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Förslag till beslut angående budget 2022 och flerårsplaner 2023-2024 
 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta 
 

• Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Feministiskt initiativs förslag till budget 2022 
fastställs som Göteborgs stads budget med de mål och riktlinjer och uppdrag som anges 
inom olika verksamhetsområden samt att skattesatsen fastställs till 21:52. 

 
• Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Feministiskt initiativs förslag till flerårsplaner för 

åren 2023-2024 fastställs som underlag för den fortsatta planeringen.  
 
 
Angående Kommunstyrelsens befogenheter 
 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om de poster som budgeterats under 
kommuncentrala medel.  

 
• Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om justeringar av kommunbidrag och 

ekonomiska ramar under förutsättning att ärendena inte är av sådan principiell art att de 
lämpligen bör underställas kommunfullmäktige för beslut. 

 
• Kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov besluta om uppdrag till nämnder och 

styrelser med anledning av genomförandet av denna budget under förutsättning att 
åtgärden ryms inom nämnds reglemente och budget respektive styrelses bolagsordning 
och ägardirektiv. Bemyndigandet omfattar inte uppdrag rörande nämndernas 
myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda, och 
inte heller uppdrag som är av som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för 
kommunen enligt 5 kap. 1 § kommunallagen. 

 
• Kommunstyrelsen ska inom ramen för sitt ordinarie ansvar enligt kommunallagen 

särskilt följa och analysera den ekonomiska utvecklingen för staden och föreslå 
åtgärder i de fall då stadens balanskravsresultat avviker negativt från den beslutade 
nivån.  

 
 
Fastställande av utdelning från Stadshus AB 
 

• Utdelningen från Göteborgs Stadshus AB fastställs till 575 000 tkr för år 2022.  
 
 
Angående ansvarsfördelning gällande försörjningsstöd 
 

• I det fall nämnds kostnader för försörjningsstöd över- eller understiger den del av 
kommunbidraget som avser att täcka kostnaderna för försörjningsstöd med mer än en 
procent av socialnämndens totala kommunbidrag enligt det årliga budgetbeslutet, ska 
en särskild reglering göras av ansvarsfördelningen mellan socialnämnden och 



 
 

kommunen centralt. För den del som överstiger en procent tillfaller/belastas kommunen 
centralt med 70 procent och nämnden med 30 procent. 

 
Angående begränsningsregel avseende differenser i befolkningsprognoserna  
 

• Om differensen för ett budgetår mellan utlagt kommunbidrag enligt 
befolkningsprognos och verklig befolkning överstiger +/-0,5 procent av det totala 
kommunbidraget för nämnden för äldre samt vård och omsorg, nämnden för 
funktionsstöd, socialnämnderna, förskolenämnden, grundskolenämnden och 
utbildningsnämnden ska det överskjutande beloppet regleras i samband med bokslutet.  

  
 
Angående prioriteringskriterier vid investering i verksamhetslokaler 
 

• Följande kriterier för investering inom grundskola ska gälla: 
1.  Nybyggnad och tillbyggnad av skolor för att lösa ”tak över huvudfrågan” 
2.  Nybyggnad för att ersätta dåliga lokaler (efter Lokalförvaltningens tekniska 

bedömning och grundskolenämndens verksamhetsbedömning) 
3.  Ombyggnad för att möta skollagens och styrdokumentens krav där skolor i 

socialt utsatta områden prioriteras.  
 

• Följande kriterier för investering inom förskola ska gälla: 
1.  Lokaler för att nå eller bibehålla full behovstäckning. 
2.  Lokaler i nya bostadsområden, som saknar tillgång till förskoleplats i 

närområdet. 
3.  Gamla/uttjänta förskolor som behöver ersättas med nybyggnad. Förskolor i 

socialt utsatta områden ska prioriteras. 
 
 
Angående högsta tillåtna låne- och borgensvolym 
 

• Göteborgs Stads samlade lånevolym under 2022 får uppgå till maximalt 64,7 miljarder 
kronor. 

• Idrotts- och föreningsnämndens mandat att bevilja kommunal borgen höjs från 250 
miljoner kronor till 300 miljoner kronor. 
 

• Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtagande under 2022 får uppgå till 
maximalt 9 miljarder kronor. 
 

• I vissa fall kan inte bolagen använda sig av stadens finansfunktion vid upplåning om 
ränteavdrag skall erhållas. Det gäller för interna förvärv av aktier samt då Stadshus AB 
skall finansiera utdelning till staden. När sådana lån upptas går staden i borgen för 
dessa lån. Av totalt borgensåtagande enligt ovan, ingår nedanstående borgen till 
Stadshus AB och dess vid var tid underliggande hel- och majoritetsägda bolag.  

