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Elevavgift för riktad verksamhet inom Ung kultur 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2023 införa en elevavgift om 500 
kronor per termin för en kursplats inom Ung kulturs riktade verksamhet till unga 
vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. 

Sammanfattning 

För att möta sin målgrupp unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, 
utökar kommunala kulturskolan Ung kultur sin verksamhet med en 
specialiseringsverksamhet riktad till unga vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 oktober 2021, § 79, att godkänna att 
verksamhetsområdet kultur och fritid, inom beslutad budgetram, bedriver riktad 
verksamhet för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. 

En elevavgift om 500 kronor per termin föreslås införas från och med 2023. 
Beslut om att införa elevavgiften fattas av kommunfullmäktige.  

Kostnaden för verksamheten ryms inom ordinarie budget och har således ingen 
ekonomisk påverkan.  

Ärendet 

Kommunala kulturskolan Ung kulturs målgrupp är barn och unga i åldrarna 7-20 
år samt unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.  
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Det finns en efterfrågan av kurser från unga vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning som vill fördjupa sig inom bland annat musik, teater, konst 
och dans.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 oktober 2021, § 79, att godkänna att 
verksamhetsområdet kultur och fritid, inom beslutad budgetram, bedriver riktad 
verksamhet för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet är att 
målgruppen ska kunna specialisera sig och utveckla sina färdigheter inom till 
exempel måleri eller musikproduktion.  

Elevavgiften föreslås bli 500 kronor per termin från och med 2023. Beslut om 
elevavgiften fattas av kommunfullmäktige.  

Kostnaden för kursverksamheten är 300 000 kronor per år och ryms inom 
ordinarie budget och har således ingen ekonomisk påverkan. Intäkter för den här 
verksamheten, när den är fullt utvecklad, beräknas bli 40 000 kronor per år, 
vilket motsvarar 40 elever per år. Verksamheten beräknas vara fullt utvecklad om 
cirka fyra år.  

Ung kultur har inhämtat information om efterfrågan genom bland annat dialog 
med målgruppen på Fritidsmässan för personer med funktionsnedsättning i 
Tibble sportcentrum den 24 september 2022, samt i ordinarie 
kommunikationskanaler.  

Ekonomiska överväganden 

Kostnaden för kursverksamheten är 300 000 kronor per år. Intäkter för 
verksamheten för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, när den är 
fullt utvecklad, beräknas bli 40 000 kronor per år.  

Kostnaden för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ryms inom 
ordinarie budget för Täby kulturskola och medför således inga ytterligare 
ekonomiska konsekvenser. 

 

Niklas Roos af Hjelmsäter  
Kultur- och fritidschef 
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Lisbet Säll 
Kulturskolechef 

Expedieras 

Kulturskolechef Lisbet Säll  
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