
till förmån för Magnus Edmans (SO) yrkande. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 
{: X p '. '1,.rt) 0 0 I S"° 
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Svar på motion om avgiftsfri kulturskola för barn och unga

INLEDNING

Magnus Edman (SD) och Joel Liljekvist  [SD) inkom den 26 november  2018  med en

motion om avgiftsfri kulturskola för barn och unga.

Motionärerna yrkar att Sala kommun omgående ser över möjligheten att göra

terminsavgiften på den kommunala kulturskola avgiftsfri för barn och unga upp till

18 är samt att kommunens ser över möjligheten att ändra hyra på instrument till

depositionsavgift som återfås vid inlämning efter avslutad utbildning.

Beredning

Bilaga KS  2020/122/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Bilaga KS 2020/122/2, remissvar Barn och Utbildning

Bilaga KS  2020/122/3, motion från Magnus Edman (SD) och Joel Liljekvist  (SD)

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

tt anse motionen besvarad.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Svar  på motion om avgiftsfri kulturskola för barn och unga

Magnus Edman (SD)  OCh joel Lili.elKViSt (SD) inkom den 26 november 201,8nmed
rubricerad motion. .  - ,

Motionärerna yrkar:

a_tt Sala kommun omgående ser över möjligheten att göra terminsavgiften på den

kommunala kulturskolan avgiftsfri för barn och unga upp till 18 år, samt

a_tt kommunen omgående ser över möjligheten att ändra hyra på instrument till

depositionsavgift som återfås vid inlämning efter avslutad utbildning.

Motionärerna skriver att Sala kulturskola är en väl fungerande, omtyckt och

uppskattad institution. Man har ett brett utbud av kurser och kreativa yttringar.

Möjligheten att utvecklas kreativt och kulturellt ska finnas tillgänglig för alla barn

och unga . Idag har den kommunala kulturskola en terminsavgift samt en avgift för

att hyra exempelvis instrument. Genom en avgiftsfri kulturskola för barn och unga

skulle alla familjer få chansen att låta sina barn utöva kreativa yttringar oavsett

ekonomiska förutsättningar anser motionärerna.

Motionen har remitterats till Barn och Utbildning för yttrande.

1 yttrande hänvisas till avgifterna i kulturskolan väntas enligt budget årligen

inbringa cirka 400 000 kronor. Handläggningen av elevregistrering och avgifter

kräver samtidigt administrativa insatser, grovt beräknat till cirka en 25 procents

tjänst, eller motsvarande 100 000 kronor. Samtidigt behöver någon form av

elevregistrering ända göras och depositionsavgifter handläggas, vilket innebär att

den faktiska besparingen på administrationen blir relativt liten.

En avgiftsfri kulturskola ökar tillgängligheten för alla barn och unga som vill delta.

Idag finns möjlighet för kulturskolans chefatt avgiftsbefria elever som av

ekonomiska eller andra skäl inte väntas kunna betala. Det är dock inte säkert att alla

berörda familjer är medvetna om den möjligheten och hanteringen kan av enskilda

upplevas som integritetskänslig.

En avgift, även om den är låg eller symbolisk, kan samtidigt innebära att närvaron

bland de anmälda i kulturskolan ökar, då det finns ett visst ekonomiskt incitament

att avanmäla elever som inte längre är intresserade av atdelta.

Om avgifterna tas bort, innebär det att kulturskolan behöver minska sin verksamhet

motsvarande intäktsbortfallet. Om avgiftsfriheten dessutom leder till ökad

tillströmning av elever, kan de nuvarande köerna till kulturskolan komma att växa.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsen VäXEII 0224-74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:0224-188 50 anders.wigelsbo@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt:  022474  71 00
www.sala.se
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Kommunstyrelsen

För att  motverka  minska verksamhetsvolym behöver skolnämnden eller

kommunfullm'aktige genom riktade anslag i så fall förstärka kulturskolans budget

med de budgeterade avgiftsintäkterna.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

tt anse motionen besvarad.

