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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54
Revidering av kulturskolans avgifter (KS 2020.134)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa kulturskolans avgifter 
i enlighet med bilaga Kulturskolans avgifter.
Reservationer
Jaana Tilles (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Förändrade taxor ska beslutas av kommunfullmäktige.
Kulturnämnden har fattat beslut §15 2020-03-31 om att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa kulturskolans avgifter enligt bilagt förslag, Kulturskolans avgifter 2020-02-21. 
Förslaget innehåller förändrade avgifter för kurserna Kortkurs, Animerad film samt en ny 
avgift för kurser som startas med hjälp av utvecklingsbidrag från Kulturrådet, 
”Kulturskolebidraget”.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Jaana Tilles (S) yrkar på att Kulturskolans avgifter revideras enligt förslaget som finns i 
protokollsbilaga 1.
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det finns två yrkanden. Ordförande ställer sitt 
eget yrkande mot Jaana Tilles (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) yrkande.
 

Beslutsunderlag
 Revidering av kulturskolans avgifter
 Kulturnämnden, Revidering av kulturskolans avgifter
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Tjänsteskrivelse

Revidering av kulturskolans avgifter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa kulturskolans 
avgifter i enlighet med bilaga Kulturskolans avgifter.

Ärendet i korthet
Förändrade taxor ska beslutas av kommunfullmäktige.
Kulturnämnden har fattat beslut §15 2020-03-31 om att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa kulturskolans avgifter enligt bilagt förslag, Kulturskolans avgifter 2020-
02-21. Förslaget innehåller förändrade avgifter för kurserna Kortkurs, Animerad film 
samt en ny avgift för kurser som startas med hjälp av utvecklingsbidrag från 
Kulturrådet, ”Kulturskolebidraget”. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret
2. Beslut, kulturnämnden § 15 2020-03-31
3. Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen
4. Bilaga, Kulturskolans avgifter 2020-02-21

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kulturnämnden



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-03-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15
Revidering av kulturskolans avgifter (KN 2020.007)

Beslut
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa kulturskolans avgifter i 
enlighet med bifogat förslag.
 
Reservationer
Felix Gravél (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kulturförvaltningens förslag innehåller förändrade avgifter för kurserna Kortkurs, Animerad 
film samt en ny avgift för kurser som vi startar med hjälp av utvecklingsbidrag från 
Kulturrådet, ”Kulturskolebidraget”. Förändringen baseras på kursupplägg och gruppstorlek 
samt för att öka nyfikenheten för nya ämnen och nå nya målgrupper. Avgiftsförändringen 
beräknas inte påverka totala intäkter från avgifter i betydande grad.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Felix Gravél (S) yrkar på att Kulturskolans avgifter revideras enligt förslaget som finns i 
protokollsbilaga 1.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), ställer sitt eget yrkande mot Felix Gravéls (S) yrkande. 
Ordförande finner att kulturnämnden beslutar enligt Helena Klanges (KD) yrkande.

Beslutsunderlag
 §18 KN AU Revidering av kulturskolans avgifter
 Tjänsteskrivelse, Revidering av kulturskolans avgifter
 Kulturskolans avgifter
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämndens arbetsutskott 2020-03-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18
Revidering av kulturskolans avgifter (KN 2020.007)

Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa kulturskolans avgifter i 
enlighet med bifogat förslag.
Pär Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Kulturförvaltningens förslag innehåller förändrade avgifter för kurserna Kortkurs, Animerad 
film samt en ny avgift för kurser som vi startar med hjälp av utvecklingsbidrag från 
Kulturrådet, ”Kulturskolebidraget”. Förändringen baseras på kursupplägg och gruppstorlek 
samt för att öka nyfikenheten för nya ämnen och nå nya målgrupper. Avgiftsförändringen 
beräknas inte påverka totala intäkter från avgifter i betydande grad.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Pär Elfström (S) yrkar att kulturskolans avgifter för alla kurser halveras.
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), finner att det finns två yrkanden. Ordförande ställer 
proposition på de båda och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar  i enlighet med 
hennes eget yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Revidering av kulturskolans avgifter
 Kulturskolans avgifter





VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KULTURFÖRVALTNING 2020-03-02

DNR KN 2020.007 
JERKER AXELSSON SID 1/2
KULTURSKOLECHEF 
  
JERKER.AXELSSON@VALLENTUNA.SE  KULTURNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Revidering av kulturskolans avgifter

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa kulturskolans 
avgifter i enlighet med bifogat förslag.

