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Avgifter 2021, kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige de avgifter som
ska gälla för nämndens verksamheter under 2021. Beslutet om avgifter ingår
som en del i beslut om budget 2021 och specificeras i bilagorna A till C och
innebär huvudsakligen:


Badavgifter justeras enligt förslag från Fair Utveckling AB (bilaga
A). Detta innebär att klippkort vuxen höjs från 720 kr till 765 kr
samt att övriga avgifter ligger kvar oförändrade under 2021.



Avgift för ostädad lokal har harmonierats och föreslås vara 550 kr i
samtliga verksamheter (bilaga A).



Avgifter för hyra av lokaler och planer hålls oförändrade (bilaga A
och C)



Kulturskolans terminsavgift för ämneskurs hålls oförändrad för
vårterminen 2021 (bilaga B).

Badanläggningar
Fair Utveckling AB övertog driften av baden 2018-07-01. 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 har inkommit med förslag om att justera avgiften för
klippkort vuxen från 720 kr till 765 kr. Denna avgift justerades senast 2011
och förvaltningen har inget att invända. Övriga avgifter ligger kvar
oförändrade under 2021.
Avgifter för badentréer liksom årskort blir alltmer svåra att jämföra med
andra badanläggningar då dessa skiljer sig åt beträffande innehåll (gym,
relax, stor/liten bassäng/hopptorn etc) till detta kommer även
badanläggningarnas attraktivitet och skick.

DANDERYDS KOMMUN

Bilaga 2

2 (4)

Bildningsförvaltningen

Datum

Diarienummer

2020-09-09

KFN 2020/0069

Pernilla Elfstrand
Bibliotek
De intäkter som redovisas inom programområdet utgörs huvudsakligen av
internt fakturerade kostnader för skolbibliotekarietjänster samt bidrag från
Statens kulturråd och lönebidrag. Övriga intäkter avser främst förseningsoch reservationsavgifter.
För 2021 föreslår förvaltningen att avgifterna hålls oförändrade förutom för
ostädad lokal där avgiften höjs från 500 kr till 550 kr för att harmoniera med
den avgift som redan gäller för idrottsanläggningarnas omklädningsrum
(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. Senaste
höjningen genomfördes 2020.
För 2021 föreslår förvaltningen att avgifterna hålls oförändrade (bilaga A).
Kulturskola
Förvaltningen föreslår att Kulturskolans avgifter hålls oförändrade för
vårterminen 2021 (bilaga B). Kulturskolan kommer att göra en översyn av
sina avgifter att gälla från och med höstterminen 2021. Syftet är att justera
avgifterna mellan de olika kurstyperna beroende på vilka resurser de tar i
anspråk. De totala intäkterna beräknas dock inte påverkas utan effekten blir
en mer rättvis prissättning. Förvaltningen kommer att presentera ett förslag
för beslut vid senare tillfälle.
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. Detta kan innebära att nya kurser startar med prissättning som beror
på inriktning och omfattning. Jämförelse med några närliggande kommuner
höstterminen 2020 enligt nedan:
Kommun
Danderyd
Täby
Solna
Lidingö
Sollentuna
Nacka

Terminsavgift (kr) HT-2020, ämneskurs
1 720
1 700
850 - 1 800
1 300
1 210
1 080
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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. En kommun som Solna erbjuder kurser med fyra prisnivåer. Där de
högre avgifterna generellt avser mer avancerade kurser med fler
kurstillfällen och de lägre avgifterna generellt avser nybörjarkurser för
yngre deltagare.
Konst
En administrativ avgift är tillämplig i samband med utlåning av konst för
tillfällig utställning. Någon sådan utlåning sker i princip inte.
För 2021 föreslår förvaltningen att avgiften hålls oförändrad (bilaga A).
Danderydsgården och stora aulan i Danderyds gymnasium
För 2021 föreslår förvaltningen att avgifterna hålls oförändrade (bilaga A).
Detta mot bakgrund av att en justering ägde rum 2020 samt att den rådande
situationen med covid-19 innebär ett ansträngt ekonomisk läge för
föreningslivet. För att harmoniera med den avgift som redan gäller för
ostädad lokal på idrottsanläggningarna föreslås en höjning av denna avgift
från 450 kr till 550 kr.
Planhyror
Som en del av det totala föreningsstödet erbjuder kultur- och fritidsnämnden
föreningslivet ändamålsenliga lokaler till starkt subventionerat pris. Bokslut
2019 visar som exempel att Mörbyhallen har en subventionsgrad per timma
om 95 % för föreningstaxa ungdom, 83 % föreningstaxa vuxen samt 56 %
taxa övriga.
För 2021 föreslår förvaltningen att samtliga avgifter hålls oförändrade
(bilaga C). Detta mot bakgrund av att en justering ägde rum 2020 samt att
den rådande situationen covid-19 innebär ett ansträngt ekonomisk läge för
föreningslivet.

Bilagor
Bilaga 2A -Avgifter inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden
2021
Bilaga 2B -Kulturskolans avgifter 2021
Bilaga 2C -Planhyror inom- och utomhusidrott 2021
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