‘  Anders Wigelsbo [C]

Kommunstyrelsens ordförande
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BARN OCH UTBILDNING

Skolnämnden

Svar på motion om avgiftsfri kulturskola för barn och unga

INLEDNING

Motion har inkommit från Louise Eriksson och Magnus Edman  (SD) med yrkande

om att kommunen ser över möjligheten att göra den kommunala kulturskolan

1  (1)
2019—08-30

ÄRENDE
DNR

BENNY WETI'ERBERG
DIREKT: 0224-74  80 02

avgiftsfri för barn och unga upp till 18 års ålder, samt att ändra hyran av instrument

till en depositionsavgift som efter lånetiden återbetalas.

Ärendet
Barn och Utbildningskontoret har uppdragits att lämna yttrande angående

motionen senast  2019-02-25.  I augusti  2019  blev kontoret uppmärksammat på att

svar ännu inte inkommit, vilket föranleder att de administrativa rutinerna kommer

att ses över.

Yttrande

Avgifterna i kulturskolan väntas enligt budget årligen inbringa cirka 400 tkr.

Handläggningen av elevregistrering och avgifter kräver samtidigt administrativa

insatser, grovt beräknat till brutto cirka 25 procents tjänst, eller cirka 100 tkr.

Samtidigt behöver någon form av elevregistrering ändå göras, och

depositionsavgifter handläggas, vilket innebär att den faktiska besparingen på

administrationen blir relativt liten.

En avgiftsfri kulturskola ökar tillgängligheten för alla barn och unga som vill delta.

Idag finns visserligen en möjlighet för kulturskolans chefatt avgiftsbefria elever som
av ekonomiska eller andra skäl inte väntas kunna betala. Men det är inte säkert att

alla berörda familjer är medvetna om den möjligheten, och hanteringen kan av

enskilda upplevas som integritetskänslig.

En avgift, även om den är låg eller symbolisk, kan samtidigt innebära att närvaron

bland de anmälda i kulturskolan ökar, då det finns ett Visst ekonomiskt incitament

att avanmäla elever som inte längre är intresserade av att delta.

Om avgifterna tas bort, innebär det att kulturskolan behöver minska sin verksamhet

motsvarande intäktsbortfallet. Om avgiftsfriheten dessutom leder till ökad

tillströmning av elever, kan de nuvarande köerna till kulturskolan komma att växa.

För att motverka minskad verksamhetsvolym behöver skolnämnden eller

fullmäktige genom riktade anslag i så fall förstärka kulturskolans budget med de

budgeterade avgifts-intäkterna.
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Motion om av iftsfri kulturskola för barn och un a

Sala kulturskola är en väl fungerande, omtyckt och uppskattad institution. För framförallt alla de
bam och unga som vill utveckla sin kreativa sida kan dessa ansöka om att få tillträde till en plats på
skolan. Kulturskolan har ett brett utbud av kurser och kreativa yttringar och det finns något för alla.

För oss Sverigedemokrater är kultur en viktig del i människors liv. Kulturen binder oss samman,
främjar kreativitet och nytänkande samt befäster traditioner. Kulturen berikar oss och skapar även
framtida möjligheter för såväl turism som andra näringsverksamheter.

Vi anser att möjligheten att utvecklas kreativt och kulturellt ska finnas tillgänglig för alla barn och
unga som vill. Idag har den kommunala kulturskolan en terminsav gift samt en avgift för att hyra
exempelvis instrument. Genom en avgiftsfri kulturskola för barn och unga får alla familjer chansen
att låta sina barn utöva kreativa yttringar, oavsett ekonomisk förutsättning.

Med ovanstående rkar Sveri edemokraterna Sala:
—— att kommunen omgående ser över möjligheten om att göra terminsavgiften på kommunala

kulturskolan avgiftsfri för barn och unga upp till 18 år
— att kommunen omgående ser över möjlighet att ändra hyra på instrument till

depositionsavgift som återfås vid inlämning efter avslutad utbildning

För Sverigedemokraterna Sala

Magyars Edman, gruppledare (SD)
7  . ,, ,,

W  (”VL/kt?().t.,ft"jéy,,,w—-Joel Liljekvist (SD)
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