
Våra priser har inte höjts sedan 2010.  Nu måste dem räknas upp.  
Översikt och information:  
 

Vad som är självklart för en hantverkare, en revisor, en konsult … är inte självklart inom kultur. Vi måste försvara våra 
timpriser. Vi pressar dem och vi bjuder på mycket ideellt arbete. Att komma undan moms genom att gömma sig i en ” ideell 
förening” eller bakom ”individuella studiecirklar” är inte hållbart i längden.  
Vi är specialister som har musikundervisning som vårt yrke. Ett yrke som vi tar på allvar.  
Det garanterar våra elever vårt ansvarstagande, engagemang och ger dem en mångsidig utbildning.  
Pengarna försvinner inte till några mellanhänder. Eventuella vinster lägger vi alltid tillbaks till verksamheten, läs mer nedan 
under ”vad vi inte tar betalt för”.  
 
Detta är våra priser från och med januari 2016  
Fakturor inför vårterminen skickas som vanligt i december.  
Invändningar görs senast 10 dagar efter fakturadatumet.  

Kurs nr, kort beskrivning. 
Se hela beskrivning på 
anmälningsblanketten 

Bruttopris 
per elev  
(Varav 25% 
moms) 

Nettopris  Bruttopris per 
lektion/elev. 
 

Nettopris per 
lektion/elev 

Gamla 
bruttopris 
per 
lektion/elev 

50% av hela 
avgiften vid 
delbetalning   

1) 10 lektioner à 45 min i 
liten grupp  

1200kr  
(240kr) 

960kr 120kr 96kr 
 

90kr Ej 
delbetalning 

2a) 13 lektioner à 30 min 
individuellt, termin 

3 770kr 
(754kr) 

3 016kr 290kr 232kr 
 

250kr 1885kr 

2b) 13 lektioner à 45 min 
individuellt, termin 

5 400 kr 
(1 080kr)  

4 320 kr 415kr 332kr 
 

376kr 2700kr 

2c) 13 lektioner à 60 min  
individuellt, termin 

6 550 kr 
(1 310kr)  

5 240kr 504kr 417kr 
 

446kr 3275kr 

2d) 13 lektioner à 45 min 
med 2 personer 

2 980kr 
( 596kr) 

2384kr 229kr 183kr 
 

200kr  1 490kr 

2e) 13 lektioner à 40 min 
med 2 personer 

2 600kr 
( 520kr ) 

2080kr 200kr 160kr 
 

177kr 1300kr  

3a) 10 lektioner à 30 min, 
Klippkort 

3 800kr 
(760) 

3040kr 380kr 304kr 
 

320kr Ej 
delbetalning 

3b) 10 lektioner à 45 min 
Klippkort 

5 620  
( 1 124kr) 

4 496kr 562kr 450kr 
 

492kr Ej 
delbetalning 

4a) 10 lektioner à 60 min i 
grupp 5 pers  

1200kr 
(240kr) 

960kr 120kr 96kr 90kr Ej 
delbetalning  

Fler kurser, se 
anmälningsblankett 

      

 
Vad vi bland annat betalar: 
- 25% moms ( jämför gärna vårt nettopris med Studieförbund/föreningar som är momsbefriade)  
- lärarlöner och skatt på lönerna 
- arbetsgivaravgifter 
- lokalhyror och hyror av konsertlokaler 
- administration 
- revisionstjänster 
- försäkringar 
- instrument och instrumentvård 
-städning 
-STIM-avgifter 
-transporter av utrustning till konserter 
 

Vad vi inte tar betalt för: 
- Provlektion barn/ungdomar 20 min  
- Längre ensemblelektioner, max tre per termin, istället för individuella lektioner. 
- Deltagande i våra elevkonserter. LIMUS  arrangerar upp till sju elevkonserter varje termin, se konsertkalendern. 
Vi planerar, samordnar och förbereder eleverna. Vi ordnar praktiskt och skapar en personlig och trevlig atmosfär.  
Att spela aktivt eller att bara komma och lyssna på livemusik är oerhört värdefullt.  
- Särskilda arrangemang för eleverna,  olika för varje år. 
”Bonus 2015”: Bachs födelsedag i mars samt master class med Hans Pålsson i oktober.  
”Bonus 2016”: Johan Hugosson och HJ Neuring håller workshop med popmusik för pianoelever i mars samt rytmikprojekt 
för alla elever och konsert i stadshallen i april. 
- Internationella musikcertifikationer enligt ABRSM varje maj och juni: vi ordnar allt praktiskt  och ställer upp som steward, 
interpreter och coach på examensdagen.  
- Delbetalning på kurserna 2a-d.  
 
Vi har sökt verksamhetsbidrag från Lunds kommun. 
Kulturchef Chris Schenlaer har 2015-10- 06 avvisat ansökan om verksamhetsbidrag med följande argument:  
- bidrag ges inte till verksamhet inom utbildning eller forskning 
-  bidrag ges inte till renodlat pedagogisk verksamhet  som kan bedrivas t ex i studiecirkelform 
Jämför med: Elever med individuell undervisning på kommunala Kulturskolan subventioneras med ca 10 000kr/år/person . 
Våra elever med Musikskolecheck från Staffanstorp betalar bara 1 200kr per termin. Resten betalar kommunen till oss.  
En utredning om en kulturskolecheck ska göras i Lund. Förhoppningsvis jämnas ekonomiska orättvisor ut med start 
2017/2018.  
 
Kommentera : Facebook: LIMUS Musikskola eller maila info@lundsmusiksalong.se  
2015-11-23 


