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Sammanfattning
Kulturskolans verksamhet innehåller ett brett utbud av kurser av
varierande omfattning och olika innehåll. Förvaltningen föreslår
en sänkning av de flesta terminsavgifter på mellan 17 och 67
procent. Vidare en sänkning av avgiften för kortkurser för att nya
koncept skall kunna testas och utvecklas i dialog med barn och
ungdomar. Avgiften för Nyfiken-på kurser föreslås sänkas till 100
kr för att göra dessa tillfällen mer tillgängliga för alla barn.
Avgifter för KAP- Kulturskolans Avancerade Program samt
instrumenthyran föreslås dock ligga kvar på oförändrad nivå.

Kulturförvaltningen
Kulturskolan
Box 8100, 163 70 Spånga
Telefon 08-508 318 41
marion.hauge-lindberg@stockholm.se
Org nr 212000-0142
www.stockholm.se/kulturskolan

Detta är ett förslag till regler och avgifter för Kulturskolans
verksamhet för höstterminen 2015. Förvaltningen kommer att
presentera samma förslag att gälla fr. o m 1 januari 2016, i
bilagan till flerårsbudgeten 2016-2018.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Kulturskolan och behandlats i
samverkansgruppen.
Bakgrund och syfte
Kommunfullmäktige fastställde 2007-12-11 § 33 avgifter och
regler för Kulturskolans verksamheter att gälla från och med den
1 januari 2008. I kompletterande ärende beslutade fullmäktige
2008-06-16 § 10 om avgifter och regler för särskilda projekt och
kurser samt hur avgifterna i Rinkeby kulturskola successivt skulle
anpassas till de avgifter som gäller för den samlade Kulturskolan.
Inför 2009 gällde oförändrade kulturskoleavgifter.
I samband med budget 2010 fastställde kommunfullmäktige
avgiftsnivån 300 kr per termin för kursen Nyfiken-på från och
med 2010-01-01. Nyfiken-på innehåller en orientering i ämnen
och omfattar tre tillfällen. Dessutom gjordes ett förtydligande av
regler i samband med hyra av instrument där låntagare som inte
återlämnar instrumentet inom rimlig tid efter avslutad kurs blir
ersättningsskyldig för instrumentet.
Avgifter och regler är därefter beslutade i kommunfullmäktige i
samband med budget för åren mellan 2011 och 2014 och
innehåller inga förändringar.
I budgeten för 2015 fick kulturförvaltningen i uppdrag att sänka
avgifterna i Kulturskolan i syfte att nå fler barn och unga
framförallt i stadens ytterstadsdelar.
Detta är ett förslag till regler och avgifter för Kulturskolans
verksamhet för höstterminen 2015. Förvaltningen kommer att
presentera samma förslag att gälla fr. o m 1 januari 2016, i
bilagan till flerårsbudgeten 2016-2018.
Ärendet
Kulturskolan ska erbjuda verksamhet av hög kvalitet i kulturella
färdigheter till Stockholms barn och ungdomar. Kulturskolans
verksamhet ska omfatta mångkulturella miljöer och särskilt satsa
på att locka barn och ungdomar i ytterstadsstadsdelar. Utbudet i
Kulturskolan ska breddas under verksamhetsåret, platserna ska
bli fler och avgifterna ska sänkas i syfte att nå fler barn.
Kulturskolans verksamhet innehåller ett brett utbud av kurser av
varierande omfattning och olika innehåll. Förvaltningen föreslår
en sänkning av de flesta terminsavgifter på mellan 17 och 67
procent.
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Avgifter för KAP- Kulturskolans Avancerade Program samt
instrumenthyran föreslås dock ligga kvar på oförändrad nivå.
Kulturskolan föreslår sänkning av avgiften för kortkurser för att
nya koncept skall kunna testas och utvecklas i dialog med
eleverna. Avgiften för Nyfiken-på kurser föreslår vi sänkas till
100 kr för att göra dessa tillfällen mer tillgängliga för alla barn.
Elever som inte längre är aktiva i Kulturskolan ska enligt
ingånget avtal återlämna instrument inom överenskommen tid.
Det förekommer att elever trots upprepade uppmaningar inte
återlämnar instrument vilket innebär att Kulturskolan fakturerar
för instrumentets värde. I sådant fall uppstår transaktionskostnad
i samband med faktureringen av ej återlämnat instrument. Därför
föreslås en administrativ avgift om 100 kr vilket motsvarar
makuleringsavgiften till serviceförvaltningen.
Kulturskolans verksamhet ska omfamna mångkulturella miljöer och
särskilt satsa på att locka barn och ungdomar i ytterstadsstadsdelar.
Det skapas fortlöpande möjligheter för utveckling, breddning och
fördjupning av utbudet. För att få en enhetlighet i kursvarianterna
beroende på innehåll och kurslängd har dessa definierats enligt
följande:

