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1 Kultur- och utbildningsnämnden 

1.1 Snöröjning 
Taxan snöröjning tas bort från KUN, då verksamheten återgått till Socialförvaltningen. 
Snöröjning beställs via Arbetsmarknadsenheten, AME. Bedömning av behov ska göras i samarbete med socialtjänsten. 

Pris/tillfälle Taxa 2021 inkl. moms Taxa 2022 inkl. moms Förslag 

Snöröjning (handskottning gångväg 
till huvudingång) 

225 kr Över till Socialförvaltningen 

  

1.2 Avgifter biblioteket 
  

Biblioteket Förening 2021 Privat 2021 Förening 2022 
Förslag 

Privat 2022 
Förslag 

Konstrum 100 kr/gång - 100 kr/gång - 

Bibliotekets läshörna 100 kr/gång - 100 kr/gång - 

Kopiering A:4 eller 
A:3 enkelsida 

- 3 kr - 3 kr 

Kopiering A4 eller A3 
enkelsida färg 

- 5 kr - 5 kr 

Kopiering A:4 eller 
A:3 dubbelsida 

- 4 kr - 4 kr 

Kopiering A4 eller A3 
dubbelsida färg 

- 6 kr - 6 kr 

Förlorat lånekort - Vuxen 30 kr, barn 
10 kr 

- Vuxen 30 kr, barn 
10 kr 

Plastkasse - 5 kr - 5 kr 

Papperskasse - 5 kr - 5 kr 

Servering kaffe/the - 10 kr - 10 kr 

Servering 
kaka/godbit 

- 10 kr - 10 kr 

Förstörd/förkommen 
bok 

Nyanskaffningsvärde Nyanskaffningsvärde Nyanskaffningsvärde Nyanskaffningsvärde 

Fem stycken kopior utan avgift ur bibliotekets referensbestånd. Gäller även dagstidningar och tidskrifter som inte lånas 
ut. 
Kopior från andra bibliotek debiteras låntagaren i de fall Melleruds bibliotek debiteras och låntagaren i förväg fått 
information om eventuella kostnader. Är storleken på kostnaden inte känd då kopiorna lämnas ut debiteras 10 kr per 
blad. 
Förstörda och förekomna böcker 
Efter två påminnelser från biblioteket om överskriden lånetid skickas en faktura på aktuell administrations-och 
nyanskaffningskostnad. Fakturan makuleras ej även om aktuellt lån, i detta skede, återlämnas. Information om detta 
delgives låntagaren i låneregler för Melleruds bibliotek samt i samband med att biblioteket skickar ut påminnelse 
nummer två. Skuld över 1 000 kr leder till att låntagarens lånekort spärras. 

1.3 Avgifter kulturskolan 
  

Musikskoleavgifter 2021 2022 Förslag 

Avgift för barn/ungdom i kulturskolan 
upp till 20 år 

330 kr 330 kr 
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Musikskoleavgifter 2021 2022 Förslag 

Avgift dansundervisning barn upp till 
18 år 

500 kr 500 kr 

Avgift dansundervisning över 18 år 660 kr 660 kr 

Avgift för vuxna i kulturskolan 1 440 kr/termin/ämne 1 440 kr/termin/ämne 

Instrumenthyra 180 kr/termin 180 kr/termin 

Elever som endast deltar i 
kulturskolans ensembleverksamhet 

210 kr 210 kr 

Avgift uttages för max två personer per hushåll. Personen som är senast anmäld är avgiftsfri. 
Om elev spelar ett instrument är ensembleverksamheten kostnadsfri. 
Avgift för max två instrument per person. Det kan alltså bli max fyra avgifter för instrument per hushåll. 

