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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Enhet för budget och kvalitet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2018-05-14 
Dnr KS 2018/0149 

Ändrade taxor och avgifter för musikskolan ht 2018 

Sammanfattning 
Inför höstterminen 2018 föreslås nya taxor och avgifter för de elever som deltar i verksamheten vid 
kommunens musikskolor. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Nya taxor för musikskoleverksamheten gäller från och med 15 augusti 2018 enligt bilaga 1. 

Bakgrund 
En översyn av taxor och avgifter för eleverna har gjorts i och med upphandling av musikskolor inför 
hösten 2018. Den föreslagna modellen underlättar administrationen genom mindre manuell hantering 
av avgifterna. 

Förvaltningens slutsatser 
Förslaget till nya taxor och avgifter innebär en förenklad administration och en tydligare benämning av 
taxekategorierna. Förvaltningen föreslår att de taxekategorier som finns beskrivna i Kultur- och 
utbildningsnämndens beslut, dnr KFN15 2018/0030, börjar gälla från och med 15 augusti 2018. 

Nämndernas/Styrelsernas ekonomi påverkas av alla typer av taxor och avgifter. Detta i sin tur påverkar 
verksamheternas finansieringsgrad. Kommunfullmäktige har flera år i rad fat tat beslut om avgifter och 
taxor för olika ve rksamhetsområden. Förvaltningen föreslår att så sker även fortsä ttningsvis och 
kompletterar därmed Kultur- och fritidsnämndens förslag med förslag till avgift för instru menthyra. 
Förslag för revidering av taxa för musikskolan redovisas som bilaga 1. 

De föreslagna förändringarna är kostnadsneutrala och kommer inte att medföra ökade kostnader för 
kommunen. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, dnr KFN15 2018/0030 
Kultur- och fritidsnämnden §3:10, dnr KFN 2018/0030 

MohammecT Khoban 
Budget- och kvalitetschef Kvalitetsstrateg 

Expedieras 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
BUDGET OCH KVALITETSENHET 

Bilaga 1 

Revidering av taxor och avgifter för musikskolan 2018-05-08 

Musikskolan 2018 Rev. H 2018 2018 

Avgifter per elev och termin 
Undervisning instrument eller sång 
Lör eller orketser i kombination med instrument 

1 440 kr 
120 kr 

Ämneskurs 1-4 elever 
Kombinationstaxan tas bort 

1 440 kr 

Enbart körsång eller enbart ensemble/orkesterspel 430 kr 
430 kr 

Grupp 5-12 elever 
Grupp 13- uppåt 

200 kr 
200 kr 

Instrumenthyra 280 kr Oförändrad 280 kr 



Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-03 
J ^ c 2. 

KFN § 3:1 0 Dnr KFN 2018/0030 

Ändrade taxor och avgifter för musikskolan ht 2018 

Kultur- och fritidsnämndens foesllut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna nya taxor för musikskolan från 15 augusti 2018 enligt bilaga 1. 

2. Avgifter för hyra av instrument och liknande civilrättsliga avgifter fastställs av Kultur- och 
fritidsnämnden. 

3. Finansiering sker inom befintlig budgetram för musikskolan. 

Sammanfattning 
En översyn av taxor och avgifter för eleverna har gjorts i och med upphandling av 
musikskolor inför hösten 2018. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-11. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (I.) yrkar bifall ti ll Kultur- och fritidsförvaltningens besluts förslag 
innebärande följande: 
1. Godkänna nya taxor för musikskolan från 15 augusti 2018 enligt bilaga 1. 
2. Avgifter för hyra av instrument och liknande civilrättsliga avgifter fastställs av Kultur- och 
fritidsnämnden. 
3. Finansiering sker inom befintlig budgetram för musikskolan. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (L) 
yrkanden och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunstyrelsen 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Akten 

^ c/A 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



J 
Österåker 

Tjänsteutlåtaride 

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 

Datum 2018-04-11 
Dnr KFNI5 2018/0030 < /} 

Ändrade taxor och avgifter för musikskolan ht 2018 

Sammanfattning 
En översyn av taxor och avgifter för eleverna har gjorts i och med upphandling av musikskolor inför 
hösten 2018. 

Beslutsförslag 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna nya taxor för musikskolan från 15 augusti 2018 enl. bilaga 1 
2. Avgifter för hyra av instrument och liknande civilrättsliga avgifter fastställs av Kultur- och 

fritidsnämnden. 
3. Finansiering sker inom befintlig budgetram för musikskolan 

Bakgrund 
En översyn av taxor och avgifter för eleverna har gjorts i och med upphandling av musikskolor inför 
hösten 2018. Nuvarande modell fungerar inte administrativt effektivt. Idag finns en 
kombinationstaxa som kräver mycket manuell hantering. 

Förvaltningens slutsatser 
Avgiften för kombinationstaxa (120 kr/termin) för grupp 5-12 elever (fd kall ad ensemble/orkester i 
mindre grupp) eller grupp 13- och uppåt (fd. kallad kör) tillsammans med en ämneskurs tas bort. 
Det innebär ingen ändring för 59 % av eleverna som idag endast har en ämneskurs. Denna taxa är 
även fortsättningsvis är 1 440 kr/termin. För de elever som har en ämneskurs i kombination med en 
ytterligare kurs innebär förändringen en ökning med 80 kr/termin och för de elever som har tre 
kurser innebär förändringen en minskning med 150 kr/termin. Avgifterna höjdes inte mellan 20 17 

Avgiften för enbart ensemble eller kör är idag 430 kr/termin och denna avgift sänks til l 200 kr per 
termin per grupp, en sänkning med drygt 50 %. Förändringen finansieras inom budgetramen. 
Tidigare har Kommunfullmäktige beslutat om instrumenthyra. Utifrån att musikskola är fri villig och 
deltagandet är valfritt är tillhandahållandet av musikinstrument för hyra att betrakta s om en ren 
serviceåtgärd. Beslut om hyra för instrument bör därför kunna fall a in under beslut hos Kultur- och 
fritidsnämnden. 

och 2018. 
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Tjänsteutlåtande 

Bilagor 

1. Avgifter i musikskolan från ht 2018, 2018-04-18 

t 
Eva Wiström 
Förvaltningschef 

Ann Thönners 
Controller 
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Bilaga i 

Österåkers kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 

2018-04-18 

Avgifter i musikskolan /termin 
Budget 
2018 

Nya benämningar 
Avgifter i musikskolan /termin 

Revidering 
ht 2018 

Avgifter i musikskolan /termin 
Undervisning instrument eller säng 1 440 Amneskurs 1- 4 elever 1 440 
Kör eller orkester i kombination med instrument 120 Kombinationstaxan tas bort -
Enbart ensemble/orkester mindre grupp 430 Grupp 5-12 elever 200 
Enbart körsäng större grupp 430 Grupp 13- uppät 200 


