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KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

Anders Wi gelsbo

Svar på medborgarförslag om tillfällig höjning av elevavgifterna

på Kulturskolan

Kulturskolans vänner i Sala via Maria Melin inkom den 25 mars 2019  med

rubricerat medborgarförslag.

Förslagsställarna vill att kommunstyrelsen stoppar processen för nedskärningar på

kulturskolan och undersöker alternativa möjligheter till intäkter för att fortsatt

möjliggöra verksamheten i de mest hotade områdena blås-och stråkundervisning.

Förslagsställarna anser att kommunen har ansvar för att visa bredden av vad kultur

innebär även utanför storstäderna. De åtgärder som föreslås ska ses som en början

till ett nytt och kreativt tänkande för att bevara Sala som ett kulturellt centrum i

regionen.

Förslagsställarna uppmanar skolnämnden att upphäva beslutet beslut om

kulturskolan som fattades på Skolnämndens sammanträde den  5  februari 2019. I

Stället bör man besluta att införa en tillfällig höjning av elevavgiften till kulturskolan

under en period av två är med start höstterminen 2019, enligt följande:

0  Från 500 kronor till 800 kronor för första barnet

'  Från 250 till 600 kronor för andra barnet

. Från  0  kronor till 500 kronor för tredje barnet.

'  Avgiften för barnkörer höjs från 200 kronor till 300 kronor.

Denna justering skulle enligt förslagsställarna möjliggöra att bevara några procent

läraranställning på kulturskolan.

För de familjer som inte har möjlighet att betala denna avgift föreslår

förslagsställarna avlastning från Rotary och Lions Club i Sala.

Medborgarförslaget har remitterats till skolnämnden för yttrande.

Barn-och Utbildning har gjort en överslagsberäkning av vad förslaget skulle ge i

ökade intäkter. Totalt inbringar kulturskolans avgifter 350 000 kronor årligen.

Under våren  2019  fanns 360 registrerade avgiftsposter. Det är inte detsamma som

antalet barn eftersom samma barn kan ha undervisning i flera ämnen. Ungefär 60 av

dessa avgiftsposter har avdrag för syskonrabatt. Utöver detta finns 37 registrerade

avgifter för körverksamheter. Intäkter finns även för instrumenthyror.

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anders  Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

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

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt:  0224-74  71 00
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Den föreslagna avgiftshöjningen skulle ge cirka 100 000 kronor i ökade intäkter per

termin, det vill säga totalt under ett är cirka 200 000 kronor. Det förutsätter att allt

annat är lika, det vill säga att antalet elever och andelen med syskonrabatt förblir

oförändrat.

[ bästa fall motsvarar höjningen cirka 30 procents tjänst, vilket teoretiskt skulle

innebära plats för ytterligare cirka 20 elever.

Ett beslutsunderlag kring en sådan förändring behöver kompletteras med en

barnkonsekvensanalys. En sannolik konsekvens är att vissa familjer inte kommer att

ha råd att betala avgiften och därmed tvingas avstå från kulturskolans utbud. l

medborgarförslaget hänvisas till stöd från civilsamhällets organisationer exempelvis

Rotary och Lions.

Kommunfullmäktige fastställer avgifter och ett beslutsunderlag med

konsekvensbeskrivningar tas fram av Barn och Utbildning om ett sådant

utredningsuppdrag ges. Taxor, för bland annat Kulturskolan, revideras löpande.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  ans medborgarförslaget besvarat

Anders Wigelsbo (C)

Kommunstyrelsens ordförande
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Yttrandeangående medborgarförslag om höjda avgifter i

kulturskolan

Bakgrund

Maria Melin, Kulturskolans vänner, har 21 mars 2019  lämnat ett medborgarförslag

om att tillfälligt höja avgifterna i kulturskolan.

Terminsavgifterna för första barnet skulle enligt förslaget höjas från nuvarande 500

till 800 kronor, för familjens andra barn från 250 till 600 kronor och för tredje

barnet från  0  till 500 kronor. Kör-avgifterna skulle höjas från 200 till 300 kronor.

De ökade intäkterna skulle möjliggöra att åtminstone delar av lärartjänster kan

behållas, i samband med de nedskärningar som görs med anledning av budgetramen

för  2019.  De ökade intäkterna skall enligt förslageti första hand gå till undervisning

och blås— och stråkinstrument.

Yttrande

Barn och Utbildning har gjort en överslagsberäkning av vad förslaget skulle ge i

ökade intäkter. Totalt inbringar kulturskolans avgifter ungefär  350  tkr årligen.

Under våren  2019  finns  360  registrerade avgiftsposter. Det ärinte detsamma som

antalet barn, eftersom samma barn kan ha undervisning i flera ämnen. Ungefär  60

av dessa avgiftsposter har avdrag för syskonrabatt. Utöver detta finns 37

registrerade avgifter för kör-verksamheten. Intäkter finns även för instrumenthyror.

Den föreslagna avgiftshöjningen skulle ge cirka 100 tkr i ökade intäkter per termin,

det vill säga totalt under ett är cirka 200 tkr. Det förutsätter att allt annat är lika, det

vill säga att antalet elever och andelen med syskonrabatt förblir oförändrat.

I  bästa fall motsvarar höjningen cirka  30  procents tjänst, Vilket teoretiskt sett

innebär plats för ytterligare cirka  20  elever.

Ett beslutsunderlag kring en sådan förändring behöver kompletteras med en

barnkonsekvensanalys. En sannolik konsekvens är att vissa familjer inte kommer att

ha råd att betala avgiften och därmed tvingas avstå från kulturskolans utbud. I

medborgarförslaget hänvisas till stöd från civilsamhällets organisationer exempelvis

Rotary och Lions.