Ärendet i korthet
Kulturförvaltningens förslag innehåller förändrade avgifter för kurserna Kortkurs, 
Animerad film samt en ny avgift för kurser som vi startar med hjälp av 
utvecklingsbidrag från Kulturrådet, ”Kulturskolebidraget”. Förändringen baseras på 
kursupplägg och gruppstorlek samt för att öka nyfikenheten för nya ämnen och nå 
nya målgrupper. Avgiftsförändringen beräknas inte påverka totala intäkter från 
avgifter i betydande grad.

Bakgrund
Kulturskolan erbjuder i nuläget till övervägande delen terminskurser som följer 
skolornas läsår. I normalfallet blir det ca 13 tillfällen på ht och ca 17 tillfällen på vt, 
totalt ca 30 tillfällen. Vi garanterar minst 12 tillfällen/termin och 24 tillfällen/läsår. 
Vid sen antagning i mån av plats fattar kulturskolechef beslut om eventuellt 
reducerad avgift enligt delegationsordning 9.4.

Kulturskolan tar en avgift för alla terminskurser, oberoende av om kursen bedrivs 
som individuell undervisning, t ex instrument eller solosång, eller som 
gruppundervisning, t ex dans eller teater. Under läsåret 2019/2020 erbjuder 
Kulturskolan en avgiftsfri kurs som finansieras genom statsbidrag från Kulturrådet. 

Förändringarna som föreslås gäller Kortkurs, Animerad film samt nya ämnen.

Animerad film kostar idag 1500 kr och föreslås förändras till 900 kr då kursen ges i 
grupp och bör harmoniera med vår andra digitala ämneskurs, ”Musikproduktion”. 
Dessutom vill vi öka antalet elever i denna kurs varvid avgiften kommer stimulera fler 
barn och unga att delta.

Kortkurser har nu en alldeles för hög avgift som inte är rimlig i förhållande till 
andra typer av kursverksamheter. Här önskar kulturförvaltningen ha en avgift som är 
lägre och kan anpassas utifrån de resurser som tas i anspråk. Vi föreslår en avgift på 
300-500 kr.

Nya ämnen som ges som pilotkurs med stöd av kulturskolebidraget bör ha en 
attraktiv avgift som gör att vi når fler barn och unga och når nya målgrupper. Här 
föreslår kulturförvaltningen en avgift på 750 kr



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KULTURFÖRVALTNING 2020-03-02

DNR KN 2020.007 
SID 2/2

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Revidering av kulturskolans avgifter
2. Kulturskolans avgifter

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunfullmäktige
Författningssamling
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KULTURSKOLAN

KULTURFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTUNA
BESÖK: HJÄLMSTAVÄGEN 1
TFN: 08-587 852 70

KULTURSKOLAN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE/KULTURSKOLAN

KULTURSKOLAN

Kulturskolans avgifter
Nuvarande Förslag

Terminskurser
Instrument eller solosång  1 500 kr 1 500 kr
Kulturverkstad 750 kr 750 kr
(Avgiftsfri under 2019/2020 pga. statsbidrag, Kulturrådet)
Kör 750 kr 750 kr
Enbart ensemblespel 750 kr 750 kr
Fördjupningsprogram 2 250 kr 2250 kr 
(Ordinarie kursavgift plus 750 kr)
Musikproduktion 900 kr 900 kr
FMT (Funktionsinriktad musikterapi) 1 500 kr 1 500 kr
Bild & form, inkl. material 1 500 kr 1 500 kr
Dans 900 kr 900 kr
Teater 900 kr 900 kr
Musikal 1 500 kr 1 500 kr
Animerad film 1 500 900 kr

Nya ämnen som ges som pilotkurs  ---- 750 kr

Kortkurser
1 heldag/2-3 heldagar 900/1200 kr 300-500 kr
(Beroende på gruppstorlek, omfattning etc.)

Familjerabatt
Full avgift upp till 3 000 kr totalt/familj och termin, därefter 50 % rabatt på 
resterande avgifter.

Övrigt
Ensembler och kör för musikelever. Ingår Ingår
Instrumenthyra (ingår ej i familjerabatt) 500 kr 500 kr
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