Sammanträdesprotokoll
2022-05-04

Kultur- och fritidsnämnden
§ 21

KFS 30:2 - Taxa vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av
kommunal lokal och idrottsanläggning –revidering och tillägg
(KFN21/25)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta nedan revideringar och
tillägg i KFS 30:2,Taxa vid tillfällig eller terminsvis upplåtelse av kommunal lokal eller
idrottsanläggning:
1.Krav för nolltaxa är att 75% av gruppen ska utgöras av barn och unga under 20 år, att börja
gälla från 2022-07-01.
2.Krav införs att minst 75% av deltagarna i verksamheten ska vara bosatta i Ekerö kommun,
för att förening ska tillåtas boka lokaler enligt taxegrupp 1, att börja gälla från 2022-07-01.
3.Undantag införs på kravet att minst 75% av deltagarna ska vara bosatta i Ekerö kommun
för idrottsverksamhet för funktionsnedsatta, att börja gälla från 2022-07-01.
4. Införande av tilläggsavgifter då regler inte efterlevs vid lokalbokning, att börja gälla från
2022-07-01.
5. Införande av badhustaxa, att börja gälla från 2023-01-01. Endast studenter, pensionärer
och FAR (Fysisk aktivitet på recept) ska erhålla rabatt.
6. Förvaltningen uppdras att göra revideringar och tillägg i KFS 30:2, i enlighet med beslutet.
______
Reservation
Petra Hammar reserverar sig mot beslutet
______
Yrkanden
Ordförande Helena Butén Langlet (M) yrkar att beslutspunkt 5. ändras till " Införande av
badhustaxa, att börja gälla från 2023-01-01. Endast studenter, pensionärer och FAR (Fysisk
aktivitet på recept) ska erhålla rabatt."
Petra Hammar(S) yrkar enligt liggande förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande Helena Butén Langlet (M) ställer yrkandena under proposition och finner att
kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandes (M) ändringsförslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Omröstning
Omröstning begärs av Petra Hammar (S)
Omröstningsproposition
Den som röstar enligt ordförandes (M) ändringsförslag, röstar ja. Den som röstar enligt
förslag till beslut röstar nej.
Omröstningsresultat
10 ledamöter röstar ja, 1 röstar nej, ingen avstår. Ordförande (M) finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt ändringsförslaget för beslutspunkt 5. "Införande av
badhustaxa, att börja gälla från 2023-01-01. Endast studenter, pensionärer och FAR (Fysisk
aktivitet på recept) ska erhålla rabatt."
______
Ajounering
Mötet ajouneras 19.55-20.10 på begäran av Johanna Strömstedt (SD)
______

Sammanfattning
KFS 30:2 ”Taxa vi tillfällig eller terminsvis upplåtelse av kommunal lokal eller
idrottsanläggning” reglerar kostnader för uthyrning av kommunens lokaler och
idrottsanläggningar. Kultur- och fritidsförvaltningen har identifierat revideringar och tillägg
som behöver göras.
Nolltaxa
För att skapa större rättvisa kring nolltaxan förslår Enheten för fritid och idrottsanläggningar
en revidering av taxebestämmelserna genom att införa kravet på att minst 75% av gruppen
ska vara under 20 år för att erhålla nolltaxa.
Deltagare bosatta i kommunen
Idag finns föreningar som har sitt säte utanför kommunen som bokar lokaler. I nuvarande
KFS 30:2 saknas reglering av hur många av deltagarna som ska vara bosatta i Ekerö kommun
för att lokaler ska kunna bokas. Av praxis har kultur- och fritidsförvaltningen hänvisat till att
50% ska vara bosatta i kommunen, förvaltningen föreslår att kravet höjs till 75%, dock
föreslås ett undantag gällande idrottsföreningsverksamhet för funktionsnedsatta.
Tilläggsavgifter
Kommunens idrottslokaler används intensivt. Under skoltid är de arbetsplatser för elever
och lärare. Under annan tid används de av ett stort antal barn, ungdomar och vuxna i
föreningarnas idrottsverksamhet. För att allt ska fungera väl, behövs vissa regler. Genom att
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
införa tilläggsavgifter förväntas reglerna följas bättre och lokalerna blir trivsammare för
samtliga användare.
Badhustaxa
I och med färdigställandet av Ekerö Badhus tillkommer ett antal tjänster och lokaler att
nyttjas för medborgare och organisationer, t ex simskola, bad och olika
gruppträningsaktiviteter, varför KFS 30:2 behöver kompletteras med dessa avgifter.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande - KFS 30:2 Taxa vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal
och idrottsanläggning – revidering och tillägg
PM - KFS 30:2 -Taxa vid tillfällig eller terminsvis upplåtelse av kommunal lokal eller
idrottsanläggning - revidering och tillägg
KFS 30:2 - Taxa vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal och
idrottsanläggning , antagen 210622