1.4 Taxor och hyror Kulturbruket på Dal 
SparbankSalongen, Kulturbruket på Dal 

  Föreningar/ 
studieförbund 2021 

Företag/ 
studieförbund 2021 

Föreningar/ 
studieförbund 2022 

Förslag 

Företag/  
privatpersoner 
2022 Förslag 

Heldag (8 tim.) 3 900 7 300 3 900 7 300 

Halvdag (4 tim.) 2 300 4 500 2 300 4 500 
I hyran ingår städning. För tekniker debiteras 450 kr + moms/timma.  
Vid stora arrangemang där personella insatser erfordras från Kulturbruket på Dal, lämnas pris enligt offert. 
Tekniker kan tillhandahållas av Kulturbruket på Dal till en timkostnad av 450 kr + moms/timma. 
Då hyresgästen har egen tekniker fordras att denne är godkänd av Kulturbruket på Dal. Vid all uthyrning krävs att 
hyresgästens marknadsföring, affischer mm ska godkännas av Kulturbruket På Dal. Vid speciella tillfällen, för att utveckla 
det lokala kulturlivet i Melleruds kommun, äger kultursamordnaren rätt att offerera avvikande prissättning. 
Melleruds kommuns nyttjande debiteras inga hyreskostnader. Inhyrd tekniker debiteras 450 kr + moms/timma. 
Under tid när Kulturbruket på Dal inte har lokalerna uthyrda får de utan debitering nyttjas av samtliga i skolor och 
kulturskolan i Melleruds kommun. 
(Ej moms på uthyrning eller på inventarier i salong). 

1.5 Hyror grundskola/gymnasium 
  

Långtidsuthyrning Förening 2021 Privat 2021 Förening 2022 
Förslag 

Privat 2022 
Förslag 

Gymnastiksal 30 kr/tim. 60 kr/tim. 50 kr/tim. 100 kr/tim. 

Hemkunskapssal 50 kr/2tim - 50 kr/2tim - 

Slöjdsal 50 kr/tim. - 50 kr/tim. - 

Klassrum/halvdag 20 kr 40 kr 20 kr 40 kr 

Bildsal 30 kr/tim. - 30 kr/tim. - 

Bildsal/keramik 50 kr/tim. - 50 kr/tim. - 

Musiksal/halvdag 50 kr - 50 kr - 

Lärcentrum - - 50 kr/tim. - 

Studiehall/halvdag - - 50 kr - 
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 Enstaka 
arrangemang Förening 2021 Privat 2021 Förening 2022 

Förslag 
Privat 2022 

Förslag 

Gymnastiksal 50 kr/tim. 100 kr/tim. 50 kr/tim. 100 kr/tim. 

Hemkunskapssal 100 kr/tim. 200 kr/tim. 100 kr/tim. 200 kr/tim. 

Slöjdsal 100 kr/tim. 200 kr/tim. 100 kr/tim. 200 kr/tim. 

Klassrum/halvdag 50 kr 100 kr 50 kr 100 kr 

Bildsal 60 kr/tim. 120 kr/tim. 60 kr/tim. 120 kr/tim. 

Bildsal/keramik 100 kr/tim. 200 kr/tim. 100 kr/tim. 200 kr/tim. 

Matsal/halvdag 300 kr 600 kr 300 kr 600 kr 

Matsal 
+ tillagningskök/halvdag 

400 kr 800 kr 400 kr 800 kr 

Musiksal/halvdag 100 kr - 100 kr - 

Lärcentrum - - 50 kr/tim. - 

Studiehall - - 100 kr - 
    
  

Taxor Stinsens 
lokaler Förening 2021 Privat 2021 Förening 2022 

Förslag 
Privat 2022 

Förslag 

Undervåningen 100 kr/gång 1 000 kr/gång 100 kr/gång 1 000 kr/gång 

Övriga lokaler 40 kr/gång 150 kr/gång 40 kr/gång 150 kr/gång 
För föreningar som är med i Stinsens verksamheter utgår ingen lokalhyra. 
  

Hyra  Cafélokalen, Café Måns 2021 2022 Förslag 

Per tillfälle 200 kr 200 kr 
Vid hyra av kafélokalen kontakta Dahlstiernska gymnasiets kansli 0530-182 57. Städning ingår inte i kostnaden. 
Då svårighet att fastställa om hyresgästen är förening, kommunal verksamhet, studieförbund, företag eller privatperson 
har Dahlstiernska gymnasiets kansli beslutanderätt. 