Terminskurser - omfattar minst 12 lärarledda tillfällen.
Kortkurser - erbjuds i olika omfattning även på lov, helger och
som fördjupningskurser och omfattar max 6 tillfällen.
Nyfiken-på - innehåller en orientering i ämnen och omfattar 3
tillfällen.
Prova-på - ett enstaka tillfälle för deltagaren att gratis möta
pedagoger och pröva på kulturskoleaktiviteter, t ex i samband
med öppna hus eller kulturveckor.
Jämförelse med andra kommuner

Kulturskolan Stockholm ligger idag i förhållande till de flesta
kulturskolor i länet under genomsnittet för elevavgifter. De
socioekonomiska förutsättningarna inom staden kan i vissa fall
variera mellan stadsdelarna och avgifterna behöver därför hållas
på en nivå som fungerar för merparten.
Vid en jämförelse med flertalet av länets musik- och kulturskolor
enligt nedan framgår att elevavgifterna inom Kulturskolan
Stockholm för gruppämnena teater, dans och bild & form är
bland de lägsta. Endast Botkyrkas och Södertäljes avgifter är
lägre.
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Kommun
Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker

Musik

Teater

Dans

Bild&form

350
1710
1173
1000
1000
1000-1100
1700
1080
650
850
800
1400
875-975
1100
950-1725
900
550-850
450
1120
1700
900
1050
1500
1650-2475
1250
1400

350
1710
847
Erbjuds ej
1000
1000
Erbjuds ej
Erbjuds ej
650
Erbjuds ej
800
Erbjuds ej
875-975
1100-1600
775-1325
500
Erbjuds ej
450
660-1120
1210-1650
900
650
1500
1150
1250
Erbjuds ej

350
1710
847
675-1495
1000
1000
Erbjuds ej
Erbjuds ej
325
Erbjuds ej
800
Erbjuds ej
875-975
900
775-1325
700
550
450
660-1120
Erbjuds ej
900
Erbjuds ej
1500
950
1250
Erbjuds ej

350
1710
Erbjuds ej
Erbjuds ej
1000
1100
Erbjuds ej
Erbjuds ej
Erbjuds ej
850
800
1400
Erbjuds ej
1100
775-1325
500
Erbjuds ej
750
660-1120
1700
Erbjuds ej
1050
1500
Erbjuds ej
1250
Erbjuds ej

Källa: Respektive kommuns hemsida den 20/2-2015

Förvaltningens synpunkter
Målgrupp

Verksamheten riktar sig i huvudsak till barn och ungdomar
mellan 6 - 22 år. I begränsad omfattning bedrivs verksamhet för
yngre barn än 6 år.
Kurser och terminsavgifter för Kulturskolans verksamheter
höstterminen 2015