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista
2022-05-04
Kultur- och fritidsnämnden

Voteringslista: § 21
Ärende: KFS 30:2 - Taxa vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal och
idrottsanläggning –revidering och tillägg, KFN21/25
Voteringslist(or)
KFS 30:2 - Taxa vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal och
idrottsanläggning - revidering och tillägg
Ledamot

Ja
X
X
X
X
X

Helena Butén Langlet (M), ordförande
Sandra Gunneflo (M), ledamot
Isaac Teckle (M), ledamot
Mia Heurlin Norinder (C), vice ordförande
Eva Qvarnström (KD), ledamot
Petra Hammar (S), ledamot
Ingrid Leander (S), ledamot
Gunilla Lindberg (L), ledamot
Robert Oberascher (Ö), 2:e vice ordförande
Johanna Strömstedt (SD), ledamot
Ulla Melin (MP), ersättare
Resultat

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
10
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Tjänsteutlåtande
2022-04-27

Kultur- och fritidsnämnden
Anneli Vesterlund
Enhetschef fritid och idrottsanläggningar
Magnus Ljung
Projektör

KFS 30:2 - Taxa vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av
kommunal lokal och idrottsanläggning –revidering och
tillägg
Dnr KFN21/25

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta nedan revideringar och
tillägg i KFS 30:2,Taxa vid tillfällig eller terminsvis upplåtelse av kommunal lokal eller
idrottsanläggning:
1.Krav för nolltaxa är att 75% av gruppen ska utgöras av barn och unga under 20 år, att börja
gälla från 2022-07-01.
2.Krav införs att minst 75% av deltagarna i verksamheten ska vara bosatta i Ekerö kommun,
för att förening ska tillåtas boka lokaler enligt taxegrupp 1, att börja gälla från 2022-07-01.
3.Undantag införs på kravet att minst 75% av deltagarna ska vara bosatta i Ekerö kommun
för idrottsverksamhet för funktionsnedsatta, att börja gälla från 2022-07-01.
4. Införande av tilläggsavgifter då regler inte efterlevs vid lokalbokning, att det börjar gälla
från 2022-07-01.
5. Införande av badhustaxa, att börja gälla från 2023-01-01
6. Förvaltningen uppdras att göra revideringar och tillägg i KFS 30:2, i enlighet med beslut.

Sammanfattning av ärendet

KFS 30:2 ”Taxa vi tillfällig eller terminsvis upplåtelse av kommunal lokal eller
idrottsanläggning” reglerar kostnader för uthyrning av kommunens lokaler och
idrottsanläggningar. Kultur- och fritidsförvaltningen har identifierat revideringar och tillägg
som behöver göras.

