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Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas
verksamhetsplaner 2018:
Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden
2018
Avgifterna gäller från och med 1 januari 2018
Badanläggningar
Nämnden föreslår att badavgiftera justeras tidigast i samband med upphandling gällande från
och med 2018-07-01.
Enligt avtal med Medley AB beslutar kultur- och fritidsnämnden om vissa avgifter såsom
årskort, klippkort, enstaka bad samt avgift för banhyra som Danderyds Sim erlägger. Övriga
avgifter beslutar leverantören om. Nämnden måste dock enligt avtal godkänna en årlig
avgiftshöjning på 4 procent genomsnittligt över avtalstiden. Samtliga intäkter tillfaller
leverantören.
I samband med beslut om förlängning av driftavtal med Medley (2016-05-12, § 29 KFN
2016/0053) beslutades även om avgifter att gälla under resterande avtalsperiod 2016-07-01
till 2018-06-30. Detta innebär att nästa avgiftshöjning tidigast sker i samband med ny
upphandling av badtjänster att gälla från och med 2018-07-01.
BAD

2017-07-01
2018-06-30

2016-07-01
2017-06-30

--1 400 kr
--2 400 kr
--520 kr
--5 000 kr

1 400 kr
--2 200 kr
--500 kr
--4 800 kr
---

720 kr
360 kr

720 kr
360 kr

80 kr
40 kr
0 kr
20 kr

80 kr
40 kr
0 kr
20 kr

Mörbybadet
Årskort
Vuxen fr.o.m 17 år (vardagar före kl. 15:00)
Vuxen fr.o.m 16 år (vardagar före kl. 15:00)
Vuxen fr.o.m 17 år
Vuxen fr.o.m 16 år
Barn/ungdom t.o.m 16 år
Barn/ungdom t.o.m 15 år
Familjekort 2 vuxna o 2 barn/ungdom t.o.m 16 år
Familjekort 2 vuxna o 2 barn/ungdom t.o.m 15 år
Klippkort 10 ggr (gäller max 1 år från inköpsdatum)
Vuxen
Barn 4-17 år
Engångsentré
Vuxen
Barn 4-17 år
Barn under 4 år i sällskap med förälder
Resultatenheter
Övrigt
Solarium, simskola, ej badande, café och liknande bestäms av badenheten
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Bibliotek
De intäkter (närmre 80 procent) som redovisas inom programområdet utgörs huvudsakligen
av internt fakturerade kostnader för skolbibliotekarietjänster. Övriga intäkter avser främst
försenings- och reservationsavgifter.
För 2018 föreslår förvaltningen justering av avgifter rörande lokalhyror samt kopiering och
utskrifter. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2018.
BIBLIOTEK

2018

2017

20 kr
10 kr
220 kr
500 kr

20 kr
10 kr
220 kr
500 kr

20 kr

20 kr

100 kr

100 kr

220 kr
140 kr
300 kr
50 kr
180 kr
500 kr
500 kr

220 kr
140 kr
300 kr
50 kr
180 kr
500 kr
500 kr

25 kr

25 kr

40 kr
150 kr

40 kr
150 kr

20 kr

20 kr

Teaterbiljetter
Biljetter till förskole- och skolföreställningar på bibliotek
Biljetter till övrig teater för barn bestäms per tillfälle

50 kr

50 kr

BIBLIOTEK forts.

2018

2017

200 kr
600 kr
Offereras
500 kr

200 kr
400 kr
Offereras
---

5 kr
10 kr
10 kr
15 kr
30 kr

3 kr
6 kr
6 kr
18 kr

Förseningsavgifter vuxenavdelning
Spelfilm per påbörjad vecka
Övriga medier per påbörjad vecka
Maxbelopp per media
Maxbelopp per återlämningsdatum
Förseningsavgifter barnavdelning
Spelfilm och barnfilm per påbörjad vecka
Spärrsumma
Spärrsumma för skuld till biblioteken
Ersättning för förkomna/skadade medier
Vuxenbok
Barnbok
Ljudbok
Tidskrift
Musik
Dataspel
Filmer
Dyrbart och svårersättligt material ersätts med beräknat
återanskaffningsvärde
Förlorat bibliotekskort
Nytt bibliotekskort
Reservationsavgifter
Fjärrlån inom Sverige och övriga Norden
Fjärrlån utom Norden
Avgift för lån av film
Vuxen per vecka (avgift får tas ut där hyrvideorättighet finns)

