Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2018-01-16

§ 39
Medborgarförslag om att barnakademien ska vara
en del av kulturskolan. KS 2017-208

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget eftersom skapande verksamhet redan idag bedrivs i
kulturskolan, samt att det inte finns ekonomiskt utrymme att inrymma barnakademien i
kulturskolan utifrån medborgarförslagets intention.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-01
Medborgarförslag om att barnakademien ska vara en del av kulturskolan, 2017-04-10
Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-23, § 141
Sammanfattning av ärendet
Eva Göransson Apelqvist har inkommit med ett medborgarförslag om att barnakademien
ska vara en del av kulturskolan, under förutsättning att verksamheten får fortsätta i
befintliga lokaler samt att undervisningsmetoderna får behållas. Barnakademien är en bildoch formverksamhet som sedan 1993 bedriver konstundervisning för barn i Falkenbergs
kommun under ledning av i första hand yrkesverksamma konstnärer. Förslagsställaren
anser att barnakademien inte passar in i ett bidragssystem som i stor utsträckning grundas
på antal medlemmar, utan föreslår istället att akademien ska bli en del i den kommunala
kulturskolan.
Barn- och utbildningsnämnden, som är huvudman för kulturskolan, har beretts möjlighet
att yttra sig över medborgarförslaget. Nämnden låter meddela att medborgarförslaget bör
avslås eftersom den kommunala kulturskolan inte har möjlighet att utöka det ekonomiska
utrymmet för lokal- och personalkostnader som följer av en anslutning av akademien. Att
befintlig verksamhet under kulturskolan påverkas i negativ utsträckning då de ekonomiska
förutsättningarna försämras av de kostnader som naturligt tillkommer av en anslutning
bedömer barn- och utbildningsnämnden inte vara önskvärt. Nämnden anser emellertid att
barnakademiens verksamhet är positiv.
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Forts § 39
Ekonomi
Ett beslut i enlighet med det förslag som presenteras i medborgarförslaget är förenat med
ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden.
Det beror på att förslagsställaren föreslår att en eventuell anslutning av barnakademien till
kulturskolan förutsätter att befintliga lokaler till akademien ska finnas kvar, samt att
personalen och undervisningsmetodiken ska vidhållas.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen anser, likt barn- och utbildningsnämnden, att
barnakademiens verksamhet är positiv för barn och unga i Falkenbergs kommun. Dock
föreligger ekonomiska utmaningar i förslagsställarens förslag om en anslutning av
barnakademien till kulturskolan, eftersom budgeten inte kan täcka de tillkommande
kostnader som följer av förslaget. Barn- och utbildningsnämnden gör bedömningen att
kulturskolans befintliga verksamhet inte bör erhålla mindre ekonomiska resurser mot
bakgrund av medborgarförslagets förslag om att barnakademien ska bli en del av
kulturskolan.
Utöver detta faktum konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att barn- och
utbildningsnämnden redan idag, genom kulturskolan, undervisar barn och unga inom
området skapande verksamhet, vilket bland annat innefattar bild- och formverksamhet.
Arbetssättet skiljer dock från barnakademiens undervisningsformer. Med det tillägget i
sammanhanget anser kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget bör avslås.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2018-01-17 och anslaget 2018-01-18.
Utdragsbestyrkande
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§ 390
Medborgarförslag om att barnakademien ska vara
en del av kulturskolan. KS 2017-208