Tjänsteutlåtande
2022-04-27

Nolltaxa
För att skapa större rättvisa kring nolltaxan förslår Enheten för fritid och idrottsanläggningar
en revidering av taxebestämmelserna genom att införa kravet på att minst 75% av gruppen
ska vara under 20 år för att erhålla nolltaxa.
Deltagare bosatta i kommunen
Idag finns föreningar som har sitt säte utanför kommunen som bokar lokaler. I nuvarande
KFS 30:2 saknas reglering av hur många av deltagarna som ska vara bosatta i Ekerö kommun
för att lokaler ska kunna bokas. Av praxis har kultur- och fritidsförvaltningen hänvisat till att
50% ska vara bosatta i kommunen, förvaltningen föreslår att kravet höjs till 75%, dock
föreslås ett undantag gällande idrottsföreningsverksamhet för funktionsnedsatta.
Tilläggsavgifter
Kommunens idrottslokaler används intensivt. Under skoltid är de arbetsplatser för elever
och lärare. Under annan tid används de av ett stort antal barn, ungdomar och vuxna i
föreningarnas idrottsverksamhet. För att allt ska fungera väl, behövs vissa regler. Genom att
införa tilläggsavgifter förväntas reglerna följas bättre och lokalerna blir trivsammare för
samtliga användare.
Badhustaxa
I och med färdigställandet av Ekerö Badhus tillkommer ett antal tjänster och lokaler att
nyttjas för medborgare och organisationer, t ex simskola, bad och olika
gruppträningsaktiviteter, varför KFS 30:2 behöver kompletteras med dessa avgifter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – KFS 30:2 -Taxa vi tillfällig eller terminsvis upplåtelse av kommunal lokal
eller idrottsanläggning- revidering och tillägg, 2022-04-27
PM - KFS 30:2 -Taxa vi tillfällig eller terminsvis upplåtelse av kommunal lokal eller
idrottsanläggning- revidering och tillägg , 2022-04-27

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Iréne Hededal
Kultur- och fritidschef

Anneli Vesterlund
Enhetschef fritid och idrottsanläggningar
Magnus Ljung
Projektör

PM

2022-04-27

Kultur- och fritidsnämnden
Anneli Vesterlund
Enhetschef fritid och idrottsanläggningar
Magnus Ljung
Projektör

KFS 30:2 -Taxa vid tillfällig eller terminsvis upplåtelse av
kommunal lokal eller idrottsanläggning - revidering och
tillägg
Dnr KFN21/25

KFS 30:2 ”Taxa vi tillfällig eller terminsvis upplåtelse av kommunal lokal eller
idrottsanläggning” reglerar kostnader för uthyrning av kommunens lokaler och
idrottsanläggningar. Kultur- och fritidsförvaltningen har identifierat revideringar och tillägg
som behöver göras.
Revidering - nolltaxa
För barn- och ungdomsverksamhet gäller nolltaxa. Nuvarande krav för nolltaxa är att minst
50 % av gruppen utgörs av barn och unga upp till max 20 år. För grupper som utgörs till mer
än 50 % av personer över 20 år, gäller vanlig taxa.
Det innebär att föreningar som blandar grupper med vuxna och barn och unga kan få
nolltaxa, medan de föreningar som har tydliga vuxengrupper är avgiftsbelagda. Detta skapar
ett orättvist avgiftskrav mellan de vuxna som deltar i renodlad vuxenverksamhet och de som
deltar i ungdomsverksamhet.
För att skapa större rättvisa kring nolltaxan föreslår enheten för fritid och
idrottsanläggningar en revidering av taxebestämmelserna genom att införa kravet på att
minst 75% av gruppen ska vara under 20 år för att erhålla nolltaxa.
Revidering – deltagare bosatta i kommunen
Idag finns föreningar som har sitt säte utanför kommunen som bokar lokaler. I nuvarande
KFS 30:2 saknas reglering av hur många av deltagarna som ska vara bosatta i Ekerö kommun
för att lokaler ska kunna bokas. Av praxis har kultur- och fritidsförvaltningen hänvisat till att
50% ska vara bosatta i kommunen.
Då det råder stor hallbrist och hög konkurrens om tiderna är det nödvändigt att prioritera
verksamhet som i hög utsträckning vänder sig till kommunens medborgare. Kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår därför att detta regleras i KFS 30:2 och att kravet höjs till 75%.
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PM

