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Idag fastställer kommunfullmäktige avgifterna inom kultursko lan. Avgifterna i 
behöver dock bli mer flexibla och snabbt anpassningsbara. Om avgiftssättningen 
delegeras till bildnings- och lärandenämnden, skulle hanteringen av dessa frågor 
förenklas. 

Beredning 
• Bilaga Avgifter inom kulturskolan från kanslichef/tf rektor Kulturskolan 

Benny Wetterberg hid.nr 2013.2065. 

Kanslichef/tf rektor Kulturskolan Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

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

att hos kommunfullmäktige begära att beslut om elevavgifter i kulturskolan 
delegeras till bildnings- och lärande nämnden. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att hos kommunfullmäktige begära att beslut om elevavgifter i kulturskolan 
delegeras till bildnings- och lärandenämnden. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

(j)} 
Utdragsbesty~ 
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SKOLFÖRVALTNINGEN 

MISSIV 

Avgifter i kulturskolan 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Bildnings- och lärandenämnden 

Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

att hos fullmäktige begära att beslut om elevavgifter i kulturskolan delegeras till 
bildnings- och lärandenämnden. 

Ärendet 
Idag fastställer kommunfullmäktige avgifterna inom kulturskolan. Avgifterna i 
behöver dock bli mer flexibla och snabbt anpassningsbara. Om avgiftssättningen 
delegeras till bildnings- och lärandenämn den, skulle hanteringen av dessa frågor 
förenklas. 
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MISSIV 
ÄRENDE 11 

ONR 2013/208 
BLN NR 13/59 

BENNY WETTERBERG 
DIREKT: 0224-74 80 02 



SKOLFÖRVALTNINGEN 
Ben ny Wetterberg 

Avgifter inom kulturskolan 

Bildnings- och lärandenämnden 
Sala kommun 
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BILAGA 
DNR 2013/208 

H ID. NR 2013.2065 
BEN NY WETTERBERG 

DIREKT NR 0224-74 80 02 

Kulturskolan har en bred musikverksamhet och kan erbjuda barn och ungdomar 
undervisning i gitarr, sång, piano, violin, slagverk, folkmusik, och vanligaste 
blåsinstrumenten men även !T och annan teknik i musiken. För dem som vill, finns 
också möjlighet att sjunga i kör eller spela och i orkestrar av olika slag. Därutöver 
finns kurser i bild och form. 
Kulturskolan har cirka 400 elever som möter ett tiotal anställda med olika 
specialkunskaper. 
Bildnings- och lärandenämnden har tidigare under 2013 föreslagit en höjning av 
deltagaravgiften, ett ärende som dags dato inte behandlats av fullmäktige. 

Kultursskolan i Sala vill utvecklas till en ännu starkare kulturaktör för barn och 
ungdomar i Sala och är i ett spännande utvecklingsskede. 

Kulturskolan genererar med nuvarande elevunderlag cirka 400 tkr i intäkter via 
avgifter varje år. Grundavgiften för instrumentalundervisning är idag 625 kronor 
per termin och debiteras från och med tredje lektionstillfället För andra barnet är 
avgiften 300 kr och för tredje barnet avgiftsfritt. Ett musikinstrument kostar 250 kr 
per termin att hyra. För varje ytterligare ämne debiteras 300 kr. Detta gäller alla 
barn i familjen. Terminsavgiften för vuxna är 1000 kronor. Barn och ungdomar har 
alltid företräde till platserna. 

Avgiftskonstruktionen utgör dock ett hinder i arbetet att utveckla 
undervisningsformerna. De är i grund och botten anpassade till en modell där 
eleverna kornmer en gång i veckan och får enskild undervisning i 20 minuter. Det 
finns inga särskilda avgifter för grupper, deltagande i orkestrar, kortare 
introduktionskurser, intensivundervisning, etcetera. Kulturskolan vill också ha 
möjlighet att bredda sitt utbud till andra kulturformer, skapa musikteater, arbeta 
med bild, form, dans och liknande i enstaka projekt. 

Idag beslutas avgifterna av fullmäktige, vilket gör det ganska krångligt, eller rent av 
omöjligt att snabbt kunna anpassa dem till sådana nya arbetssätt och 
förutsättningar. Inom vissa områden kan även utomstående aktörer bli inblandade, 
med egna avgiftssystem. 

SALAKOMMUN 
skolförvaltningen 
Box 304 

733 25 SALA 

Besöksadress: Drottninggatan 5 

Växel: 0224-553 91 
Fax: 0224-77446 
skf@sala.se 

www.sala.se 

Benny Wetterberg 
Kanslichef 

Ben ny. W ett e r be rg@sa la.se 
Direkt: 0224-554 86 



skolförvaltningen 

Avgifterna i kulturskolan behöver därför bli mer flexibla och snabbt 
anpassningsbara. Om avgiftssättningen delegeras till bildnings- och 
lärandenämn den, skulle hanteringen av dessa frågor förenklas. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås bildnings- och lärandenämnden besluta 
att hos fullmäktige begära att beslut om elevavgifter i kulturskolan delegeras till 
bildnings- och lärandenämnden. 

Benny Wetterberg 

Kulturskalechef 

2 (2) 
2013-02-18 