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget eftersom skapande verksamhet redan idag bedrivs i
kulturskolan, samt att det inte finns ekonomiskt utrymme att inrymma barnakademien i
kulturskolan utifrån medborgarförslagets intention.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-01
Medborgarförslag om att barnakademien ska vara en del av kulturskolan, 2017-04-10
Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-23, § 141
Sammanfattning av ärendet
Eva Göransson Apelqvist har inkommit med ett medborgarförslag om att barnakademien
ska vara en del av kulturskolan, under förutsättning att verksamheten får fortsätta i
befintliga lokaler samt att undervisningsmetoderna får behållas. Barnakademien är en bildoch formverksamhet som sedan 1993 bedriver konstundervisning för barn i Falkenbergs
kommun under ledning av i första hand yrkesverksamma konstnärer. Förslagsställaren
anser att barnakademien inte passar in i ett bidragssystem som i stor utsträckning grundas
på antal medlemmar, utan föreslår istället att akademien ska bli en del i den kommunala
kulturskolan.
Barn- och utbildningsnämnden, som är huvudman för kulturskolan, har beretts möjlighet
att yttra sig över medborgarförslaget. Nämnden låter meddela att medborgarförslaget bör
avslås eftersom den kommunala kulturskolan inte har möjlighet att utöka det ekonomiska
utrymmet för lokal- och personalkostnader som följer av en anslutning av akademien. Att
befintlig verksamhet under kulturskolan påverkas i negativ utsträckning då de ekonomiska
förutsättningarna försämras av de kostnader som naturligt tillkommer av en anslutning
bedömer barn- och utbildningsnämnden inte vara önskvärt. Nämnden anser emellertid att
barnakademiens verksamhet är positiv.
Ekonomi
Ett beslut i enlighet med det förslag som presenteras i medborgarförslaget är förenat med
ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Det beror på att förslagsställaren
föreslår att en eventuell anslutning av barnakademien till kulturskolan förutsätter att
befintliga lokaler till akademien ska finnas kvar, samt att personalen och
undervisningsmetodiken ska vidhållas.
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Forts § 390
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen anser, likt barn- och utbildningsnämnden, att
barnakademiens verksamhet är positiv för barn och unga i Falkenbergs kommun. Dock
föreligger ekonomiska utmaningar i förslagsställarens förslag om en anslutning av
barnakademien till kulturskolan, eftersom budgeten inte kan täcka de tillkommande
kostnader som följer av förslaget. Barn- och utbildningsnämnden gör bedömningen att
kulturskolans befintliga verksamhet inte bör erhålla mindre ekonomiska resurser mot
bakgrund av medborgarförslagets förslag om att barnakademien ska bli en del av
kulturskolan.
Utöver detta faktum konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att barn- och
utbildningsnämnden redan idag, genom kulturskolan, undervisar barn och unga inom
området skapande verksamhet, vilket bland annat innefattar bild- och formverksamhet.
Arbetssättet skiljer dock från barnakademiens undervisningsformer. Med det tillägget i
sammanhanget anser kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget bör avslås.
Vid protokollet
Oskar Åhrén
Protokollet justerat 2017-12-21 och anslaget 2017-12-22.
Utdragsbestyrkande
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Falkenbergs kommun
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Medborgarförslag

Dnr

Barnakademien som en del av Kulturskolan.

KS �\7-2ff6

Dpl

k:O

Barnakademien är en konstskola för barn och ungdomar i Falkenbergs kommun. Verksamheten
grundades i sin nuvarande form år 1993 av undertecknad (konstnär Eva Göransson-Apelqvist),
men arbetet med att bygga upp konstverksamheten för barn startade redan 7 år tidigare då
undertecknad (Eva) på uppdrag av Falkenbergs kommun åkte ut i skolorna i kommunen och
bedrev ambulerande konstundervisning, detta skulle ligga till grund för en kommunal konstskola.
Vilket aldrig blev förverkligat. Barnakademien blev den första Barnakademien i Halland.
Varberg, Kungsbacka och Laholm var inte sena att kopiera det spännande konceptet. Till grund
för undervisningen på Barnakademien ligger Reggio Emilia pedagogiken.
En annan viktig faktor som särskiljer Barnakademien från andra bild-och-form-verksamheter är
att det i Akademiens stadgar klart och tydligt framgår att det i första hand är yrkesverksamma
konstnärer som bedriver undervisningen. Vi anser att det är av största vikt att våra elever på
skolan får ta del av en hög kvalitativ undervisning. Våra engagerade konstnärer stödjer barnen i
deras kreativa utveckling, där de får skapa helt fria från krav eller tävlingsmoment, som annars
tyvärr är en del av många barns vardag. Inom Reggio Emilia talar man om att "ett barn har 100
språk men blir av med 99". Vår ambition är att hjälpa barnen att behålla och även fördjupa i alla
fall ett av dessa.
Barnakademien står idag i ett vägskäl och vi känner att det är dags att ta verksamheten ett steg
vidare. Barnakademien passar inte in i det nya bidrags-systemet som i stor utsträckning grundar
sig på antalet medlemmar i föreningen. Barnakademien har inga medlemmar, vi har elever som
undervisas av konstnärer. Därför vill vi under det kommande året aktivt arbeta för att bli en del
av Falkenbergs Kulturskola under förutsättning att vi kan fortsätta vår verksamhet i våra
nuvarande lokaler och behålla vår undervisning med samma höga kvalitet. Vi vill fortsätta med
vår Reggio Emilia inspirerade pedagogik och med yrkesverksamma konstnärer som pedagogiska
ledare.

Falkenberg den 10 april 2017

