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Sektor kommunstyrelsen
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Administrativ chef Mats Edvardsson
E-post: mats.edvardsson@ale.se
Kommunstyrelsen

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde 2018-2019 och tillsvidare
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2017-09-28 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde att gälla från och med 2018-01-01.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta taxor enligt bilaga "Ale Fritids
taxor och avgifter för lokalhyror m m" att gälla från och med 2018-01-01.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta bort avgiften för uthyrning av
DVD-film från och med 2018-01-01.
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Bakgrund
Kultur- fritidsnämnden har efter genomgång av nuvarande avgifter och taxenivåer konstaterat att
det finns anledning att förändra dessa avgifter och taxenivåer så att de gäller likvärdigt i hela
kommunen.
Vidare har kultur- och fritidsnämnden konstaterat att taxor inom kulturskolan behöver anpassas till
nya förutsättningar så att avgift tas ut per elev och inte per kurs och att det för en familj inte blir för
stora kostnader. Dessa förändringar ska gälla per verksamhetsår, dvs 2018-2019, då avgift för
aktiviteter inom kulturskolan tas ut per läsår.
Terminsavgiften ska vara 400 kr per elev oavsett hur många aktiviteter eleven deltar i inom ramen
för kulturskolan. Det maximal beloppet per familj ska vara högst 800 kr. Som "familj" definieras
vårdnadshavare och minderåriga, vilka är folkbokförda på samma adress. Elev som är myndig
omfattas ej av maxbeloppet per familj.
Kortkurser ska vara kostnadsfria.
De sammanlagt sju kommuner som ingår i samarbetet "Bibliotek i Väst" (Ale kommun, Kungälvs
kommun, Orust kommun, Stenungsund kommun, Tjörns kommun, Öckerö kommun och Lilla
Edets kommun) har gemensamma regler för lån och därmed också för taxor. Då
biblioteksdatasystemen för de sju kommunen slagits samman behöver vissa justeringar i
taxenivåerna göras så att dessa harmonieras med vad som gäller i respektive kommun. Flera
kommuner har under 2017 slopat avgiften för uthyrning av DVS-film och så även Göteborgs stad.
Ale kommun tar för närvarande ut en avgift om 10 kr per lå av DVD-film. Uthyrningen av DVDfilm har starkt minskat de senaste åren och intäkten härför är därför marginell.
Mot bakgrund av vad som ovan anförts har kultur- och fritidsnämnden vid sammanträde 2017-0929, KFN § 68, beslutat
att föreslå kommunfullmäktige att anta taxor enligt bilaga "Ale Fritids taxor och avgifter för
lokalhyror m m" att gälla fr o m 2018-01-01,
att föreslå kommunfullmäktige att ta bort avgiften för uthyrning av DVD-film fr o m 2018-01-01.
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