 
• Göteborg Stad (org. nr 212000-1355) såsom för egen skuld skall ingå borgen för 

Göteborg Stadshus AB:s AB och dess vid var tid underliggande hel- och 
majoritetsägda bolag externa låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
8,0 miljarder kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 



 
 

 
 
 

• Samlad lånevolym under 2022 per bolag/koncern får uppgå till maximalt: 
  

Göteborgs Stadshus AB 5 800mnkr 
Göteborgs Energi koncern 4 400 mnkr 
Liseberg AB 2 500 mnkr 
Got Event AB 60 mnkr 
Älvstranden 2 500 mnkr 
Framtiden koncern 29 000 mnkr 
Göteborgs Hamn AB 2 300 mnkr 
Higab AB 5 300 mnkr 
Göteborgs Stads Leasing AB 1 400 mnkr 
Gryaab AB 1 300 mnkr 
Renova koncern 1 600 mnkr 
Grefab 12 mnkr 
Spårvägen 100 mnkr 

 
Angående Göteborgs Stadshus AB:s bemyndigande att lämna kapitaltillskott till 
helägda bolag 
 

• Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att lämna kapitaltillskott avseende 2022 till 
följande helägda dotterbolag med nedan angivna belopp: 
 
BRG (Business Region Göteborg AB)   62 500 tkr 
Göteborgs Stadsteater AB    160 000 tkr 
Got Event AB     189 900 tkr 
Göteborg & Co AB   90 850 tkr 

 
 
Angående budgetram för Göteborgs Stadshus AB´s koncernledningskostnader och 
finansiering av Gothenburg European Office (GEO) 
 

• Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att ta ut koncernledningsarvode från övriga bolag 
inom stadshuskoncernen för finansiering av koncernbolagets verksamhet motsvarande 
maximalt 28 670 tkr under 2022.  

• Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att genom finansiell samordning finansiera 
Gothenburg European Office (GEO) med 4 600  tkr under 2022.  

 
 
Angående taxor inom välfärdsområdet 
 

• Avgifter och taxor inom välfärdsområdet fastställs för år 2022 i enlighet med förslaget 
i bilaga 1-7 till budgeten, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2022. 

 
 
Angående Fastighetsnämndens köp och försäljning av fastigheter 



 
 

 
• Fastighetsnämnden bemyndigas att inom ramen för i budgeten upptagna belopp för 

fastighetsförvärv, dels ansöka om tillstånd till expropriation, dels förvärva fast 
egendom då utgiften för varje förvärv inte överstiger 30 miljoner kronor. 

 
• Fastighetsnämnden bemyndigas att sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom för 

utbyggnad av antagna detaljplaner. 
 

• Fastighetsnämnden bemyndigas att för köpeskilling och på villkor i övrigt som 
nämnden äger bestämma till kommunala bolag och andra intressenter sälja 
tomträttsupplåten fast egendom. 

 
• Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja 

eller med tomträtt upplåta fast egendom som visserligen inte är detaljplanelagd men där 
nämnden, utifrån markägarrollen samt efter hörande med byggnadsnämnden, gör 
bedömningen att den fasta egendomen inte behövs/primärt lämpar sig för utbyggnad i 
kommunal ägo eller där detaljplaneläggning av den fasta egendomen inte bedöms 
behövas innan överlåtelse/tomträttsupplåtelse. Maximalt fast egendom om 5 000 m2 
per ärende. 

 
• Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja 

eller med tomträtt upplåta fast egendom som i enlighet med av kommunfullmäktige 
beslutade principer och organisatorisk struktur för hantering av kommunens fastigheter 
överförts till fastighetsnämnden från annan kommunal nämnd och som inte längre 
behövs för någon kommunal förvaltnings behov. 

 
Angående fastställande av internränta  
 

• Internräntan fastställs till 1,0 procent för 2022.  
 
Angående fastställande av indexkompensation 
 

• Index för uppräkning av ekonomiska ramar är inräknade i ramarna och fastställs i 
enlighet med PKV till 2,1 %.  

 
Angående reglering av överskott och underskott för specificerade ramar för 
Fastighetsnämnden och Överförmyndarnämnden 
 

• Om det uppstår överskott eller underskott inom ramen för ”Fastighetsnämnden 
transfereringar” och ”Överförmyndarnämnden arvode” nollställs dessa i samband med 
stadens årliga bokslut.  

 
Fastställande av ersättningar enligt LOV (lagen om valfrihet) 
 

• Grundersättningen från och med 1 april 2022 utgår för utförd brukartid och fastställs för 
externa utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad till 575 kronor per timma inklusive 
momskompensation med 7 kronor per timma.  

