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AVGIFTER – Förslag 2017 för Ks bou 
 

   

 2015 FÖRSLAG 2017 

Bibliotek 
(Avgifter fr o m 1 jan 2009 för Umeåregionen)          
Förseningsavgift böcker (gäller endast vuxna) 
En avgiftsfri dag efter återlämningsdatum  

2 kr/dag och bok 

Max 100 kr/bok 

2 kr/dag och bok 

Max 100 kr/bok 
Förseningsavgift filmer  
En avgiftsfri dag efter återlämningsdatum  

5 kr/dag och film 

Max 100 kr/film 

5 kr/dag och film 

Max 100 kr/film 

   

Musikskolan   
Avgift  för 20 minuterslektion1 barn 
Avgift för syskon 
Kostnader för spelbok, strängar, rör till saxofon och klarinett 
tillkommer 

Hyra blåsinstrument  

600 kr/termin 
300 kr/termin 

 
300 kr/termin 

600 kr/termin 
300 kr/termin 

 
300 kr/termin 

   

   

Pedagogiska luncher 15 kr/portion 15 kr/portion 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Uthyrning av skollokaler 
 2015 2017 

Gymnastikhallar Djäkneboda, Åkullsjön 
(omklädningsrum och dusch) 60 kr/tim 60 kr/tim 

Slöjdsalar och tekniksalar (max 4 tim/ggr) 
300 kr inkl moms 

(varav moms 60 kr) 
300 kr inkl moms 

(varav moms 60 kr) 

Hemkunskap, Tundalsskolan (max 4 tim/ggr) 
    300 kr inkl moms 
(varav moms 60 kr) 

    300 kr inkl moms 
(varav moms 60 kr) 

Hemkunskap, Nybyskolan (max 4 tim/ggr) 
   200 kr inkl moms 
(varav moms 40 kr) 

   200 kr inkl moms 
(varav moms 40 kr) 

Musiksal med instrument 
300 kr inkl moms 

(varav moms 40kr) 
300 kr inkl moms 

(varav moms 40kr) 

Musiksal utan instrument 100 kr/gång  100 kr/gång  

Bildsal Tundalsskolan 100 kr/gång 100 kr/gång 

Klassrum  50 kr/gång 50 kr/gång 

Pelarsal Tundalsskolan 100 kr/gång 100 kr/gång 

Elevrum Tundalsskolan 200 kr/gång 200 kr/gång 

   

Jenningsskolan   

Klassrum (max 3 tim per ggr) 
Hyrs klassrum 5 ggr i rad eller mer 

100 kr/gång 
50 kr/gång 

100 kr/gång 
50 kr/gång 

Klassrum dygn 300 kr/dygn 500 kr/dygn 

   

* I lokaler där utrustning hyrs ingår moms 
* Vid förhyrning av lokaler för studiecirklar som bokas 10 ggr i rad lämnas 10 % rabatt. 
   Om hyreskostnaden överstiger 3000 kr ges 25% rabatt 
* Föreningar som jobbar med byautveckling och ingår i BURK har rätt att gratis nyttja kommunens 
skollokaler. Kf§4 (2007-02-22)   

   
 

 
 
 
 


