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§ 42

Dnr 2016/KFN 0058 010

Justering av taxor och avgifter inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
1. Taxorna för lokalhyror och anläggningar samt evenemangstaxan
justeras med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet som
räknas fram av Sveriges kommuner och landsting och gäller från
den 1 januari 2017.
2. Kulturskolans avgifter justeras med prisindex för kommunal
verksamhet.
3. Taxa införs för uthyrning av skollokaler för övernattning.
4. Taxorna för lokalhyror och anläggningar, kulturskolans avgifter
och taxa för uthyrning av skollokaler för övernattning justeras
årligen från och med den 1 januari 2017. Kulturskolans avgifter
justeras därefter årligen i juli med start den 1 juli 2018.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Karin Ljung (S) meddelar att tjänstgörande socialdemokratiska ledamöter
inte deltar i beslutpunkterna som rör kulturskolan, med hänvisning till eget
budgetförslag.
Rickard Ljung (MP) deltar inte i beslutpunkterna som rör kulturskolan,
med hänvisning till eget budgetförslag.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunplanen ska nämnderna se över taxor och avgifter årligen.
2012 beslutades om lokaltaxorna inom kultur- och fritidsnämndens
verksamheter. Beslut togs om att höja taxorna i två steg 1 januari 2013,
respektive 1 januari 2014. Evenemangstaxan sågs över 2014 och höjdes 1
januari 2015 respektive 1 januari 2016. En utvärdering av nyttjandegraden
gjordes i januari 2015, vilken inte visade några förändringar.
Beslut fattades 2013 om att kulturskolans avgifter ska indexregleras. Dessa
ska regleras mot konsumentprisindex(KPI). Eftersom KPI nästan inte har

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
2016-05-23

ändrats de senaste åren så har avgifterna inte justerats.

Ordförandeutlåtande
En stor del av kostnadsmassan för nämndens verksamhet består av löner
och kostnader för material. Inte minst Kulturskolans verksamhet är
personalintensiv. Som anges i tjänsteutlåtandet har inte minst
lönekostnaderna ökat de senaste åren.
Därför är det mer korrekt att koppla justeringar av taxor och avgifter till ett
index som speglar de faktiska kostnadsökningarna istället för KPI.
Dessutom betyder det att självfinansieringsgraden för dessa tjänster inte
fortsätter att urholkas. Detta är mycket viktigt för att vi även
fortsättningsvis ska kunna behålla nolltaxan för barn och unga och
dessutom fortsätta producera ett stort ett brett utbud av tjänster till
medborgarna.
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