 



 
 

• Grundersättningen för kommunala utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad fastställs 
till 568 kronor per timma att gälla från och med 1 april 2022.  

• Ersättningsmodellen för daglig verksamhet enligt LOV uppräknas från och med 1 april 2022 
med av kommunfullmäktige fastställd indexkompensation till nämnderna inom 
välfärdsområdet.  

 
 
  



Förslag till taxor och avgifter inom välfärds- och utbildningsområdet  
 

  
Enligt kommunallagen får kommunerna ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter de tillhandahåller. För de 
tjänster eller nyttigheter som kommunerna är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är 
särskilt föreskrivet. Avgifterna får inte vara högre än kommunens självkostnader och de ska fastställas i en 
taxa som beslutas av kommunfullmäktige.  

Särskilda regler för avgifter finns föreskrivna i skollagen, socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). Lagstiftningarna reglerar bland annat vilka avgifter som får tas ut och 
högsta tillåtna nivåer för avgifter (maxtaxa).   

  
Bilaga 1  Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem)  
Bilaga 2  Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – beslut enligt SoL  
Bilaga 3  Taxa för kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet  
Bilaga 4  Taxa för boendeavgifter, hem som i huvudsak tillhandahåller boende  
Bilaga 5  Taxa för rådgivningsverksamhet inom social resursförvaltning  
Bilaga 6  Avgift för barn i feriehem och barnkolonier  
Bilaga 7  Avgift inom kulturskolan  
  

I ovanstående taxor (bilagorna 1 – 5) finns ”konstruktioner”, exempelvis där avgifterna i taxan är kopplade till 
belopp som meddelas av statlig myndighet, prisbasbelopp, index mm.  
Vissa av dessa ”styrande” belopp som gäller för 2022 är inte klara och underlag för att räkna ut avgifterna 
2022 saknas. För dessa taxor innebär kommunfullmäktiges beslut att konstruktionen av avgiften fastställs, 
vilket medför att beräkningen av de faktiska avgifterna för 2022 verkställs när dessa underlag är klara.   

Avgiftsbilagorna (6 – 7) innebär att kommunfullmäktige beslutar om faktiska avgifter från och med 2022.  



 
Bilaga 1.   

Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg   
(familjedaghem) från och med 2022-01-01   
    

% av bruttoinkomst  
Information om högsta  
månadsavgift 2022*  
(kr)  

Barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
(familjedaghem)  

    

Barn 0-2 år      
Barn 1, yngsta barnet  3,0  1 510 kr  
Syskonavgift barn 2  2,0  1 007 kr  
Syskonavgift barn 3  1,0  503 kr  
Barn 3-5 år  
Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller tre år  

    

Barn 1, yngsta barnet  2,0  1 007 kr  
Syskonavgift barn 2  1,0  503 kr  
Syskonavgift barn 3  1,0  503 kr  
Barn 6-9 år  
Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller sex år  

    

Barn 1, yngsta barnet  2,0  1 007 kr  
Syskonavgift barn 2  1,0  503 kr  
Syskonavgift barn 3  1,0  503 kr  
Från och med barn 4 debiteras ingen avgift      
Barn 10 – 13 år  
Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller tio år  

    

Barn 1, yngsta barnet  1,0  503 kr  
Syskonavgift barn 2  1,0  200 kr  
Syskonavgift barn 3  1,0  200 kr  
Från och med barn 4 debiteras ingen avgift      
      
Skolbarn med morgon- och/eller lovomsorg  1,0  200 kr  

* Beloppen avser 2021 års nivå. Högsta månadsavgift är beräknad på den högsta avgiftsgrundande bruttoinkomsten som revideras av 
skolverket senast den 1 december inför kommande år.   
Anvisningar   
Avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg tas ut 11 månader per år. Juli månad är avgiftsfri.   

  
Så här beräknas avgiften i taxan  
Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (inkomst före skatt).  

Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst regleras av förordning 2001:160 och är fr o m 1 januari 2021 50 340 kr per 
månad.   

Antal barn i hushållet som är inskrivna i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg påverkar avgiften oavsett 
om placeringarna är i kommunal eller fristående verksamhet.  
Yngsta barnet räknas alltid som ”barn 1”.  

I de fall barnet bor växelvis hos vårdnadshavare som inte sammanbor, ska faktura sändas till båda hushållen om båda 
vårdnadshavarna utnyttjar platsen. Båda vårdnadshavarna är då platsinnehavare och därmed betalningsansvariga. 
Respektive hushåll betalar halv avgift utifrån hushållets bruttoinkomst.  