Hyra av bibliotekslokaler
Studiecirklar, studieförbund dagtid/gång
Studiecirklar, studieförbund övrig tid/gång
Andra intressenter
Avgift för ostädade lokaler
Kopiering och utskrifter
A4 svart/vit per enkelsida
A4 färg per enkelsida
A3 svart/vit per enkelsida
A3 färg per enkelsida
Kopieringskort (10 kopior)

Bilaga x
Övrig försäljning
Plastpåsar
Tygpåsar
Vykort

5 kr
40 kr
5 kr

Fritidsgårdar
De intäkter som redovisas inom programområdet härrör huvudsakligen från
caféverksamheten. Denna verksamhet drivs till självkostnadspris. Enstaka deltagaravgifter tas
ut i samband med specialarrangemang, kurser samt dagkollo i gårdarnas regi. Dessa avgifter
bygger också på självkostnad. Uthyrning av lokaler sker endast i mycket ringa omfattning.
För 2018 föreslår förvaltningen oförändrade avgifter samt att hyra studiorum utgår och
inkluderas i begreppet specialarrangemang. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2018.
FRITIDSGÅRDAR

2017

2016

Speciella tillfällen
Självkostnad

Speciella tillfällen
Självkostnad

1 300 kr
640 kr
155 kr
Offereras

1 300 kr
640 kr
155 kr
Offereras

1 530 kr
125 kr

1 530 kr
125 kr

2017

2016

Ämneskurser
Musik, dans, teater, drama/termin
Kör/termin

Enl. separat bilaga

Enl. separat bilaga

Hyra
Instrument/termin
Skor/termin

Enl. separat bilaga

Enl. separat bilaga

2017

2016

510 kr

510 kr

Självkostnad

Självkostnad

2017

2016

Enl. separat bilaga
500 kr
500 kr

Enl. separat bilaga
500 kr
500 kr

Termins- och deltagaravgifter
Dagkollo åk 4-6/vecka
Lokalkostnad Fribergagården
Cafeterian (efter stängning) per gång
Stora rummet/timma
Studierum/timma
Specialarrangemang
Övriga Fritidsgårdar
Gården efter ordinarie öppethållande/gång
Studierum/timma

DANDERYDS KULTURSKOLA

KULTURSTÖD
Administrativ avgift vid utlåning av konst för tillfällig
utställning
Skollovsaktivitet/vecka

ANLÄGGNINGAR
Planhyror
Avgift för ostädade omklädningsrum
Avgift för kvarlämnad innebandysarg
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Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden
2018
Avgifterna gäller från och med 1 januari 2018

Kategori 1:

Barn- och ungdomsorganisationer verksamma i Danderyds kommun med
deltagare som är 20 år eller yngre.
Pensionärs- och handikapporganisationer verksamma i Danderyds kommun.

Kategori 2:

Organisationer verksamma i Danderyds kommun med deltagare där merparten
är över 20 år.
Danderyds kommuns förvaltningar.

Kategori 3:

Privatpersoner och företag.
Föreningar som ej är verksamma i Danderyds kommun.

Danderydsgården
Danderydsgården finns tillgänglig för uthyrning fredagar efter klockan 17:00 samt dag- och
kvällstid lördagar och söndagar. Avgifterna justerades senast 2017 för att motsvara
kostnaderna att hyra en sporthall. Detta innebar att lokalhyran per timma för barn- och
ungdomsverksamhet höjdes med 7 procent från 56 till 60 kronor per timma och
vuxenverksamhet med 5 procent från 190 till 200 kronor per timma.
För 2018 föreslår förvaltningen att avgifterna hålls oförändrade.

(Kronor per timme)

Lokalhyra

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

60 kr

200 kr

Offereras

Vid offentliga arrangemang kan avgifter för utrustning och personal tillkomma. Lokalen hyrs
ut momsfritt men på priser därutöver (vaktmästare, tekniker mm) tillkommer moms.

