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Taxor och avgifter för kulturskolan
Bakgrund

Kulturskolans utbud kommer från och med höstterminen 2012 att utökas med ett antal
nya kurser med varierande gruppstorlek. För att vi ska kunna vara tydliga mot våra bru‐
kare, krävs nytt tariffsystem som avspeglar resursåtgången för de olika ämnena.
Storgruppsundervisning bör exempelvis vara billigare än enskild undervisning då det
måste finnas en tanke bakom varför verksamheten tar ut olika avgifter, och enkelt att för‐
stå för den som ska betala.

Aktuellt

Ett förslag till Kulturskolans nya tariffsystem är nu framtaget. Förslaget innebär att
Kulturskolan i framtiden har lättare att starta och bedriva nya former av undervisning, då
verksamheten kan placera kursutbudet i en modell med fyra olika prisnivåer enligt följan‐
de:
1. Gruppstorlek 15 elever och fler
2. Gruppstorlek 6‐14 elever
3. Gruppstorlek 1‐3 elever
4. Gruppstorlek 15 och fler, *vuxenundervisning

300:‐ per termin
500:‐ per termin
700:‐ per termin
800:‐ per termin

Kulturskolans intäkter kommer att öka med ca 15 tkr i och med det nya förslaget.
I ett uppbyggnadsskede kommer pengarna att kunna kopplas direkt till de merkostnader
som det nya utbudet kommer att medföra. Verksamheten tjänar inga pengar på förslaget,
mer än den besparing i tid som görs, tack vare ett smidigare system.
I förslaget finns även en självfinansierad *kör för vuxna i Kulturskolans regi. Detta har två
fördelar. Engagemanget för Kulturskolan kommer att öka. Vi tillgodoser kommuninvånar‐
nas efterfrågan på en profan kör i Båstad. Med ordet självfinansiering menas lärarens lön
och lokalkostnaden för den tid som kören tar i anspråk. Kommunen kommer inte att kon‐
kurrera med annan verksamhet, varken ekonomiskt eller med det innehåll kursen
kommer att ha i den planerade verksamheten.

Terminsavgifter

Gruppstorlek 15 
Prova‐på‐kurs, kör m.m.

300:‐

Gruppstorlek 6‐14
Drama, djembetrummor, storgrupp gitarr m.m.

500:‐

Gruppstorlek 1‐3
Instrumentalundervisning, sång m.m.

700:‐

Gruppstorlek 15  självfinansierad
vuxenkör m.m.

800:‐
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Syskonrabatt
Andra barnet
Tredje barnet
Fjärde‐ barnet

25%
50%
75%

Andra ämnetrabatt

Andra ämnet
(Exempel: Dramakurs och gitarrundervisning, samma elev)

25%

Instrumenthyra

350:‐

