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Kulturskolans avgifter och tillämpningsföreskrifter 

INLEDNING 
Kulturskolan tillämpar idag den tidigare musikskolans avgifter och tillämpnings
föreskrifter. Dessa är från år 2004. Då verksamheten har utvecklats och begreppen 
förändrats, så behöver avgiftssystemet uppdateras. 

Enligt förslaget sänks avgifterna för de flesta- det vill säga de som har en kurs. 
Avgifterna för en kurs i sång- eller instrument för elever som valt musikprofil i 
grundskolan tas också bort. Samtidigt likställs avgifterna för val av ett eller flera 
inslag. Avgiften blir alltså densamma för alla kurser, oavsett hur många eleven valt. 

Avgiftssystemet öppnas också för anpassningar till andra undervisningsformer än 
den traditionella 20-minuterslektionen en gång i veckan. Sådana avgifter ska ställas i 
relation till grundtaxan. 

Den nedre gränsen vid nio år tas bort. I fortsättningen är alla barn, från förskola och 
uppåt välkomna till den undervisning som lämpar sig för respektive ålder. 

I tillämpningsföreskrifterna klargörs att verksamheten i första hand vänder sig till 
barn och ungdomar till det år de tyller 19 år. Vuxenverksamheten regleras tydligare. 
Möjlighet att bedriva vuxenundervisning till självkostnadspris införs. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/42/1, missiv 
Bilaga BLN 2014/42/2, skrivelse 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

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

att godkänna förslag om avgifter och tillämpningsföreskrifter, Bilaga BLN/42/1 att 
gälla från 1 januari 2015 samt 
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till förslaget. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna förslag om avgifter och tillämpningsföreskrifter, Bilaga BLN/42/1 att 
gälla från 1 januari 2015 samt 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

.'-Slu 
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Kulturskolans avgifter och tillämpningsföreskrifter 
ZO)i" 

INLEDNING 
Kulturskolans tillämpar idag den tidigare musikskolans avgifter och 
tillämpningsföreskrifter. Dessa är från 2004. Då verksamheten har utvecklats och 
begreppen förändrats, så behöver avgiftssystemet uppdateras. 

Ärendet 
Enligt förslaget sänks avgifterna för de flesta - det vill säga de som har en kurs. 
Avgifterna för en kurs i sång- eller instrument för elever som valt musikprofil i 
grundskolan tas också bort. Samtidigt likställs avgifterna för val av ett eller flera 
inslag. Avgiften blir alltså densamma för alla kurser, oavsett hur många eleven valt. 

Avgiftssystemet öppnas också för anpassningar till andra undervisningsformer än 
den traditionella 20-minuterslektionen en gång i veckan. Sådana avgifter skall 
ställas i relation till grundtaxan. 

Den nedre gränsen vid 9 år tas bort. I fortsättningen är alla barn, från förskola och 
uppåt välkomna till den undervisning som lämpar sig för respektive ålder. 

I tillämpningsföreskrifterna klargörs att verksamheten i första hand vänder sig till 
barn och ungdomar till det år de fyller 19 år. Vuxenverksamheten regleras tydligare. 
Möjlighet att bedriva vuxenundervisning till självkostnadspris införs. 

Konsekvenserförlandsbygden 
Beslutet bedöms vara positivt för möjligheterna att anpassa kulturskolans 
verksamhet så att undervisning lättare kan bedrivas i enheterna på landsbygden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Avgiftsfriheten för musikprofilelever har redan införts, vilket beräknas minska 
intäkterna med cirka 100 tkr. Merparten av detta bedöms rymmas inom det tillskott 
fullmäktige gav för införandet av musikprofiL I övrigt är förändringarna av 
intäkterna svårbedömda, med kommer sannolikt inte att överstiga 50 tkr. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

att godkänna förslaget om avgifter och tillämpningsföreskrifter, överlämna det till 
kommunstyrelsen för vidare behandling och föreslå att de skall gälla från l januari 
2015. 
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Kulturskolan i Sala- en presentation 

KUL TURGARANTI 
l Sala får alla barn och elever i för- och grundskolan och särskolan pröva på olika 
sätt att lära sig, genom kultur. Det kan vara kopplat till alla ämnen. l förskolan är det 
i första hand drama, i färskoleklass sång och rytmik. l på låg- och mellanstadiet är 
det bild och form, folkmusik, drama, bild/ljud-teknik, berättande och dans och på 
högstadiet drama, konst och musikstudio. Kulturskolan sköter detta. Totalt berörs 
cirka 1200 förskolebarn och 2300 elever i grundskolan. Kulturskolan har fast 
anställd personal för detta, men anlitar även fria aktörer. 

MUSIKPROFIL 
Eleverna i Salas högstadieskolor har möjlighet att välja musikprofil som elevens vaL 
Eleverna får fördjupa sig i praktik och teori inom musikämnet och möjlighet att 
delta i skolkören. Undervisningen bedrivs av kulturskolan och eleverna får 
kostnadsfritt välja till ett instrument eller sång ur kulturskolans utbud för enskild 
undervisning. 