Stora aulan Danderyds gymnasium
Aulan i Danderyds gymnasium har maximalt 380 sittplatser. Lokalen är belägen i Danderyds
gymnasium och hyrs ut i mån av tillgång. Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut 2015-0616 om att föreslå kommunfullmäktige avgiftsnivåer att gälla från och med 1 oktober 2015.
Avgiftsnivåerna har sedan dess varit oförändrade.
För 2018 föreslår förvaltningen att avgifterna hålls oförändrade.
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Lokalhyra (kr/tim)

Kategori 1 (20 %)

Kategori 2 (50 %)

Kategori 3 (100 %)

Vardag 8-17

200 kr

500 kr

1 000 kr

Kväll och helg

200 kr *)

500 kr *)

1 000 kr *)

Minimidebitering är 4 timmar. Offert lämnas vid större evenemang. Lokalen hyrs ut
momsfritt men på priser därutöver (vaktmästare, tekniker mm) tillkommer moms. Bokning
ska ske senast en månad innan önskat datum.
Följande ingår i hyran:
Teknisk utrustning, normalstädning, ventilation, belysning
Följande ingår inte i hyran:
Eventuellt behov av extrastädning debiteras med 450 kr/tim
*) Uthyrning kvällar och helger sker när sådan är möjlig. Tid för vaktmästare och tekniker
kan tillkomma. Denna kostnad vidarefaktureras kund.
Kulturskola
Förvaltningen föreslår att Kulturskolans avgifter hålls oförändrade för 2018. Se bilaga.
Terminsavgiften höjdes senast för 2015 med 1,8 procent från 1 690 kr till 1 720 kr/termin.
Kulturskolans utbud är inte statiskt. Förändringar i kursutbudet kan ske under läsåret
beroende på såväl efterfrågan som tillgång till lärare och lokaler. Vid jämförelse med några
närliggande kommuner vårterminen 2017 låg Danderyd i topp.
Kommun
Danderyd
Täby
Vallentuna
Österåker
Sollentuna
Järfälla
Nacka
Upplands Väsby
Lidingö

Terminsavgift (kr) VT-2017, ämneskurs
1 720
1 700
1 500
1 440
1 100
1 000
1 080
1 050
850

Noteras ska att avgifterna tenderar att bli allt svårare att jämföra då deltagarna erbjuds olika
”paketeringar” av undervisning. Variationer kan förekomma beträffande undervisningstid,
antal lektioner, enskilt eller i grupp, olika ambitionsnivåer grund-medel-avancerad ,
syskonrabatt med flera.
Konst
En administrativ avgift är tillämplig i samband med utlåning av konst för tillfällig utställning.
Någon sådan utlåning sker i princip inte.
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För 2018 föreslår förvaltningen oförändrad administrativ avgift.
Planhyror
Senaste revidering av avgifter gjordes 2017. Detta betydde för ungdomsverksamheten att
enskilda avgifter förändras med -4 till 13 procent. Den högsta ökningen i kronor räknat
motsvarade 4 kronor per timma.
Revidering har ej skett årligen med motiveringen att många avgifter är beloppsmässigt låga
varför en årlig uppräkning inte är realistisk då detta innebär höjningar understigande 1 kr per
debiterad enhet. Dessutom är det en del av föreningsstödet att kunna erbjuda föreningslivet
ändamålsenliga lokaler till ett starkt subventionerat pris.
För 2018 föreslår förvaltningen att avgifterna hålls oförändrade.
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Avgifter inom socialnämndens ansvarsområden år 2018
Frekvens

År 2017

År 2018

Avgifter inom äldreomsorg

Lagstöd för
avgift
SoL, 8 kap 2§

Hemtjänst (upp till maxtaxa)

timme

220

220

Trygghetslarm

månad

240

240

Matdistribution
Dagverksamhet

portion

52

52

- omvårdnadsavgift (upp till maxtaxa)
- matavgift

tillfälle
dag

51
65

51
65

dygn
dygn

102
109

102
109

Korttidsboende/växelvård

- omvårdnadsavgift (upp till maxtaxa)
- matavgift
Särskilda boenden

- omvårdnadsavgift
- matavgift

månad
dygn

2013
109

maxtaxa
2018 ej
klar

109

Avgifter inom LSS
Korttidsvistelse
- matavgift, barn t.o.m. 15 år
- matavgift, barn t.o.m. 15 år
- matavgift,frukost alla åldrar
- matavgift, fr.o.m. 16 år
- matavgift, fr.o.m. 16 år
Korttidstillsyn
- matavgift (11 mån/år vid helår)