Fullmäktige fastställer avgifter och ett beslutsunderlag med konsekvens—

beskrivningar tas fram av Barn och Utbildning, om ett sådant utredningsuppdrag

ges.

Beredning

Yttrande per den 11 juni  2019.

Medborgarförslag per den 21 mars  2019.

Benny Wetterberg, utredare, har deltagit i handläggningen.

,:

///; Utdragsbestyrkande
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Fortsättning §  52

Yrkanden

Hanna Westman, (SBA) yrkar att skolnämnden beslutar

a_tt anta  yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.

Delges:

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande   
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BARN  OCH  UTBILDNING

Benny Wetterberg

 

Yttrande angående medborgarförslag om höjda avgifter i
kulturskolan.

Bakgrund

Maria Melin, Kulturskolans vänner, har 21 mars 2019 lämnat ett medborgarförslag

om att tillfälligt höja avgifterna i kulturskolan.

Terminsavgifterna för första barnet skulle enligt förslaget höjas från nuvarande 500

till 800 kronor, för familjens andra barn från 250 till 600 kronor och för tredje

barnet från 0  till  500 kronor. Kör-avgifterna skulle höjas från 200 till 300 kronor.

De ökade intäkterna skulle möjliggöra att åtminstone delar av lärartjänster kan

behållas, i samband med de nedskärningar som görs med anledning av budgetramen

för 2019. De ökade intäkterna skall enligt förslageti första hand gå till undervisning

och blås- och stråkinstrument.

Yttrande

Barn och Utbildning har gjort en överslagsberäkning av vad förslaget skulle ge i

ökade intäkter. Totalt inbringar kulturskolans avgifter ungefär 350 tkr årligen.

Under våren 2019 finns 360 registrerade avgiftsposter. Det är inte detsamma som

antalet barn, eftersom samma barn kan ha undervisning i flera ämnen. Ungefär 60

av dessa avgiftsposter har avdrag för syskonrabatt. Utöver detta finns 37

registrerade avgifter för kör-verksamheten. Intäkter finns även för instrumenthyror.

Den föreslagna avgiftshöjningen skulle ge cirka 100 tkr i ökade intäkter per termin,

det vill säga totalt under ett år cirka 200 tkr. Det förutsätter att allt annat är lika, det

vill säga att antalet elever och andelen med syskonrabatt förblir oförändrat.

I  bästa fall motsvarar höjningen cirka 30 procents tjänst, vilket teoretiskt sett

innebär plats för ytterligare cirka 20 elever.

Ett beslutsunderlag kring en sådan förändring behöver kompletteras med en

barnkonsekvensanalys. En sannolik konsekvens är att vissa familjer inte kommer att

ha råd att betala avgiften och därmed tvingas avstå från kulturskolans utbud.  I

medborgarförslaget hänvisas till stöd från civilsamhällets organisationer exempelvis

Rotary och Lions.

Fullmäktige fastställer avgifter och ett beslutsunderlag med konsekvens-

beskrivningar tas fram av Barn och Utbildning, om ett sådant utredningsuppdrag

ges.

SALA KOMMUN Besöksadress: Rådhusgatan 48, Sala Benny Wetterberg

Barn och utbildning Telefon: 0224-74 70 00 Stf skolchef

Box 304 Fax: 0224—774 46 benny.wetterberg@sala.se

733 25 Sala bou@sala.se

www.salase
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Medborgarförslag till kommunen

til.  Förslag

Kontaktperson

Förnamn Efternamn

Maria Melin

Utdelningsadress Postnummer

Postort Telefon (även riktnummer)

Sala

E-postadress

Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är

 

(t.ex. en skolklass eller grannar)

Kulturskolans vänner i Sala

Förslag

(du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild)

En tillfällig höjning av elevavgif'terna på Kulturskolan.

Motivering

(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen)

Vi, Kulturskolans vänner, ber kommunstyrelsen att stoppa processen för nedskärningar på kulturskolan och att undersöka alternativa

möjligheter till intäkterför att fortsatt möjliggöra verksamheten i de mest hotade områdena blås- och stråkundervisning. En kommun

har ansvaret att kunna visa på bredden av vad kultur innebär även bortanför storstäderna. De härföreslagna åtgärderna anser vi

enbart som en början till ett nytt och kreativt tänkande för att bevara Sala som ett kulturellt centrum i regionen. Det handlar om

viktiga symbolhandlingar som ger effekt i det aktuella skarpa läget och som kan vara en början förflera långsiktiga lösningar.

Därför uppmanarvi kommunens Skolnämnd att upphäva beslutet om Kulturskolan som togs 5 februari och besluta följande:

Elevavgiften höjs tillfälligt under en period av två år från och med höstterminen 2019

från 500 kr till 800 kr förförsta barnet

från 250 krtill 600 kr för andra barnet

från 0 krtill 500 krför tredje barnet.

Avgiften för barnkörer höjs från 200 kr till 300 kr.

Denna justering skulle möjliggöra att bevara i alla fall några procent läraranställning på Kulturskolan. Vi förväntar oss att de intjänade

avgifterna läggs på undervisning och blås- och stråkinstrument.

För barn och ungdomar samt familjer som inte kan betala denna avgift strävarvi efter ett samarbete med Rotary Och Lions Club i Sala

för avlastning.

Kulturskolans vänner, Sala 2019-03-18

Jag medger att mitt namn får publiceras på kommunens hemsida tillsammans med mitt förslag

Ja

Sida 1av 2
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Hantering av personuppgifter: Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits
emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur
personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Underskrift /\

Datum och underskrift
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