Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-10-24

§ 197
Avgifter för kulturskolan från och med vårterminen 2017
KS-2016/713
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja kulturskolans avgift med 100 kronor per elev och termin.
Reservation
Claes Litsner (S) och Lennart Lundberg (KN.NU) reserverar sig mot beslutet.
Särskilt yttrande
Christer Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 2).
Yrkande
Klas Bergström yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag till beslut, med rättelsen att
ärendet ska lämnas till kommunfullmäktige för beslut. Nämndens förslag, att föreslå
kommunfullmäktige att höja kulturskolans avgift med 100 kronor per elev och termin,
benämns ordförandeförslaget.
Claes Litsner (S), med bifall från Lennart Lundberg (KN.NU), yrkar att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige att 225 000 kr tillförs kommunens exploateringsbudget 2017 och
att samma summa tillförs till utbildningsnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Claes Litsners yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Ärende
Beslut från utbildningsnämnden, § 123, 2016-10-24 delas ut på sammanträdet.
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2016-10-21 har varit utsänd.
Lena Larsson, kultur- och fritidschef, och Kristina Hadziresic, kulturskolechef, informerar.

Expedieras till
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2016-11-08

Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-10-24

Protokollsbilaga 2
Särskilt yttrande, § 197, Avgifter för kulturskolan från och med vårterminen 2017
Vänsterpartiet vill härmed lämna följande särskilda yttrande:
Knivsta har en av landets dyraste Kulturskolor med höga avgifter för barnen. Att höja de
redan höga avgifterna bidrar inte till att ge fler av Knivstas barn och unga tillgång till en
stimulerande och utvecklande fritidsverksamhet. Det blir dessutom svårt att nå KF:s och
regeringens mål, att utveckla kulturskolan så att den blir mer tillgänglig och jämlik.
Då handlingarna till KS kom först på bordet var det svårt att hinna diskutera hela bakgrunden
med partivänner. Vid slutlig genomläsning förvånas Vänsterpartiet hur UN kan kalla till ett
extra sammanträde för att besluta om en avgiftshöjning som ger något mer än 100 000:varav ett betydande belopp försvinner redan för att täcka arvodena för det extra mötet.
Än mer förvånade blir beslutet, som KS majoritet stöder, när UN själva minskat
kommunbidraget till Kulturskolan genom en besparing för 2017 på 130 000 kr samt en
neddragning på 250 000 kr som edan några år funnits för utveckling av verksamheten. Det
känns inte rimligt att lägga en besparing på Kulturskolans verksamhet och sedan låta barnen
drabbas av ökade kostnader.
Utan dessa påtvingade besparingar, av det belopp som KF beslutade om i Mål och budget
2016, hade någon höjning inte behövts. Det skulle räckt till den i handlingen nämnda
hyreshöjningen och behålla oförändrade avgifter.
Efter beslutet i juni om Mål och budget har utbildningsnämnden fått ökat kommunbidrag med
fyra miljoner kronor. Det gör denna åtgärd helt omöjlig att förstå.

Christer Johansson (V)
ersättare KS

Expedieras till
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2016-11-08

Utbildningsnämnden

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-10-24

§ 123
Avgifter för kulturskolan från och med vårterminen 2017
UN-2016/393
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att höja kulturskolans avgift med 100 kronor per elev och termin.
Reservation
Anneli Löfling (KN.NU), Claes Litsner (S) och Maria Fornemo (V) reserverar sig mot beslutet.
Yrkande
Knivsta.Nu yrkar på att kulturskolans avgifter ska vara oförändrade under 2017 och att
utbildningsnämnden tillskriver kommunstyrelsen för att rätta till den obalans i ekonomin som
uppstått, genom att tillskjuta de 475 000 kr som saknas för att fortsätta utveckla
verksamheten i kulturskolan, eller åtminstone de 225 000 kr som saknas för att kunna
bibehålla verksamheten i kulturskolan.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Knivsta.Nu:s yrkande och utsänt förslag att höja avgifterna
med 100 kronor per elev och termin mot varandra och finner att nämnden bifaller utsänt
förslag.
Ärende
Muntlig presentation av kulturskolechef Kristina Hadziresic och fritid- och kulturchef Lena
Larsson. Ärendet har haft kort handläggningstid på grund av att avgiftshöjningar måste
beredas av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige innan årsskiftet. För att ett
eventuellt beslut om att höja avgifterna ska hinna träda ikraft till vårterminen måste de
beredas av kommunstyrelsens idag, den 24 oktober, innan det går vidare till
kommunfullmäktige. Ett beslut om att höja avgifterna från höstterminen skulle innebära att
höjningen behöver vara större för att budgeten 2017 ska gå ihop.
Beslutet ska justeras omedelbart.
Tjänsteskrivelse 2016-09-21 har varit utsänd.

