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Förslag till avgifter 2019, Kultur- och fritidsnämnd

Sammanfattning

Förslag att







Badavgifter justeras avseende hyra av Vasabadet för Danderyds
Sims vuxenverksamhet som höjs till 200 kronor per timme (160 kr)
att jämföras med hyra av sporthallar.
Biblioteken gör ett flertal smärre justeringar av ett flertal avgifter
vilka redovisas i bilaga A.
Hyra av konstfrusen isbana i hall höjs för ungdomar till 90 kronor
per timme (84 kr) och för vuxna till 510 kronor per timme (500 kr).
Hyra av konstfrusen isbana på uterink sänks till 80 kronor per timme
för ungdomar (84 kr) och ligger oförändrad för vuxna på 500 kronor.
Övriga planhyror för inom- och utomhusidrott har justerats i syfte att
reducera antalet olika avgifter samt skapa en tydligare logik (bilaga
C).
Övriga avgifter föreslås oförändrade 2019.

Badanläggningar
Enligt avtal med Fair Utveckling AB beslutar kultur- och fritidsnämnden
om ett antal avgifter såsom årskort, klippkort, enstaka bad samt avgift för
banhyra som Danderyds Sim erlägger (bilaga A). Övriga avgifter beslutar
leverantören om. Beslut om avgifter fattas årligen av nämnden. Samtliga
intäkter tillfaller leverantören.
Fair Utveckling AB övertog driften av baden 2018-07-01 och avvaktar
därmed något år beträffande eventuella avgiftsförändringar för allmänheten.
Man föreslår dock en justering avseende uthyrning av Vasabadet för
Danderyds Sims vuxenverksamhet till 200 kronor per timme (160 kr).
Förvaltningen förordar ändringen då detta pris ligger mer i linje med
tillämplig prissättning för planhyror för inom- och utomhusidrott (bilaga C).
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Bibliotek
De intäkter som redovisas inom programområdet utgörs huvudsakligen
(närmre 85 procent) av internt fakturerade kostnader för
skolbibliotekarietjänster. Övriga intäkter avser främst försenings- och
reservationsavgifter.
För 2019 föreslår förvaltningen några smärre justeringar omfattande bland
andra ersättning förkomna medier samt kopiering och utskrifter (bilaga A).

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 2019 föreslår förvaltningen oförändrade avgifter (bilaga A).
Kulturskola
Förvaltningen föreslår att Kulturskolans avgifter hålls oförändrade för 2019
(bilaga B).
Terminsavgiften höjdes senast för 2015 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 2018
låg Danderyd i topp.
Kommun
Danderyd
Täby
Vallentuna
Österåker
Lidingö
Sollentuna
Nacka
Upplands Väsby
Järfälla

Terminsavgift (kr) VT-2018, ämneskurs
1 720
1 700
1 500
1 440
1 200
1 100
1 080
1 050
1 000

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.
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Konst
En administrativ avgift är tillämplig i samband med utlåning av konst för
tillfällig utställning. Någon sådan utlåning sker i princip inte.
För 2019 föreslår förvaltningen oförändrad administrativ avgift (bilaga A).
Danderydsgården
Avgifterna justerades senast 2017.
För 2019 föreslår förvaltningen oförändrade avgifter (bilaga A).

Stora aulan i Danderyds gymnasium
Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut 2015-06-16 om att föreslå
kommunfullmäktige avgiftsnivåer att gälla från och med 1 oktober 2015.
Avgiftsnivåerna har sedan dess varit oförändrade.
För 2019 föreslår förvaltningen oförändrade avgifter (bilaga A).
Planhyror
Senaste revidering av avgifter gjordes 2017. Årlig revidering sker ej 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 2019 föreslår förvaltningen att hyra av konstfrusen isbana i hall höjs för
ungdomar till 90 kronor per timme (84 kr) och för vuxna till 510 kronor per
timme (500 kr). Hyra av konstfrusen isbana på uterink sänks till 80 kronor
per timme för ungdomar (84 kr) och ligger oförändrad för vuxna på 500
kronor. Övriga planhyror för inom- och utomhusidrott har justerats i syfte
att reducera antalet olika avgifter samt skapa en tydligare logik (bilaga C).

Bilagor:
A. Avgifter inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden
2019
B. Kulturskolans avgifter 2019
C. Planhyror inom- och utomhusidrott 2019
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