LSS 18 - 21 §§

halvdag
heldag
dag
halvdag
heldag

40
80
25
50
100

40
80
25
50
100

månad

350

350

besök

350

350

SoL, 8 kap 2§

månad

1573

1573

SoL, 8 kap 1§

månad

1573

1573

SoL, 8 kap 1§

dygn
dygn

80
80

80
80

SoL, 8 kap 1§

dygn

156

156

SoL, 8 kap 1§

Avgifter inom IFO individ-och familjeomsorg
Familjeavdelningen
Familjerådgivning
Behandlingshem och HVB-hem egenavgift per
förälder/barn (maxavgift)
Familjehem egen-avgift per förälder/barn
(maxavgift)

Vuxenavdelningen
Behandlingshem HVB, LVM, egenavgift
Familjehem, egenavgift
Stöd-/omvårdnadsboende, egenavgift
(gäller även Våld i nära relationer)

SoL, 8 kap 1§
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Avgifter inom psykiatri
Egenavgift för HVB-boende

dygn

80

80

SoL, 8 kap 1§

Avgifter för serveringstillstånd, folköl, tobak och receptfria läkemedel
Enbart folköl
Enbart tobak

år
år

1700
1700

2100
2100

Enbart receptfria läkemedel

år

1700

2100

Folköl och tobak

år

3000

3800

Tokakslag 1993:58 19b§
Lag 2009:730 om
handel med vissa
receptfria läkemedel
23§
AL 8 kap 10§ 3 st. samt
Tobakslag 1993:58
19b§

Folköl, tobak och receptfria läkemedel
Ansökningsavgift för stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten, slutna
sällskap, catering samt vid ägarskifte
Bolagsförändring, byte av ledamot, suppleant
utan aktieinnehav (reducerad avgift)
Utvidgat tillstånd

år

4800

Samtliga ovanstående
lagar

Utvidgad serveringstid och/eller yta vid enstaka
tillfälle
Ansökningsavgift stadigvarande tillstånd för
gemensam serveringsyta
Ansökningsavgift tillfälligt serveringstillstånd för
gemensam serveringsyta
Stadigvarande tillstånd för provsmakning
avseende gårdsproducent/producent
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
Tillsynsavgift stadigvarande alkoholservering till
allmänheten (tilläggsavgift, se nedan)
Särskild tilläggsavgift för tillståndshavare med
tillstånd efter kl. 24.00
Tillsynsavgift stadigvarande alkoholservering till
slutna sällskap

AL 8 kap 10§ 3 st.

tillfälle

11900

11900

AL 8 kap 10§ 2 st.

tillfälle
tillfälle

1500
4000

1500
4000

AL 8 kap 10§ 2 st.

tillfälle

2600

2600

AL 8 kap 10§ 2 st.

tillfälle

5500

5500

AL 8 kap 10§ 2 st.

tillfälle

2600

2600

AL 8 kap 10§ 2 st.

tillfälle
tillfälle

5500
5500

5500
5500

AL 8 kap 10§ 2 st.

tillfälle

2600

2600

AL 8 kap 10§ 2 st.

år

6500

7500

AL 8 kap 10§ 2 st.

år

3500

2500

AL 8 kap 10§ 2 st.

år

6500

6500

AL 8 kap 10§ 2 st.

år

5500

6500

AL 8 kap 10§ 2 st.

år

2500

1500

AL 8 kap 10§ 2 st.

år

2000

2000

AL 8 kap 10§ 2 st.

tillfälle

800

850

AL 8 kap 10§ 2 st.

AL 8 kap 10§ 2 st.

AL 8 kap 10§ 2 st.

Tillsynsavgift alkoholservering inrikes trafik
(tilläggsavgift, se nedan)

Särskild tilläggsavgift för tillståndshavare med
tillstånd efter kl. 24.00
Särskild tilläggsavgift vid mer än två tillsynsbesök
per år
Kunskapsprov per person och tillfälle