SKAPANDESKOLA 
Sala kommun får bidrag från staten, via Statens kulturråd, för kulturinslag i 
grundskolan. Bidraget kallas Skapande skola. Kulturskolan har hand om detta och 
pengarna används bland annat till konstprojekt och dans- och drama-inslag i 
undervisningen. Alla elever i grundskolan och särskolan berörs av detta. 

ORKESTRAR OCH KÖRER 
Kulturskolan har egna körer för barn och ungdomar och leder vuxenkören 
Argentum, Salastorband och Sala blåsorkester. För detta får Kulturskolan bidrag 
från Sala M usikråd. 

ENSKILD UNDERVISNING 
Drygt 300 elever i skolan har valt att fördjupa sig genom enskild undervisning i olika 
instrument Det som erbjuds är allt från slagverk till trä- och bleckblås, piano och 
klaviatur, gitarr och bas, violin, nyckelharpa och annan folkmusik, enskild sång, 
sånggrupper, kör. Vi har också kurser i bild och form. 

UPPDRAG 
Kulturskolan sköter en del undervisning inom gymnasieskolan och tar även uppdrag 
av andra. Exempelvis finns färdiga kurs-koncept för Garageband på i P ad, för de 
grundskaleenheter som vill använda det i musikundervisningen. Ett annat exempel 
är rockkören för äldre, som vi sköter på uppdrag av PRO. ABF och landstinget 
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KONSERTER OCH ANDRA FÖREST ÄLLNINGAR 
Kulturskolan är ett viktigt inslag i Salas levande kulturliv och når många 
medborgare, såväl gammal som ung. Givetvis anordnas egna konserter och 
föreställningar, främst vid jul och inför sommarlovet. Däremellan brukar det bjudas 
på mindre soareer och liknande. Kulturskolan uppträder också i förskolor och 
skolor och stöttar med spelningar i samband med lucia och terminsslut. 

Kulturskolan samarbetar ibland med andra organisationer. Exempel på detta är 
Rotarys återkommande julkonsert, Fyrverkerimusiken och "Kulturnatta". Mindre 
enskilda uppdrag, mot ersättning, tas också emot ibland. 

UTVECKLING 
Sedan hösten 2014 finns en dramapedagog anställd och dans är under utveckling. 
Det skall förhoppningsvis underlätta för att exempelvis göra egna sevärda 
produktioner med sång, musik, dans och teater. 
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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 studieförbund 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 platsbrist 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 25lektioner per läsår. 

Terminsavgiften för det äldsta barnet som är inskrivet i kultursko lan, barn l i 
hushållet är: 500 kr. För barn 2 i hushållet är 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 kulturskolans 
självkostnadspris. 

För kör- och gruppverksamhet 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 för annan verksamhet än det ovan beskrivna grundutbudet 
fastsälla avgifter för olika former av undervisning, exempelvis kortare kurser och 
ensembleverksamhet Avgiften skall då sättas i relation till ovanstående. Är 
undervisningstiden kortare än i grundutbudet, skall alltså avgiften vara lägre. 

Elev som valt musikprofil i skolan är avgiftsbefriad från ett av inslagen i 
kulturskolans sång- och instrumentalundervisning. Eventuellt lån av instrument är 
avgiftsfritt för dessa elever. Undervisning inom ramen för musikprofilen räknas inte 
som inskrivning i kultursko lan, när avgiften fastställs. 

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



skolförvaltningen 

Elever som ännu inte är inskrivna i kulturskolan har företräde framför önskemål 
från redan inskrivna om att få gå flera olika kurser samtidigt. 
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• Tydligare åldersgräns - ingen nedre gräns -bedömning 
görs individuellt. 

• Sänkt avgift från 625 till 500 kr och från 300 till 250 för 
syskon. 

• Samma avgift får instrument 1 och 2 ... 

• Musikprofilelever kostnadsfritt 

• Vuxenavgift höjs från 1000 till1500 och endast om 
syftet är att stödja barns undervisning eller deltagande. 

• Självkostnadspris för övriga vuxna (250 kr flektion 30 
min). 

• Köravgift 200 kr. Instrumenthyra 250 kr. 



SALA 
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Ny kulturskaletaxa 
• Möjlighet till avgiftssättning för andra former ex 

"klippkort" eller korta kurser- men med taxan som 
utgångspunkt. 

e Minst 25 tillfällen. 36 v per läsår- ger utrymme även för 
andra insatser ex. fortbildning mm i skolorna. 

• Prio på elever som ännu inte är inskrivna. 

e Kostnad: Musikprofilen 60 befintliga x 625kr x 2 = 
75000 kr 
Avgiftssänkning övriga 250 x 125x2 = 62500 tkr. 
Uppskattad höjning -37500. Totalt merkostnad 100 tkr, 
varav 25 till följd av sänkningen och resten 
musikprofilen. 