2022-04-27
Detta kan också förebygga missnöje och konflikter mellan föreningar som påtalar orättvisan i
detta.
En prioriterad grupp i det idrottspolitiska programmet är funktionsnedsatta. För att skapa
förutsättningar för gruppen att idrotta krävs samverkan med andra kommuner, både kring
deltagare och anläggningar. Därför föreslås att undantag införs på kravet att 75% ska vara
kommunmedborgare i idrottsföreningsverksamhet för funktionsnedsatta.
Tillägg - tilläggsavgifter
Idag saknas tilläggsavgifter då regler inte efterlevs vid lokalbokning. Kommunens
idrottslokaler används intensivt, både under dagtid och på kvällar och helger. Enheten för
fritid och idrottsanläggningar har identifierat ett antal områden som har ökade kostnader på
grund av att regler inte efterföljs. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår införande av
tilläggsavgifter, vilket förväntas leda till bättre efterlevnad av befintliga regler och lokalerna
blir trivsammare för samtliga användare.
Se bilaga 1.
Tillägg - badhustaxa
I och med färdigställandet av Ekerö Badhus tillkommer ett antal tjänster och lokaler att
nyttjas för medborgare och organisationer. De nya bokningsbara ytorna är olika
bassängutrymmen och de olika tjänsterna är simskola, gruppverksamhet samt bad.
Användandet av upplåtelser med beslutade taxor är en etablerad form i Ekerö kommun där
man möjliggör nyttjandet för godkända föreningar samt barn- och ungdomsverksamheter
genom subventioner. Samma modell kan användas för de ytor som är bokningsbara i
badhuset. Tillkommande är avgifter för simskola, bad och olika gruppträningsaktiviteter.
Dessa tjänster kan nyttjas vid enstaka tillfällen eller genom att köpa olika former av
periodisering- och klippkort.
Se bilaga 2.
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Bilaga 1

Tilläggsavgifter för idrottsanläggningar och skollokaler Ekerö Kommun
Kommunens idrottslokaler används intensivt. Under skoltid är de arbetsplatser för elever och lärare.
Under annan tid används de av ett stort antal barn, ungdomar och vuxna i föreningarnas
idrottsverksamhet. För att allt ska fungera väl, behövs vissa regler. Detta är tilläggsavgifter för de
tillfällen regler inte följs.
Händelse
Borttappad nyckel
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
Hyresgäst inte plockat bort material och redskap till anvisad plats ex sarg,
mattor, mål
Hyresgäst som inte grovstädat efter bokning
Hyresgäst har inte grovstädat efter turnering eller arrangemang
Bokning som kräver extrainsatt personal utanför ordinarie öppettider
Uppställda dörrar och fönster
Anläggningen lämnad olåst vid tidens slut
Om det orsakat skador på anläggningen att dörren var olåst
Serviceavgift för öppnande av anläggning där bokande kund har egen
inpasserings nyckel/blipp. Gäller inte när privatpersoner bokar lokal för ex
kalas.
Befinner sig i en lokal som inte är bokad
Skadegörelse eller stöld
Larmutryckning som orsakas av fellarm
Om övriga bokningsregler inte efterföljs tas beslut utifrån regelbrottets
omfattning vilket belopp som ska faktureras

Avgift
400:-

1000:500:1000:Faktisk
personalkostnad
300:1000:Faktisk kostnad
500:1000:Faktisk kostnad
för kommunen
Faktisk kostnad

Bilaga 2. Pris- och taxeförslag Ekerö Badhus
För implementering till KFS 30:2 – Taxa vid tillfällig eller terminsvis upplåtelse av kommunal
lokal eller idrottsanläggning
Upplåtelse/taxor
Hela anläggningen
Motionsbassäng
Motionsbassäng
Motionsbassäng per
bana
Undervisnings- el.
multibassäng

