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Kultur- och fritidsnämnden
§ 44

Taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning, KFS 30:15
(KFN19/46)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige besluta att ”Taxa för upplåtelse av kommunal
idrottsanläggning”, KFS 30:15, upphör.
Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret har vid möten med nämnden aviserat möjlig
intäktsförstärkning i form av höjda taxor för nämndens verksamhet. En av taxorna är
taxa för kommunal idrottsanläggning 30:15, an annan är ”Taxa för terminsvis och
tillfällig upplåtelser av kommunala lokal”, KFS 30:2.
För ett gemensamt synsätt på taxor samt en ökad tydlighet föreslås att de två olika
regelverken, läggs ihop till ett. Det innebär att KFS 30:15 utgår samt att KFS 30:2
revideras.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning - KFS
30:15
 Taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning - KFS 30:15
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande
2019-09-13
Elisabeth Lunde
Förvaltningschef
08-124 57 337
Elisabet.Lunde@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

Taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning, KFS 30:15
Dnr KFN19/46
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige besluta att ”Taxa för upplåtelse av kommunal
idrottsanläggning”, KFS 30:15, upphör.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidskontoret har vid möten med nämnden aviserat möjlig
intäktsförstärkning i form av höjda taxor för nämndens verksamhet. En av taxorna är
taxa för kommunal idrottsanläggning 30:15, an annan är ”Taxa för terminsvis och
tillfällig upplåtelser av kommunala lokal”, KFS 30:2.
För ett gemensamt synsätt på taxor samt en ökad tydlighet föreslås att de två olika
regelverken, läggs ihop till ett. Det innebär att KFS 30:15 utgår samt att KFS 30:2
revideras.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-09-13
KFS 30:15, utgiven januari 2017

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Förvaltningschef kultur och fritid

Anneli Vesterlund
Enhetschef idrottsanläggningar

Nummer: 30:15
Kommunal författningssamling

Utg: Jan 2017

Blad: (1)
Ers: Dec 2009

Regler och taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning KFS 30:15
Upplåtelse sker genom bokning för varje enskilt tillfälle. Upplåtelserna sker efter
prioritetsordning fastställd av kulturnämnden.
§1
Berörda anläggningar
Berörda anläggningar är bemannade idrottsanläggningar: Träkvistavallen med
fotbollsplaner, friidrottsanläggning och ishall, och Svanängens IP med fotbollsplaner
och ishall samt omklädningsrum vid anläggningarna.
§2
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.
Taxor
Taxegrupp 1:

Taxegrupp 2:
Taxegrupp 3:

Lokaltyp

Godkända föreningars och organisationers ordinarie verksamhet
för barn och ungdomar upp till 20 år. Minst halva gruppen skall
vara 20 år eller yngre.
Kommunala verksamheter.
Godkända föreningar och organisationer med vuxenverksamhet.
Övriga kunder, t.ex. företag, privatpersoner övriga föreningar och
organisationer.

Taxegrupp 1

Taxegrupp 2

Taxegrupp 3

Övrigt

Nummer: 30:15
Kommunal författningssamling

Konstgräs- samt gräsplan

0 kr***

Grusplan
Ishall
Friidrottsanläggning
Omklädningsrum

0 kr***
0 kr***
0 kr***
0 kr***

Utg: Jan 2017
Helplan 250
kr/timma
Halvplan 150
kr/timma
Kvratsplan 75
kr/timma
150 kr / timma
500 kr/timma
250 kr / timma
75 kr/timma

Blad: (2)
Ers: Dec 2009

500 kr/timma

225 kr / timma
1000 kr/timma
500 kr / timma
150 kr/timma

*** Tid som är bokad för barn- och ungdomsverksamhet men ej nyttjas räknas ej
som nolltaxa utan belastas med kostnad likställt med Taxegrupp 2.
Match- och tävlingsverksamhet benämnd som seniorverksamhet och/eller bedrivs i
traditionellt divisionssystem bedöms som verksamhet i taxegrupp 2 oavsett
utförares ålder.
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