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Taxa för Kulturskolan 

Terminsavgifter 

Terminsavgift, grundavgift ämne/instrument 950 kr 

Fördjupningslinje musik   1900 kr 

Danslinjen    1900 kr 

Suzukiundervisning   1900 kr 

Endast kör eller orkester   475 kr 

Syskonrabatt; Om flera barn från samma hushåll deltar i Kulturskolans 

verksamhet begränsas avgiften för tredje barnet till 50 procent, och för 

ytterligare barn utgår ingen avgift. Barnen behöver inte vara biologiska syskon 

men ska vara folkbokförda på samma adress. Äldsta barnet räknas som barn 1. 

Övriga avgifter 

Kortkurs, 10 veckor   700 kr 

Kortkurs, 5 veckor   400 kr 

Småbarnsrytmik, 10 veckor   500 kr 

Småbarnsrytmik, klippkort 5 tillfällen  300 kr 

Drop in-aktivitet, per tillfälle   100 kr 

Lovverksamhet   Utan avgift 

Instrumentlån    Utan avgift 
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Regler för Kulturskolan 
Deltagande i Kulturskolan 

Elever som är upp till 20 år och folkbokförda i Kungsbacka kommun, eller som 

går i grundskola i Kungsbacka, är välkomna till Kulturskolan. Elev som flyttar 

från annan kommun och som deltar i kommunal kulturskola där har förtur. 

Ansökan 

Ansökan till Kulturskolan görs via webb tidigast det år då barnet uppnår rätt 

ålder för sökt aktivitet. När elev antas behålls platsen tills uppsägning meddelas 

skriftligt till expeditionen. Den förälder som gjort anmälan är 

betalningsansvarig. Om det finns kvarvarande skuld från tidigare deltagande i 

Kulturskolan erbjuds ingen plats förrän skulden reglerats helt. 

Placering i kö och antagning 

Anmälningsdatum avgör placering i kön. Fördelning av lediga platser sker i 

köordning med hänsyn till var platsen blir ledig. Vid samma sökdatum tillämpas 

lottning. 

Verksamhetsår och omfattning 

Kulturskolan följer samma verksamhetsår som grundskola och gymnasium och 

erbjuder minst 25 lektionstillfällen per läsår. Som lektionstillfälle räknas alla 

lärarledda aktiviteter, till exempel konserter, föreställningar och vernissager. 

Enskilda lektioner är minst 20 minuter och grupplektioner minst 30 minuter 

långa. 

Avgift 

Terminsavgift debiteras alla som tackat ja till erbjuden plats. Om elev slutar 

efter två erbjudna lektionstillfällen debiteras halv avgift, efter tre tillfällen 

debiteras full avgift. Om en elev deltar i flera kurser debiteras en avgift per 

kurs. Elever i Kulturskolan får utan extra avgift delta i orkestrar, ensembler och 

körer. Elever som enbart deltar i orkester eller kör betalar halv terminsavgift. 
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Om elev antas under pågående termin, höstterminen efter 1/11 och vårterminen 

efter 1/4, betalas halv terminsavgift. 

Instrumentlån 

Elever på stråk- och blåsinstrument får i mån av tillgång, utan kostnad, låna 

instrument under tvåterminer. 

Uppehåll 

Om plats inte kan utnyttjas på grund av sjukdom eller olycksfall kan reducering 

av avgiften göras. Beslut fattas efter prövning i varje enskilt fall. Uppehåll 

beviljas vid särskilda skäl, som till exempel längre sjukdom eller utlandsvistelse 

för familjen. 

Förlorande av plats 

Elev som vid upprepade tillfällen uteblir från undervisningen utan att meddela 

frånvaro kan förlora sin plats. 

Uppsägning 

Uppsägning av plats ska göras skriftligt till Kulturskolans 

expedition. Uppsägning under pågående termin är inte skäl till 
återbetalning av debiterad avgift.Kommunens ekonomiska 
kravrutiner gäller.

Taxan börjar gälla: 1 juli 2015 

Beslutad av: Kommunfullmäktige § 91 2015-06-09 

Ansvarig förvaltning: Kultur & Fritid 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 


