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KFS 30:2 – Taxor vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal
lokal och idrottsanläggning
Samtliga kommunala verksamhetslokaler kan upplåtas till föreningsliv och allmänhet av
kultur- och fritidskontoret. Träkvista och Stenhamra fritidsgårdar hyrs ut av enheten
fritidsgårdar, men styrs av Kulturnämndens tillämpningar. Ekebyhovs slott hyrs ut av
resultatenheten Ekebyhovs slott och styrs av ett särskilt regelverk.
Berörda bemannade idrottsanläggningar är: Träkvistavallen med
fotbollsplaner, friidrottsanläggning och ishall, och Svanängens IP med fotbollsplaner och
ishall samt omklädningsrum vid anläggningarna.

Principiella regler
1. Kommunens anläggningar hyrs i första hand ut till kommunens invånare samt
föreningar och organisationer verksamma inom kommunen eller med verksamhet
riktad mot invånare i Ekerö kommun. I andra hand till verksamhet som normalt inte är
förlagd till kommunen eller riktas mot kommuninvånare.
2. Förhyraren skall vara fysisk person över 20 år eller organisation som företräds av
fysisk person över 20 år.
3. Förhyraren skall underteckna en ansvarsförsäkran i vilken han/hon förbinder sig
att personligen ansvara för ordning och eventuella kostnader för skadegörelse, extra
städning mm.
4. Vid öppna arrangemang krävs tillstånd av polismyndighet.

Taxegrupp 1:

Godkända föreningars och organisationers ordinarie verksamhet för barn och ungdomar upp till
20 år. Minst halva gruppen skall vara 20 år eller yngre och inte delta i match- och
tävlingsverksamhet benämnd som seniorverksamhet och/eller bedrivs i traditionellt
divisionssystem.
Kommunala verksamheter.

Taxegrupp 2:

Godkända föreningar och organisationer med vuxenverksamhet.

Taxegrupp 3:

Övriga kunder. Ex. företag, privatpersoner övriga föreningar och organisationer.
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Lokaltyp

Taxegrupp 1

Taxegrupp 2

Taxegrupp 3

Övrigt

Gymnastiksalar

0 kr***

165 kr / timma

250 kr / timma

Bollhallen

0 kr***

275 kr / timma

550 kr / timma

Mälaröhallen
Del av

0 kr***
0 kr***

550 kr / timma
275 kr / timma

1100 kr / timma
550 kr / timma

Badmintonbana
per bana

__

__

165 kr / timma

Mindre samlingssalar t.ex
klassrum eller dyl.

0 kr***

165 kr / timma

250 kr / timma

Studieverksamhet 1 320
kr / termin

Ämnesrum t.ex träslöjd,
syslöjd, hemkunskap

0 kr***

165 kr / timma

250 kr / timma

Studieverksamhet 1 320
kr / termin
Slitagekostnad:
220 kr / tillfälle
550 kr / termin

Större samlingssal t.ex

0 kr***

275 kr / timma

550 kr / timma

Vid större bokning

matsalar, fritidsgårdar,

tillförs en kostnad för

Stockbygården, hörsalar

tillsynsstädning, 800 kr
/ tillfälle

Övernattning

400 kr / rum /
natt

440 kr / rum /
natt

440 kr / rum /
natt

Erskinesalen

250 kr /timma*

275 kr /timma

550 kr /timma**

Konstgräs- samt gräsplan

0 kr***

Helplan 275
kr/timma
Halvplan 165
kr/timma
Kvartsplan 80
kr/timma

550 kr/timma

Grusplan

0 kr***

165 kr / timma

250 kr / timma

Ishall v 35-14
Ishall v 15-34

0 kr***
600 kr/timma

550 kr/timma
800 kr/timma

1100 kr/timma
1300 kr/timma

Friidrottsanläggning

0 kr***

275 kr / timma

550 kr / timma

Omklädningsrum

0 kr***

80 kr/timma

165 kr/timma

Tillsynsstädning 880
kr/skola/tillf.

Kvratsplan 80 kr/timma

* Kommunal verksamhet har taxa 0 kr för lokalbokning med ordinarie utrustning. Extra
utrustning och tjänst debiteras kunden.
** Kulturell verksamhet som är öppen och utförd av kund i Taxegrupp 3 betalar taxa
enligt Taxegrupp 2.
*** Tid som är bokad för barn- och ungdomsverksamhet men ej nyttjas räknas ej
som nolltaxa utan belastas med kostnad likställt med Taxegrupp 2. Registrering av nyttjande
sker bl.a. med elektronisk inpassering.
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Med godkänd förening/organisation menas de föreningar /organisationer som godkänts av
kultur- och fritidsförvaltningen.
Upplåtelse sker genom bokning för varje enskilt tillfälle. Upplåtelserna sker efter
prioritetsordning fastställd av kultur- och fritidsnämnden.
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