Hushåll med beräknad barnomsorgsavgift understigande 100 kr per månad betalar ingen avgift.  

Hushåll som erhåller försörjningsstöd betalar ingen avgift.  



 
För barn i familjehem betalas 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 200 kr per månad. Barn i familjehem räknas 
inte som syskon i familjen. Avgift för egna barn betalas enligt ordinarie taxa. Familjehemsföräldrarna är 
platsinnehavare och därmed betalningsansvariga.  

För förskolebarn som anvisas plats enligt skollagen 8 kap. 7 § betalas halv avgift. För placering 15 timmar per vecka 
eller mindre betalas ingen avgift.  

Avgift betalas från den dag platsen står till förfogande.  

Allmän förskola  
Allmän förskola, 525 timmar per år, för barn i ålder 3-5 år och språkförskola är avgiftsfria.  

När vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös  
För barn i ålder 1-2 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig eller 
arbetslös betalas halv avgift.  

För barn i ålder 3-5 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig eller 
arbetslös betalas ingen avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under juni och augusti månad betalas halv avgift.  

För barn i ålder 1-2 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är arbetslös betalas hel 
avgift.  

För barn i ålder 3-5 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är arbetslös betalas ingen 
avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under juni och augusti månad betalas hel avgift.  

Vid längre tids sjukdom  
Vid barns obrutna frånvaro på grund av sjukdom betalas ingen avgift från och med 22:a kalenderdagen till och med 
sjukperiodens slut. Läkarintyg skall uppvisas.  

Om kommunen inte erbjuder plats inom fyra månader  
Om kommunen inte kan erbjuda plats inom fyra månader har vårdnadshavare rätt till avgiftsbefrielse för de dagar 
väntetiden överstigit fyramånadersgränsen. Avgiftsbefrielsen innebär att avgiften, när barnet fått en placering, minskas 
för de antal dagar förseningen varat.  
Någon ersättning i annan form utgår inte. Juli månad medräknas ej vid avgiftsbefrielse. Avgiftsbefrielsen gäller under 
förutsättning att barnet varit anmält till samtliga kommunala förskolor och familjedaghem (pedagogisk omsorg) i 
Göteborg.  

  
  
  
  
     
  



 
Bilaga 2. Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – beslut enligt SoL fr o 
m 2022-01-01   

Område  Avgift  

Maxtaxa för hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård  Belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL  

Timtaxa inom hemtjänst *)   10 % av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL  
(maxtaxan)  

Leverans av hemlevererad mat  5 % av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL  
(maxtaxan)  

Boendestöd  Avgiftsfritt  

Ledsagning  Avgiftsfritt  

Avlösning i hemmet   Avgiftsfritt  

Deltagande i dagvård/dagverksamhet  Avgiftsfritt  
Trygghetstelefon/månad  5 % av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL  

(maxtaxan)  
Hemtjänstavgift/månad vid äldreboende och bostad 
med särskild service för omsorg och omvårdnad.  

Belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL (maxtaxan)  

Hemtjänstavgift vid korttidsboende för omsorg och 
omvårdnad  

1/30-del av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL  
(maxtaxan)  

Boendeavgift, boende som inte omfattas av hyreslagen  Belopp enligt 8 kap 5 § 2 p SoL  

   
Avgifter för kost  
Helpension i äldreboende och bostad med särskild 
service  

Summan av:  
Råvarudel: 90 % av den av Socialstyrelsen 
meddelade livsmedelskostnaden per månad för 
åldersklassen 75 år och äldre.     
Tillagningsdel: Fastställd andel 2019, årligen 
uppräknad enligt SCB: omsorgsprisindex (OPI)  

Korttidsboende, matkostnad per dag  1/30-del av helpensionen per månad  

Måltider för dagvård/dagverksamhet  65% av 1/30-del av helpension per månad  

Hemlevererad mat, pris per portion  50% av 1/30-del av helpension per månad  
    

Förbehåll  
Minimibelopp (schablonbelopp), ensamboende personer 
65 år och äldre   

Belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 1 SoL  

Minimibelopp (schablonbelopp), ensamboende personer 
64 år eller yngre  

10 % utöver belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket 
p 1 SoL  

Minimibelopp (schablonbelopp), sammanboende makar 
(för var och en) personer 65 år och äldre   

Belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 2 SoL  

Minimibelopp (schablonbelopp), sammanboende makar 
(för var och en) personer 64 år eller yngre  

10 % utöver belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket 
p 2 SoL  

Garantibelopp i Bostad med särskild service (personer 
64 år och yngre)  

