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Förslag till Barn- och utbildningsnämndens
taxor 2022
Lokalhyra
Hyrestaxor i kommunens lokaler (momsbefriad taxa)
Lokal Taxa A*

Taxa B**

Matsal skola 60 kr/tim

200 kr/tim

Lektionssalar 50 kr/tim

100 kr/tim

Hemkunskapssal och slöjdsalar - Strömstiernaskolan 60 kr/tim

200 kr/tim

Kök: Rossö, Tjärnö och Koster 60 kr/tim

100 kr/tim

Kök: Strömstad Gymnasium 60 kr/tim

200 kr/tim

Kök och matsal: Strömstad Gymnasium 150 kr/tim

350 kr/tim

Kök och matsal: Gymnasium, dygnstaxa 1 000 kr

2 500 kr

Aula: Strömstiernaskolan 60 kr/tim

200 kr/tim

Aula: Strömstad Gymnasium 100 kr/tim

300 kr/tim

Konferensrum: Strömstiernaskolan 100 kr/tim

200 kr/tim

Konferensrum: Strömstad Gymnasium 100 kr/tim

200 kr/tim

Vaktmästarservice i samband med uthyrning 250 kr/tim

350 kr/tim

Ljudanläggning i samband med hyra av matsal på Strömstad 100 kr/tillfälle
Gymnasium
Danslokal (Strömstad Shoppingcenter) 200 kr/tim

350
kr/tillfälle
400 kr/tim

Taxa A*

Föreningar och studieorganisationer hemmahörande i Strömstads kommun med kommunalt
bidrag

Taxa B**

Privatpersoner, företag och övriga hyresgäster

Utöver ovan angivna taxor kommer städkostnader att debiteras generellt med 10 % av hyreskostnaden och vid
behov med faktisk kostnad.
Hyra av fastighet samt lokal är momsfri.
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Övrig uthyrning
Hyrestaxorna är första hand riktlinjer för uthyrning till föreningsverksamhet samt till privatpersoner och
företag. För kommersiell verksamhet, eller då entréavgift upptas kan hyressättningen komma att bli högre än
ovan angivna taxor. Hyressättningen avgörs i varje enskilt fall.
Särskilda överenskommelser kan också göras vid större idrottsläger, arrangemang som kräver tillgång till flera
lokaler, arrangemang av engångskaraktär, tävlingar, seriespel och övrig verksamhet som bedöms som positiv
för Strömstad.
Vid läger och arrangemang där övernattning sker i kommunens lokaler är taxan 40 kr/dygn och person, dock
lägst 1 000 kr/dygn. Vid övernattning krävs tillstånd från räddningstjänsten.
Uthyrning i samtliga dessa fall ska göras mot kontrakt.

Bibliotekstaxor (moms*)
Kopiering – Upptagen intäkt innebär en taxa enligt följande:
Tabell Taxa
Kopiering av bibliotekets material 2 kr/kopia
Kopiering i färg 10 kr/A4
20 kr/A3
Kopiering av medfört material* 3 kr/A4 kopia
6 kr/A3 kopia
Utskrifter från dator samt scanning 1 kr/sida
Papperspåse* 2 kr/st
Lån av DVD 20 kr/film
Efter sju dygn utgår ny hyresavgift på 20kr/film och dag.
Förkommet lånekort 20 kr
Förkomna/förstörda media Enl. bibliotekstjänsts medelpriser
Övertidsavgifter:** 1 kr/dag media (gäller inte barnmedia)
Max 25/media
Gäller inte personer under 18 år.
*
I avgifterna för kopiering av medfört material samt vid köp av papperspåse är lagstadgad
mervärdesskatt inkluderat. Ordinarie biblioteksverksamhet är befriad från mervärdesskatt.
**
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Vid en skuld över 100 kronor blir låntagaren avstängd tills hela skulden är betald

Kulturskolans taxor (momsbefriad taxa)
Pris per termin:
Tabell Taxa
Ämneskurs barn/ungdom 700 kr
Ämneskurs vuxen 1 400 kr
Dagkurs barn/ungdom 250 kr
Dagkurs vuxen 500 kr
Kortkurs barn/ungdom 500 kr
Kortkurs vuxen 1 000 kr
Maxpris 3 500 kr/familj (vuxenavgift går utanför)