Förvaltningen föreslår att instrumental- och sångundervisningen
och de kurser som sker i gruppundervisningsform med utökad
lektionstid har en avgift om 750 kr vilket motsvarar en sänkning
med 17 %.
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Instrumentalundervisning i större grupper om 6-9 elever, lov- och
helgkurser, danskurser sänks med 57 % till en enhetlig avgift om
300 kr.
Terminskurser i Bild & form, teater och cirkus samt särskilda
projekt och ensemble sänks med 40 % till 300 kr.
För deltagande i kortkurser föreslås avgifter som generellt skall
hållas låga. För att fler barn och ungdomar skall kunna söka sig
till de kortare kurserna – vilka förutspås bli fler utifrån
ambitionen att nå ut till en bredare och mer varierad grupp
föreslås avgiften för kortkurser sänkas med 60 % till 200 kr och
för Nyfiken på -kurser föreslås sänkning med 67 % till 100 kr.
Nya idéer och koncept behöver testas av fler elever och lärare. En
lägre avgift är i linje med denna ambition.
Avgifter för KAP-Kulturskolans Avancerade Program samt
instrumenthyran föreslås dock ligga kvar på oförändrad nivå. Det
är verksamheter som kräver mycket resurser framförallt i form av
lärarresurser.
Elev som flyttar från kommunen får delta i Kulturskolans
verksamheter terminen ut. Efter särskilt beslut av Kulturskolans
administrativa chef kan elev från annan kommun delta i mån av
plats. Avgiften, som är en subventionerad avgift föreslås ligga
kvar på samma nivå, 3 000 kr per termin.
Utomkommunal deltagare ges tillfälle att i mån av plats delta i
kör eller orkester mot en avgift om 300 kr per termin. Även
kortkurser är tillgängliga för utomkommunal deltagare i mån av
plats och då till en avgift om 1 500 kr.
Elever som inte längre är aktiva i Kulturskolan ska enligt
ingånget avtal återlämna instrument inom överenskommen tid.
Det förekommer att elever trots upprepade uppmaningar inte
återlämnar instrument vilket innebär att Kulturskolan fakturerar
för instrumentets värde. I sådant fall uppstår transaktionskostnad
i samband med faktureringen av ej återlämnat instrument. Därför
föreslås en administrativ avgift om 100 kr vilket motsvarar
makuleringsavgiften till serviceförvaltningen.
Mer i detalj, innebär förslaget att avgifterna för de olika
verksamheterna blir enligt nedan:
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Ämne

Deltagare från annan kommun
terminskurs
Deltagare från annan kommun
kortkurs
KAP - Kulturskolans
avancerade program
Instrumentalundervisning, sång

Avgifter

Förslag ht

Förändring

2014

2015

%

3 000

3 000

0

1 500

1 500

0

2 000

2 000

0

900

750

-17

900

750

-17

900

750

-17

700

300

-57

700

300

-57

700

300

-57

500
500
500

300
300
300

-40
-40
-40

500

200

-60

500

300

-40

500

300

-40

300

100

-67

300

300

0

100

100

0

0

0

0

0

0

Bild & form, dans, teater och
cirkus utökad tid, 90-120
min/vecka
Ämnesöverskridande och övriga
ämnen; lektionstid motsvarande
ovanstående t ex musikal
Instrumentalundervisning i
större grupper 6-9
elever
Dans
Särskilda kurser som lovkurser
och helgkurser
Bild & form
Teater
Cirkus
Kortkurser i olika ämnen. Sex
lektioner/tillfällen.
Särskilda projekt
Ensemble/orkester/kör
10 deltagare eller fler. Gäller
även deltagare från annan
kommun i mån av plats
Nyfiken på. Tre lektioner
Instrumenthyra per påbörjad
hyrperiod (termin)
Administrativ avgift IF vid
makulering
Ensemble/orkester och kör är
gratis för dem som deltar i
instrumentalundervisning
respektive sång
Prova på-kurs. En lektion

*Resurscentrets elever betalar utifrån vilket ämne man deltar i och har inte en
gemensam avgift oavsett ämne som tidigare.
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Rabatter och nedsättning av avgift
Syskonrabatt

Syskonrabatten innebär att deltagande i Kulturskolans
terminskurser är gratis från och med det tredje barnet. Rabatten
föreslås oförändrad. Rabatten gäller inte instrumenthyra samt
kortkurser.
Regler för nedsatt avgift

Enligt mångårig praxis har familjer med låg inkomst möjlighet att
söka nedsättning av terminsavgiften. Nedsättningen innebär att
familj vars årsinkomst är lika med eller understiger fem
prisbasbelopp (motsvarande 222 500 kr för 2015) har rätt att
ansöka om nedsättning av avgiften. Detta innefattar även
hemmaboende ungdomar över 18 år.
Rätten till nedsättning innebär att terminsavgift för ämneskurs
fastställs till 300 kr per barn oavsett hur många ämnen barnet
deltar i.
Förvaltningen föreslår att gränsen för rätt till nedsättning skall
vara den samma och följa prisbasbeloppets utveckling.