63 % av prisbasbeloppet per månad  

Garantibelopp i särskilt boende för äldre  48 % av prisbasbeloppet per månad  
*) Timmar = utförd tid hos brukaren  
    
  



 
Bilaga 3.   
Taxa för kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet  fr o m 2022-01-01  
  

  
LSS-verksamhet  

  
Belopp  

Garantibelopp i bostad med särskild service, personer 65 
år och äldre  

  
48 % av prisbasbeloppet per månad  

Garantibelopp i bostad med särskild service, personer 
under 65 år  

  
63 % av prisbasbeloppet per månad  

Habiliteringsersättning vid deltagande i daglig 
verksamhet enligt LSS  
  

Heldag - 0,24 % av prisbasbeloppet per dag 
Halvdag - 0,168 % av prisbasbeloppet per dag  

Kostnad för måltid i korttidsvistelse  Dagskostnad enligt riksnormen för den del som 
avser personliga kostnader i olika åldersgrupper  

Lunch/middag utan dessert vid daglig verksamhet  55% av 1/30-del av helpension per månad i 
boende enl SoL  

Kostnad för egen mat och gemensamt  
förbrukningsmaterial i bostad med särskild service  
  

Den verkliga kostnaden. Inga 
kommungemensamma normer för hyresgästernas 
matstandard och kostnader. Om gemensamma 
inköp görs vid bostäder med service förutsätts att 
detta sker i samråd mellan de boende och de 
anställda.  
  

Föräldrars bidrag till kommunens kostnader för 
barn och ungdomar under 18 år och som bor i annat 
hem än det egna.  

Beräkning sker enligt socialtjänstförordningen  
§§ 43-45  
  

Kostnad för personlig assistans, som tillhandahålls av 
kommunen, i de fall den enskilde erhåller 
assistansersättning enligt LASS  

Enligt statens beslut om assistansersättning.  

  

  



 
Bilaga 4  
Taxa för boendeavgifter, hem som i huvudsak tillhandahåller boende fr o m 2022-01-01  

  
Boendeavgifter, hem som i huvudsak  
tillhandahåller boende  
  

  
Kostnad  

Boende som inte omfattas av hyreslagen   
  

156 kr/dygn per biståndsbeslut*)  
  

Kost - alla måltider (kr/dygn)  85% av 1/30-del av helpension i särskilt  
boende per månad  
  

Kost- frukost (kr/dygn)  
  

30% av 1/30-del av helpension i särskilt  
boende per månad  
  

För lägenheter, inom skyddat boende fastställs hyra i 
särskild ordning enligt självkostnad  

  

*) Beloppet avser 2021 års nivå. Detta kommer att räknas om då förändringen i prisbasbeloppet är klar.  
  
    
  



 
Bilaga 5  

Taxa för rådgivningsverksamhet inom social resursförvaltning fr o m 2022-01-01  
Avgifterna revideras årligen med hänsyn till förändringar i SKL:s Omsorgsprisindex (OPI) och avrundas till närmast hela 5 
kronor.   
  

Verksamhet  Information om avgift/tillfälle i 2021 års 
prisnivå *)  

Familjerådgivning    

Individuella samtal  260 kr  

Parsamtal  385 kr  

Gruppsamtal (per individ)  260 kr  

Gruppsamtal (per par)  385 kr  

Respons    

Individuella samtal  260 kr  

Parsamtal  385 kr  

Gruppsamtal (per individ)  260 kr  

Gruppsamtal (per par)  385 kr  

Samverkansavtal  645 kr  

Kriscentrum för män    

Individuella samtal  250 kr  

Individuella samtal i ärenden som primärt rör 
våld i nära relation  

Avgiftsfritt  

Kriscentrum för kvinnor    

Individuella samtal  250 kr  

Individuella samtal i ärenden som primärt rör 
våld i nära relation  

Avgiftsfritt  

KAST (Köpare av sexuella tjänster)    

Individuella samtal  250 kr  

*) Beloppen avser 2021 års nivå. Dessa kommer att räknas om med förändring i OPI.  
  
    
  



 
Bilaga 6  
Avgift för barn i feriehem och barnkolonier fr o m 2022-01-01  

  
Bruttoinkomst (kr /månad)  

    

  
Avgift kronor per barn och dag  

1 barn  2 barn  3 barn  
    -  7 000  33  28  24  

7 001 - 12 000  43  35  30  
12 001 - 17 000  64  51  43  

 17 001 -    70  60  49  
  

  



 
Bilaga 7  
Avgifter inom kulturskolan fr o m 2022-01-01   

    300:- per elev och termin. Dock max 500 kr per familj och termin 
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