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Kultur- och utbildningsnämndens taxor 2021
Ärendebeskrivning
Förvaltningen ser årligen över taxor och avgifter för samtliga verksamheter varför nämnden
nu har att besluta om taxor och avgifter för 2021.
Förvaltningens yttrande
Med anledning av rådande coronapandemi föreslår förvaltningen att 2020 års nivåer på taxor
ska kvarstå under 2021, med endast ett fåtal nedan listade justeringar.
Inför 2022 planeras en omfattande genomlysning av samtliga taxor, inklusive omvärldsanalys
och granskning av andra kommuners taxor. Detta gjordes senast inför 2019.
Förslag till förändrade taxor:
Palladium:
Förtydligad prissättning att i grundhyra och löpande timpris ingår taxa för tekniker då lokaler
aldrig hyrs ut utan tekniker på plats för att säkerställa att teknik används korrekt.




Grundhyra 4 timmar (inklusive teknisk personal): förening 3 300 kr, förvaltning 4 200
kr, företag 5 600 kr.
Löpande timpris (inklusive teknisk personal) efter de första fyra timmarna (vardag och
helg): förening 800 kr, förvaltning 950 kr, företag 1 250 kr.
Timpris för teknisk personal (vardag och helg): 450 kr/tim (inklusive 25% moms) och
person. Teknisk personal som på plats vid genomförande bokas på fler timmar än
tidigare överenskommet: 600 kr/tim.

Taxor där extern serviceavgift vid bokning på nätet lagts till i priset:






Simskola invånare Alingsås kommun 890 kr
Simskola invånare annan kommun 1 095 kr
Vattenträning 115 kr
Badkalas entré 150 kr
Badkalas fika 50 kr





Fredagsmys/teaterföreställningar 60 kr
Filmrulle med krubb, endast bio 90 kr
Filmrulle med krubb 175 kr

Turism:
Två nya taxor läggs till ordinarie taxor, inga justeringar för övriga taxor.



Kartjakten Nolhaga 20 kr
Nolhagavandring i juletid 40 kr

Ekonomisk bedömning
Förslaget förväntas innebära endast marginellt ökade intäkter för ett normalår, det vill säga
pandemins eventuella negativa effekter är ej uppskattade.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förslag till upprättade taxor och avgifter för
nämndens verksamheter under 2021.
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