1.6 Avgift vid borttappat busskort 
  

Busskort gymnasieelever 2021 2022 Förslag 

Avgift för borttappat kort och administration 
inkl. 6 % moms 200 kr 200 kr 

  

1.7 Avgifter för tentamen 
  

Avgifter för tentamen 2021 2022 Förslag 

Särskild prövning i grundskola, Komvux, och gymnasiet Högst 500 kr Högst 500 kr 

Elev som gått ut grundskolan och inte uppnått kursplanens mål för åk 9 0 kr 0 kr 

Elev som gått ut gymnasiet/Komvux och fått betyget icke godkänd på kurs 
prövningen gäller 

0 kr 0 kr 

  

1.8 Taxa för barnsomsorg 
Barnomsorgstaxa 
1. Avgiftsunderlag 
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Avgiften beräknas på följande underlag utifrån förordningen om maxtaxa. 
2. Avgiftsnivåer  
Nya högsta avgiftsnivåer för barnomsorg och skolbarnsomsorg gäller fr.o.m. 2016-01-01, fastställt av KF 2015-11-18, § 
121. 
Månadsavgift 
Betalas 12 månader om året. Det yngsta barnet räknas som barn 1. 
Vid uppsägning av plats gäller 1 månads uppsägningstid. Önskas ny plats gäller 4 månaders väntetid från den dag 
barnet slutar. 
Taxa för förskoleverksamhet.  
Barnen har ett omsorgsbehov. 
Förordningen om statsbidrag till kommuner, som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem styr 
avgiften. Nedan redovisas taxan för 2021. 
Ny taxa inkommer i höst för 2022 enligt Skolverkets förslag. 
Barn 1 

Vistelsetid 1 och 2-åringar 3,4,5-åringar i sept. - maj 3,4,5-åringar juni, juli, 
augusti 

15 tim. 2 % av inkomsten max 1 
007 kr 

Ingen avgift 2 % av inkomsten max 1 
007 kr 

15,1-25 tim. 2,5 % av inkomsten max 1 
259 kr 

1,9 % av inkomsten max 956 kr 2,5 % av inkomsten max 1 
259 kr 

Mer än 25 tim. 3 % av inkomsten max 1 
510 kr 

2,3 % max 1 158 kr 3 % av inkomsten max 1 
510 kr 

Barn 2 

Vistelsetid 1 och 2-åringar 3,4,5-åringar i sept. - maj 3,4,5-åringar juni, juli, 
augusti 

15 tim. 2 % av inkomsten max 1 
007 kr 

Ingen avgift 2 % av inkomsten max 1 
007 kr 

Mer än 15 tim. 2 % av inkomsten max 1 
007 kr 

1,5 % av inkomsten max 755 kr 2 % av inkomsten max 1 
007 kr 

Barn 3 

Vistelsetid 1 och 2-åringar 3,4,5-åringar i sept. - maj 3,4,5-åringar juni, juli, 
augusti 

15 tim. 1 % av inkomsten max 503 kr Ingen avgift 1 % av inkomsten max 503 kr 

Mer än 15 tim. 1 % av inkomsten max 053 kr 0,75 % av inkomsten max 
378 kr 

1 % av inkomsten max 503 kr 

Barn 4 och 5 ingen avgift. 

1.9 Allmän förskola 
Allmän förskola 
Ingen avgift. 
Allmän förskola erbjuds alla 3, 4 och 5-åringar. Den genomförs inom pedagogisk verksamhet på någon av kommunens 
förskolor under skolans läsårstider, gäller inte på loven. 

1.10 Taxa för skolbarnomsorg 
Skolbarnsomsorg  
Månadsavgift oberoende av vistelsetid. 
Förordningen om statsbidrag till kommuner, som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem styr 
avgiften. Nedan redovisas taxan för 2021. 
Ny taxa inkommer i höst för 2022 enligt Skolverkets förslag. 

Barn Avgift 

Barn 1 2 % av avgiften, max 1 007 kr 

Barn 2 1 % av inkomsten, max 503 kr 

Barn 3 1 % av inkomsten, max 503 kr 
Barn 4 och 5 ingen avgift. 
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