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Bakgrund
2019 fattade Kultur och fritidsnämnden beslut om höjda avgifter för undervisning i
kulturskolan. Vid tidigare taxehöjningar uttalade Kommunfullmäktige att en
regelbunden taxehöjning i mindre skala vore önskvärd istället för större höjningar
mer sällan. I samband med den senaste taxehöjningen, beslutade nämnden att uppdra
åt kultur- och fritidskontoret att komma med ett förslag på att årligen justera taxorna
enligt konsumentprisindex.
Nya kategorier för taxor
Kulturskolan fick i juni 2020 ett nytt uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden, som
delvis innebär nya undervisningsformer och ett breddat kursutbud. För att de nya
taxorna ska baseras på det nya uppdraget föreslår kultur och fritidsstaben att den nya
taxan görs mindre specifik och istället bygger på fyra kategorier som tar hänsyn till
ämnets karaktär och gruppstorlek. Se bilaga 1. Nuvarande taxor utgår från sju olika
ämneskategorier.
Terminsavgiften garanterar minst 11 tillfällen per termin. Lektionstiden varierar
beroende på kursens kategori. Kortkurser löper under en annan tidsperiod än en hel
termin och kan avse ett prova-på-tillfälle, projekt, lovkurser, läger,
fördjupningskurser, helgkurser eller liknande. Taxan föreslås vara från 0 kr till
maxtaxa 1 265 kr (för 2021)vilket ger kulturskolan flexibilitet att anpassa kurspriset
utifrån den aktuella kursen med hänsyn till bland annat kulturskolans uppdrag – t ex
att nå elever från socioekonomiskt utsatta familjer genom att erbjuda vissa kurser
gratis.
De nya kategorierna motsvarar de som används av andra kommuner i länet vid avtal
om utbyte av elever mellan olika kommuners kulturskolor.
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Höjning av taxor inför 2021
Kultur och fritidsnämndens ekonomiska förutsättningar för de kommande åren visar
på ett större behov av kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar för en budget i
balans, vilket förutsätter en avgiftshöjning inför 2021. I förslag till budget 2021
föreslås en reducering av kulturskolans anslag med 50 tkr. För att kunna upprätthålla
nivå och även kunna förnya undervisningsformer föreslås för 2021 en högre höjning
än konsumentprisindex, om 2,8 % som ger ca 50 tkr i ökade intäkter.
Taxehöjningar enligt konsumentprisindex
För att undvika högre taxehöjningar framöver föreslås att taxorna från 2022 regleras
årligen enligt konsumentprisindex, vilket vanligtvis innebär en ökning mellan 0,5 1%.
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