Exp till:
Akten
Kommunstyrelsen

Exp av: Carin Dahlberg
Datum: 2016-10-24
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Handläggare
Kristina Hadziresic
Kulturskolechef

Tjänsteskrivelse
Datum
2016-10-21

Diarienummer
UN-2016/393

Utbildningsnämnden
Avgifter för kulturskolan från och med vårterminen 2017
UN-2016/393
Förslag till beslut
att höja kulturskolans avgift med 100 kronor per elev och termin.
Sammanfattning
Med anledning av förändrad budget 2017 krävs åtgärder för kulturskolans verksamhet.
Kulturskolan har under flera år arbetat med strukturella förändringar i syfte att skapa en
modernare och mer tidsenlig verksamhet. Målet är att bredda verksamheten och att skapa
en kompetensbas som kan nyttjas av fler invånare i Knivsta kommun.
Bakgrund
Under plan- och mandatperioden har kulturskolan tillskrivits 250 tkr i tillskott per år. Med
dessa medel har ett utvecklingsarbete inletts vilket de första åren handlat om att arbeta bort
köer. I det fortsatta utvecklingsarbetet har förvaltningen sett att organisationen samt vissa
arbetssätt behöver ses över för att skapa en verksamhet som kommer fler invånare till godo.
En stor utmaning för kulturskolan har varit brist på verksamhetsanpassade lokaler. Under
2016 inleddes ett ombyggnadsprojekt av verksamhetens lokaler på Thunmansskolan som nu
är i gång. Den förväntade hyreshöjningen med anledning av bygget blir 2017 ca 95 tkr.
Denna kostnad planerades att rymmas inom de 250 tkr verksamheten tidigare tillskrivits.
Inför 2017 står det klart att kulturskolan får en omarbetad budget än vad som tidigare
aviserats i planperioden. De 250 tkr finns inte med, samt att en besparing på 130 tkr lagts till.
För att säkerställa kvalitet och kompetens inom budget behöver åtgärder vidtas.
Verksamheten måste anpassas. En del i anpassningen är att genomföra en höjning av
kursavgifterna. Avgifterna i dagsläget: Enskild undervisning 1200 kr per termin,
Gruppundervisning 900 kr per termin. Antal elever är i dagsläget cirka 530.

Ekonomisk konsekvensanalys
Budget 2017:
Kommunbidrag: 2 894 000
Förväntade intäkter: 1 028 000
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Konsekvenser med en avgiftshöjning på 100 kr per elev och termin: Med denna höjning
behöver antalet elevplatser minskas med cirka 25. Neddragningen kan göras genom att inte
återbesätta lediga platser och att säga upp icke fast anställd personal.
Konsekvenser med en avgiftshöjning på 250 kr per elev och termin: Denna höjning innebär
att inga elevplatser behöver dras in. Däremot kan en sådan kraftig höjning innebära att
många elever inte har råd att gå kvar samt att nya elever avstår från att börja. Detta medför
då att effekten av höjningen uteblir. Det motarbetar också kulturskolans ambition att nå fler
barn och unga från samhällets alla grupper.
Konsekvenser utan avgiftshöjning: Utan höjning behöver antalet elevplatser minskas med
cirka 70. Neddragningen kan innebära att elever inte får fortsätta redan påbörjade kurser
samt att fast anställd personal behöver sägas upp.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Larsson
Kultur- och fritidschef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kulturskolechef
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Barns möjligheter till att utöva sitt fritidsintresse påverkas.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?
Barn kan komma att påverkas utifrån att man inte har råd att börja eller att fortsätta
deltagande i kulturskolans verksamhet då avgifterna höjs.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Intressekonflikten finns, mellan nämndens budgetföljsamhet och Kommunfullmäktiges
mål att öka kultur- och fritidsutbudet, vilket påverkar barn och unga.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Den korta tiden för handläggning av ärendet har inte möjliggjort att ta in synpunkter från
barn.

