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Principer för avgiftsuttag för nyttjande av verksamheter
inom utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområde
Antagna av kommunfullmäktige 2016-10-24, § 101
Förslag godkänt av utbildnings- och kulturnämnden 2016-08-29, § 78

Allmänt
Utbildnings- och kulturnämnden skall årligen fastställa avgifter för nyttjande av verksamheter inom utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområde, enligt av fullmäktige antaget
reglemente, § 7 – Delegering från fullmäktige. Nämnden skall härvid följa följande principer för avgiftsuttag.
Barn och ungdomar skall generellt ha lägre avgifter än vuxna. Prissättningen för lokaluthyrning och övriga verksamheter skall beakta grannkommunernas prissättning för motsvarande avgifter.

Burlövsbadet
Barn och ungdomar skall ha lägre entrépris. Lägre pris skall tas ut vardagar under lågfrekvenstid. Periodkort skall erbjudas till rabatterat pris liksom företagskort och klippkort.
Badet skall erbjuda aktivitetskort som kan nyttjas för alla på badet förekommande aktiviteter. Kampanjer såsom relaxkvällar och barnkalas skall prissättas utifrån erbjudandet och
kundernas önskemål.
Skol- och föreningsbad
För skolor och föreningar registrerade i Burlövs kommun skall erbjudas rabatterat pris om
gruppen är fler än 5 deltagare.
Hyra av hela badet
Vid uthyrning av hela badet utanför öppettider skall tillkomma en kostnad per timme motsvarande personalkostnaden.

Lokalhyra, allmänt
Avgiftsuttag skall ske beroende på vilken kundkategori som hyr:
Prisgrupp 0
Bidragsberättigade burlövsföreningar och burlövsföreningar med verksamhet för äldre
eller funktionshindrade samt politiska partier i Burlövs kommunfullmäktige.
Prisgrupp 1
Registrerade burlövsföreningar, studieförbund och burlövsbor
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Prisgrupp 2
Övriga kunder för icke kommersiellt bruk
Prisgrupp 3
Övriga kunder för kommersiellt bruk
Undantag
Undantag för den s.k. 0-taxan, prisgrupp 0, är entrébelagda arrangemang och fester samt
Glimminge Lägergård.

Idrottsanläggningar
Prisgrupp 0 skall erbjudas fria kommunala lokaler vid uthyrning timvis.

Klubblokaler
För lokaler som en förening ensam disponerar dygnet runt kan hyra uttagas.

Bibliotek
Förseningsavgifter
Media som inte återlämnas i tid genererar förseningsavgift. Förseningsavgifter skall inte tas
ut för barnmedia med undantag för DVD, CD och CD-ROM. Låntagare skall spärras efter
flera påminnelser eller obetald skuld.
Ersättningsavgifter
Ersättningsavgifter för förkomna medier skall sättas till anskaffningspriset, om det går att
belägga, annars ett schablonpris enligt Bibliotekstjänsts prisstatistik.
Övriga avgifter
Övriga avgifter skall tas ut enligt självkostnadsprincipen.

Kulturprogram/utställningar
Entréavgifter vid kulturprogram och utställningar skall sättas utifrån vad programmet/utställningen kostar och om det finns medfinansiärer. Lägre avgifter skall erbjudas barn och
ungdomar.
Utställningsvisningar
Lägre avgift skall tas ut för visningar dagtid, och högre för kvällstid. Visning av Möllegårdens och Industrimuseets utställningar för barngrupper från kommunen skall vara gratis
under dagtid.
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Avgiftsfinansiering avseende Burlövsbadet
Avgifterna skall baseras på att badets bruttokostnad exklusive internhyra till 70 % skall
täckas av intäkter.
Nämnden svarar för att budgeterade intäkter uppnås.
__________________________
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