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Revidering och komplettering av Taxor och avgifter
vid Kultur och Fritidskontoret
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige antar förslaget till revidering och komplettering av taxan i enlighet med Kultur- och
fritidskontorets tjänsteutlåtande från den 20 augusti 2021 och överlämnar detta till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Kultur- och fritidskontoret lämnar förslag till revidering och tillägg avseende Taxor och avgifter.
Ändringarna i taxan syftar till att anpassa avgifterna för införandet av andra konstformer såsom dans-,
teater och bildkonstkurser under hösten, då dessa inte inbegrips i nu rådande taxa. I revidering ingår
även en specificering av hyreskostnaderna för hyra av utbildningsbassäng av Tiohundra för att de ska
ges en mer förmånlig hyra.

Ärendet
Beskrivning
Förslag till revidering och tillägg av Taxor och avgifter;
Taxa
Ämneskurs*
Ämneskurs för elever
folkbokförda i annan kommun**
Hyra av bana för ideell förening
Hyra för rehabilitering
utbildningsbassäng Norrtälje av
Tiohundra

Ny taxa
850 kr
1700 kr

Tidigare taxa
800 kr
-

60 kr
800 kr

65 kr
Finns ej

*Deltagande i minst en ensemble ingår i kostnaden
**Undantag gäller i enlighet med samverkansavtal med andra kommuner samt för elever där minst en
förälder är folkbokförda i kommunen. Gäller i mån av plats, elever folkbokförda i Norrtälje kommun
prioriteras.
Revidering av taxor under pågående verksamhetsår föreslås av följande anledningar;
-Ny taxa för ämneskurs inom ramen för Kulturskolan föreslås med anledning av att flera konstarter
införs. Nya konstarter som dans, teater, bildkonst har idag inte några taxor, vilket behövs för att kunna
debitera avgift. Gällande dans så är tidigare beslutad taxa för låg och påverkar därmed privata aktörer
i för stor omfattning
-Höjning av taxa för elever ej folkbokförda i kommunen inom Kulturskolans verksamheter. I samband
med utförd internkontroll uppdagades att flera elever har fel folkbokföringsadress. Taxan höjs i syfte

att utgöra ett incitament för familjer att folkbokföra sig i rätt kommun. Taxan gäller inte elever som
läser på kulturskolan inom ramen för interkommunala samverkansavtal.
-Hyra bana ideella föreningar på badhusen föreslås bli mer likriktig med taxor för andra föreningars
taxor för lokalhyra.
-Hyra av utbildningsbassängen under hösten för Tiohundra föreslås för att möjliggöra rehabilitering i
bassängen under tiden som bassängen på Roslagens sjukhus är stängd för renovering.
Taxorna föreslås gälla från 2021-08-01.
Lagkrav
Enligt kommunens delegationsordning ska taxor och avgifter beslutas i Kommunfullmäktige.
Koppling till gällande styrdokument
Taxor och avgifterna kommer att inkluderas Kultur och Fritids bilaga ” Taxor och avgifter vid Kultur och
Fritidskontoret” som är en del av Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Även om de ekonomiska konsekvenserna på kort sikt är relativt försumbara då det rör sig om relativt
låga taxor som inte debiteras i så stor omfattning så utgör de en möjliggörande faktor för införandet av
andra konstformer. De risker som finns är också kopplade till potentiella långsiktiga ekonomiska
konsekvenser såsom exempelvis kommuninnevånare folkbokförda på fel adress vilket påverkar
skatteintäkter och utjämningsbidrag eller att företag drabbas av en allt för stor konkurrens och därmed
påverkas ekonomiskt. En ny taxa finns med i förslaget och det viktigaste med den är att den möjliggör
uppstart av teaterinriktning inom ramen för Kulturskolan och taxan avseende Tiohundra ska möjliggöra
rehabilitering under tiden som bassängen på Roslagens badhus renoveras.

Förvaltningens analys och slutsatser
Förvaltningens analys och slutsats är att revideringen och tillägg avseende taxor och avgifter är
avgörande för att verksamhet ska kunna bedrivas på ett jämlikt och tillfredställande sätt under hösten
2021.

Tidplaner
Kultur- och Fritidskontoret beslutade att lyfta taxorna till beslut i samband med delår 1 men beslut
fattades av ekonomiavdelningen att taxorna fick gå i ett separat ärende i augusti.
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