Obetald terminsavgift
Vid obetald terminsavgift sänds skriftlig information till fakturamottagaren om uppsägning av kursplatsen på
kulturskolan. För att behålla kursplatsen måste hela skulden betalas eller avbetalningsplan upprättas. Vid
uppsägning kan ny ansökan om kurs på kulturskolan göras. Kursplats kan erhållas först när den gamla skulden
är betald.
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Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
MAXTAXA (momsbefriad taxa)
Barn-och utbildningsnämnden tillämpar maxtaxa. Avgiftsnivåerna inom maxtaxa är indexreglerad och fastställs
av Skolverket senast 1 oktober.
Förskola/pedagogisk omsorg 1 – 5 år Taxa
Barn nr 1 3 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå
Barn nr 2 2 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå
Barn nr 3 1 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå
Barn nr 4 Ingen avgift

Fritidshem/pedagogisk omsorg 6 –12 år Taxa
Barn nr 1 2 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå
Barn nr 2 1 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå
Barn nr 3 1 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå
Barn nr 4 Ingen avgift

Förskoleplats enligt Skollag 8 kap. 5 §
Avgiften beräknas per barn i respektive verksamhetsform samt på procent av familjens sammanlagda
bruttoinkomst. Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet.
Avgift betalas 12 månader per år från och med första inskolningsdagen och så länge platsen är tecknad, dvs.
även vid sjukdom, lov, semester och under uppsägningstiden. Avgiften reduceras (från höstterminen det år
barnet fyller 3 år) med 30 % under perioden 1 september till och med 31maj.
Allmän förskola enligt Skollag 8 kap. 4 §
Allmän förskola är avgiftsfri och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola
följer skolans terminstider och lov.
Obetalda månadsavgifter
Vid två obetalda månadsavgifter sänds skriftlig information till fakturamottagaren om risk för uppsägning av
förskole- respektive fritidshemsplatsen med en månads varsel. För att behålla förskole- respektive
fritidshemsplatsen måste hela skulden betalas eller avbetalningsplan upprättas. Om överenskommelse om
skulden inte upprättas kommer platsen att sägas upp. För att få förskole- respektive fritidshemsplats igen
måste ny ansökan göras, men ansökan godkänns först när skulden är betald.
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Pedagogisk måltid och skollunch
Prisnivå pedagogisk måltid förskola
Tabell Taxa
Frukost och mellanmål 5 kr
Lunch 10 kr

Pedagogisk måltid vid förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola
Tabell Taxa
Frukost och mellanmål 5 kr
Lunch 20 kr

Skollunch
Anställd personal inom förskola- och skola, samt personal vid kulturskola och inom måltid och städ som inte
äter pedagogisk måltid har möjlighet att äta skollunch. Det samma gäller föräldrar och andra gäster som
besöker respektive skolverksamhet i studiesyfte, samt studerande på vuxenutbildningen.
Tabell Taxa
Skollunch 60 kr

Lunch i kommunens äldreboenden (gäller för externa gäster)
Tabell Taxa
Dagens lunch, inklusive sallad, mjölk/vatten, bröd, kaffe och 75 kr
dessert
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Övriga taxor
Taxa för högskole-och universitetstentamina (momsbefriad taxa)
Tillämpas när högskole-och universitetsstuderande gör sina tentamina i hemkommunen (Vuxenutbildningen).
Grundavgiften är 500 kr/tentamina, högsta avgiften är dock 1 000 kr/termin.

Avgift på kopia allmän handling samt utskrift och kopia av medtaget material
Tillämpas när privatpersoner, företag med mera begär material som kräver arkivgenomgång som till exempel
kopior av tidigare års klasslistor. Samma taxa tillämpas för samtliga förvaltningar inom kommunen. Se separat
bilaga för denna taxa (beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige).

Taxa för borttappad/stulen nyckel till elevskåp till högstadium och gymnasium
Elever som förlorat sin nyckel till elevskåp erhåller en ny mot en kostnad av 50 kr.

Taxa för borttappat/stulet passerkort till gymnasiet och vuxenutbildningen
Elever som förlorat sitt passerkort erhåller ett nytt mot en kostnad av 100 kr.

Taxa för borttappade/stulna färdbevis och inte avbokade resor vid taxiskolskjuts
Elever som förlorat sitt färdbevis erhåller ett nytt mot en kostnad av 100 kr.
De elever som har taxiskolskjuts för att komma till och från skolan, t.ex. vid växelvis boende skall vid frånvaro
från skolan avboka sin resa till taxi. Om detta inte görs debiteras vårdnadshavaren den faktiska kostnaden för
resan.
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