
Barn- och utbildningsnämnden  2015 
 

 

 

Taxa för lokaluthyrning: Taxa markerad med fet stil är beslutad av 

kommunfullmäktige  

 

      

BIDRAGSBERÄTTIGADE FÖRENINGAR    

LOKAL AVGIFT KOMMENTAR    

Undervisningslokal /klass-  30 kr per timme, Debiteras för föreningar som enligt kultur- och     

rum eller motsvarande som föreningstaxa fritidsnämndens normer är berättigade till bidrag     

kök, matsal , samlingssal,  för sin ungdomsverksamhet (7--20 år).    
kombinerad 
matsal/gymnastik- Följer Kultur o Fritids Avgiften överförs till kultur- och fritidsnämndens    

sal, gymnastiksal som uthyrs avgifter bidragsram för drift och underhåll, vilket är en    

av rektor   ekonomisk utjämningsåtgärd mellan föreningarna.    

      

ÖVRIGA FÖRHYRARE (allmänhet, studieförbund e t c)    

LOKAL AVGIFT KOMMENTAR    

         

Undervisningslokal/klass- 135 kr per dag  300 kr (122 %)    

rum eller motsvarande        

         

Institutioner för slöjd, bild, 165 kr per dag Slitage är inkluderat i avgiften.    

hemkunskap, musik och     365 kr     

teknik        

         

Lilla samlingssalen För kongress/konf: Avgifterna avser dygnshyra    

Strömbackaskolan 600 kr exkl utrustning  2 100 kr/ tillfälle upp till 4 timmar.    

  900 kr inkl mikrofon  Det ska finnas en person som är förtrogen med    

  1400 kr inkl ljud, ljus  utrymningsvägar.      

  och AV-tekniker      

         

Stora samlingssalen För kongress/konf: Avgifterna avser dygnshyra.    

Strömbackaskolan 
1600 kr exkl 
utrustning  4 500 kr/tillfälle upp till 4 timmar.     

  2200 kr inkl mikrofon  Det ska finnas en person som är förtrogen med    

  2700 kr inkl ljud, ljus  utrymningsvägar.     

  och AV-tekniker      

A-hallen  1 500 kr     Oftast vid större evenemang tex.    

B-hallen     750 kr      Summergames    

C-hallen     750 kr    

Cafeteria  1 000 kr    

          

"Logen", För kongress/konf: Avgifterna avser dygnshyra    

Solanderskolan 350 kr exkl utrustning  770 kr    

Hortlax samlingssal 450 kr inkl mikrofon  1 000 kr    

  och ljus      

         

Konferenslokal "Solander" 500 kr per tillfälle Verksamhet inom barn- och utbildningsnämnden    

Solanderskolan   hyr lokalen utan kostnad    610 kr    

         



Kök och restauranger        

    I priserna ingår nyttjande av porslin, bestick,    

Enbart restaurang för  135 kr per dag brickor, städutrustning samt rengöringsmedel.    

samling  300 kr I priset ingår ej engångsmaterial som t ex servetter.    

         

Kök vid matlagning 345 kr per dag Vid uthyrning av kök med storhushållsutrustning     

   765 kr skall det finnas en ansvarig person med     

    kunskaper om de maskiner som finns i respektive    

    kök. Med storhushållsutrustning menas grytor,     

    potatisskalare, stekbord, ugnar, skärmaskiner.    

    maskiner för finfördelning, visp- och    

    blandningsmaskiner, värmeskåp, värmerier,    

    diskmaskiner m m.    

    Nyttjaren har ansvaret för att lokalen lämnas i gott     

    skick.     

         

      

      

      

      

ÖVRIGA FÖRHYRARE (allmänhet, studieförbund e t c)    

      

LOKAL AVGIFT KOMMENTAR    

         

Hyra av kombinerade mat- 50 kr per timme Debiteras för privata och föreningar som inte enligt    

och gymnastiksalar som   kultur- och fritidsnämndens normer är berättigade    

nyttjas som gymnastiksal, Följer Kultur o Fritids till bidrag för sin ungdomsverksamhet (7-20 år).    

gymnastiksal som uthyrs av avgifter      

rektor   Dessa intäkter ingår i BUN:s intäktsram.    

    Detta är en anpassning av avgiften för dessa     

    
lokaler till de avgifter som kultur- och 
fritidsnämnden     

    debiterar för gymnastiksalar.    

      

      

      

         

        

Vid lokalupplåtelse för arrangemang som avser ungdomar även från andra kommuner    

så skall prislistan tillämpas.       

        

         

        

Vid lokalupplåtelse för arrangör av kommersiell art får särskild avgift tas ut enligt    

överenskommelse mellan rektor och arrangör.      

        

         

        

Depositionsavgift för nycklar får tas ut.      

        

         

         

Avgift för extra städning debiteras om lokaler ej återlämnas i befintligt skick.    

        



         

        

Kultur- och fritidsnämnden svarar i de flesta fall för uthyrning av samtliga idrottslokaler som inte är     

kombinerad matsal/gymnastiksal.      

        

         

 

Beräknad intäktsökning 100 tkr/år för lokaluthyrning. 

 

Avgifter Musik och Dansskolan: 

 

Nuvarande anmälningsavgift 400 kr/termin. 
Varje ökning med 100 kr/termin ger en intäktsökning med 260 tkr för helår. 
 
Musiklust, nuvarande avgift 150 kr  
Varje ökning med 100 kr/termin ger en intäktsökning med 9 tkr för helår. 
  
 

Skellefteå 450 kr per termin med syskonrabatt ( fr.o.m. 3:e barnet gratis). 
Luleå – ingen avgift enl. hemsidan  
Arvidsjaur – ingen avgift 
Kiruna 400 kr per termin. 
Boden 320 kr per termin. 
Kalix 270 kr per termin. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår ingen höjning av avgifter, beroende på jämförelse 
med andra kommuner och att Piteå profilerar sig som musikstad. 
 

 


