Beslutsförslag
2014-11-27

Kommunstyrelseförvaltningen
Kanslienheten
Jenny Antonsson/Oskar Åhrén

Taxa för Kulturskolan. KS 2014-347
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa taxa för Kulturskolan.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-08-27, § 51
Taxa för Kulturskolan
Föregående avgifter i kommunala musikskolan, senast fastställda av fullmäktige 2008-03-27
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har lagt fram ett förslag på taxa för Kulturskolan.
Kommunstyrelseförvaltningen har efter samtal med chefen för Kulturskolan tagit bort
avgiften för Orkesterskolan då denna inte längre existerar samt lagt till en terminsavgift för
brasslek på 200 kronor då detta är en verksamhet prövas runt om i kommunen.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till kommunstyrelseförvaltningen 4 november
2014 för att beslutsunderlaget skulle kompletteras med föregående taxa.
Ekonomi
Priset på taxorna understiger kommunens självkostnadsprincip. Priserna är istället satta för
att både föreningar och enskilda ska ha möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet.
Övervägande
Kommunfullmäktige beslutade 30 september 2004 om avgifter för kommunala
musikskolan. Dessa avgifter ingår i föreslagen taxa för Kulturskolan. Den föreslagna taxan
för Kulturskolan innehåller fler poster än enbart elevavgifter för instrument i musikskolan,
men tillkomna poster överensstämmer med de förändringar som
kommunstyrelseförvaltningen har gjort efter samtal med chefen för Kulturskolan.
I övrigt har fullmäktige inte tagit beslut om föregående taxa för Kulturskolan.

Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kommun@falkenberg.se
www.falkenberg.se
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1 Kurser vid Kulturskolan
Grundkurs
Grundkurs i musik, 8 år (åk 2)
Terminsavgift 200 kr
Brasslek
Terminsavgift 200kr
Ämneskurs
Terminsavgift 550kr/ämne








Instrument
Sång
Teater
Bild
Dans
Foto
Musikproduktion*

Instrumenthyra
Terminsavgift 100 kr
Körsång
Avgiftsfritt
Orkester/Ensemble
Orkester/Ensemble är för ämneskurselever och avgiftsfritt
Musikteori
Musikteori är för ämneselever och är kostnadsfritt
*Musikproduktion
Musikproduktion är avgiftsfri för elever som har andra ämnen på kulturskolan. För övriga 550 kr.
Högre specialkurs musik
1650 kr per termin.
Avancerad nivå. Ej sökbar utan på rekommendation av lärare.

Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX
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2.12

AVGIFTER I KOMMUNALA MUSIKSKOLAN
fastställda av kommunfullmäktige 2004-09-30 § 127, 2008-03-27 § 44 (oförändrad)

Gäller fr o m
2004-10-01

Elevavgifter:

Dnr 2004:247
Dnr 2007-0135

- Ett instrument
- Två instrument

550 kr per termin
800 kr per termin

Syskonrabatt tillämpas på så sätt att 3:e barnet i en och samma syskonskara
spelar gratis.
________________________
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