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1. Inledning/utredningsuppdrag 

Utreda den totala bilden av samtliga avgifter i syfte att nå en betydligt högre 

intäktsnivå. 

1.1 Information om avgifterna 

Kultur- och fritidsnämnden har idag intäkter för avgifter till kulturskolan, simskola, 

hyra av sporthall/Fridtjuv Bergshallarna övre och nedre hall samt kopiering till 

allmänhet och föreningslivet. Under 2019 finns en ny upphandling för kommunens 

kopierings kostnader. Tyvärr visar det sig att priset ökat, i skrivande stund vet vi inte 

exakt hur mycket den kostnaden blir. 

2. Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden 
2019 

 

    Nuvarande 

Taxa/avgift 

kronor 

Förslag  

1 

Förslag 

2 

Sporthall – Lysingskolan    

Hall med omklädning o dusch/tim 110 120 130 

Dito med läktare/tim 185 195 205 

Vid entrébelagt arrangemang 

dessutom 20 % på bruttointäkterna 

dock lägst/tim 

310 320 330 

Fridtjuv Berghallarna    

Hall med omklädning o dusch/tim 80 90 100 

Bastu    

Per grupp i föreningsregi/gång 50 60 70 

Sommarsimskola 3 veckor    

Simskoleavgift/elev 200 300 400 

Simskolebuss/elev 100 100 100 

Simskola ej kommuninvånare/elev 500 600 700 

Kulturskolan    

Enskild undervisning i 

musik/termin 

750 850 950 

Undervisning i musik, dans, teater i 

grupp/termin 

550 650 750 

Drillkurs/termin 200 300 300 

Hyra av musikskolans lokal/tim 100 100 200 

Konsertavgift/spelning/Lucia 1000 1000 1100 

Kopiering    

Kopiering föreningar enkelsida A4 0:50 3:00 3:00 
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Kopiering föreningar dubbelsida A4 1:00 4:00 4:00 

Kopiering övriga svartvit A4 1:00 5:00 5:00 

Kopiering övriga färg A4 3:00 6:00 6:00 

Kopiering föreningar enkelsida A3  1:00 4:00 4:00 

Kopiering övriga svartvit A3 3:00 10:00 10:00 

Kopiering övriga färg A3 5:00 15:00 15:00 

 

3. Intäktsnivån 
Hyra i sporthallarna 

Om man gör en höjning med 10:-/timme ger det en intäktshöjning med 16.0 tkr räknat 

på 1775 uthyrningstimmar som det är idag. Samtidigt ska man ha med i beräkningen att 

35% har ungdomsföreningarna i bidrag om man hyr sporthallarna (om man inte tar bort 

den subventionen). 

Kulturskolan 

En höjning av avgiften på 100:- till kulturskolan skulle ge en intäktshöjning med 38.0 

tkr, räknat på 190 elever x 2. 

En återinföring av instrumenthyra på 100:-/termin skulle ge en intäkt på 2.5 tkr, räknat 

på 25 elever. 

Simskolan 

En höjning av avgiften på 100:- till simskolan skulle ge en intäkt på 12.5 tkr, räknat på 

125 elever. 

Kopiering till allmänheten och föreningslivet 

En höjning av kopieringen enligt ovanstående tabell skulle täcka de kostnader som det 

nya kopieringsavtalet innebär. 

4. Sammanfattning – Vad ger en höjningen? 

   

Sporthallarna 10:- ökning 20:- ökning 

Avgift för hallarna 16.0 32.0 

Kulturskolan 100:- ökning 200:- ökning 

Avgift kulturskolan 38.0 76.0 

Kulturskolan 100:- (nytt) 200:- (nytt) 

Avgift instrument 2.5 5.0 

Simskolan 100:- ökning 200:- ökning 

Avgift simskola 12.5 25.0 

Kopiering Enligt ovanstående tabell Täcka nya kostnader i och 

med nytt kopieringsavtal 

   

Intäkter totalt 69.0 138.0 
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4.1 Konsekvenser 

När man höjer avgifter får man räkna med att det försvinner några elever från både 

kulturskolan och simskolan. En del på grund av att man anser sig inte har råd och om 

man både spelar ett instrument och dansar, får man kanske välja att vara med på en 

aktivitet. 

I skolans läroplan står att man måste kunna simma i åk 6 och åk 9 för att få godkänt 

betyg i idrott- och hälsa. Om man inte går på simskolan sommartid, är skolan skyldig 

att hjälpa eleven till undervisning i simning. Idag sker det genom samarbete med 

fritidsgårdens simlärare och skolans idrottslärare samt att man åker till Boxholms 

simhall. Är det fler som inte kan simma, kommer denna utgift att öka. 

Vad gäller kopiering, måste en höjning göras för att täcka de kostnader i och med att ett 

nytt kopieringsavtal har tecknats. 

 

 

 