Taxegrupp 1
Särskilt avtal
Endast per bana eller
tävling.
Se nedan
0 kr

Taxegrupp 2
Särskilt avtal
1 400 kr / timma

Taxegrupp 3
Särskilt avtal
3 200 kr / timma

Se ovan

Se ovan

0 kr

250 kr

500 kr

700 kr / timma

700 kr / timma

1 600 kr / timma

Övrigt

Avser endast
sanktionerad
tävling

Taxegrupp 1:

Godkända föreningars och organisationers ordinarie/huvudsakliga verksamhet för barn och
ungdomar upp till 20 år. Om gruppen har deltagare äldre är 20 år skall dessa taxebeläggas
separat.

Taxegrupp 2:

Godkända föreningar och organisationer med verksamhet som ej ingår i taxegrupp 1. Kommunal
verksamhet.

Taxegrupp 3:

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

Samtliga priser och taxor avser ordinarie öppettider samt periodiseringar enligt årligt kalendarium. Bokningsbara tider,
grupper och aktiviteter styrs av badhusets verksamhet i ett sammanhang, alla tider är därmed inte bokningsbara.

Avgifter
Bad vuxen
Bad rabatt vuxen
Pensionär, student,
arbetslös, FAR
Bad barn 4-19
Bad familj 1+2
Bad familj 2+max3
Gruppträn. vuxen
Gruppträn. rabatt
vuxen. Pensionär,
student, arbetslös,
FAR
Gruppträn. Barn 419 år

Enkelbad/aktivitet
90 kr
70 kr

Klippkort 10 ggr
810 kr
560 kr

Årskort
2 600 kr
1 600 kr

30 kr
120 kr
210 kr
150 kr
100 kr

240 kr
--1 350 kr
800 kr

900 kr
---

70 kr

560 kr

--

Undervisning
Leksim
30 min – 100 kr
per barn & lektion
45 min – 150 kr
Vuxen
30 min – 130 kr
per person & lektion
45 min – 200 kr
Privat
300 kr
per person / 30 min
20% Generell FAR-rabatt på undervisning.

--

Övrigt

Kommunal författningssamling
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Utg: Juli-2021

Ers: Jan-2021

Kultur- och fritidsnämnden

KFS 30:2 - Taxa vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av
kommunal lokal och idrottsanläggning , antagen 210622 ,
rättad 220307
Dnr KFN21/25

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 kultur- och fritidsnämndens tillämpningar. Ekebyhovs slott hyrs ut
av resultatenheten Ekebyhovs slott och styrs av ett särskilt regelverk.
Taxegrupp 1:

Taxegrupp 2:
Taxegrupp 3:

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.
Godkända föreningar och organisationer med vuxenverksamhet.
Övriga kunder. Ex. företag, privatpersoner övriga föreningar och organisationer.
Med godkänd förening/organisation menas de föreningar /organisationer som godkänts
av Kultur- och fritidsförvaltningen.

Lokaltyp

Taxegrupp 1

Taxegrupp 2

Taxegrupp 3

Övrigt

Gymnastiksalar

0 kr***

150 kr / timma

225 kr / timma

Bollhallen

0 kr***

250 kr / timma

500 kr / timma

Mälaröhallen
Del av

0 kr***
0 kr***

500 kr / timma
250 kr / timma

1000 kr / timma
500 kr / timma

Badmintonbana per bana

__

__

150 kr / timma

Mindre samlingssalar t.ex
klassrum, Mötesplats
KOM eller dyl.

0 kr***

150 kr / timma

225 kr / timma

Studieverksamhet 1 200
kr / termin

Ämnesrum t.ex träslöjd,
syslöjd, hemkunskap

0 kr***

150 kr / timma

225 kr / timma

Studieverksamhet 1 200
kr / termin
Slitagekostnad:
200 kr / tillfälle
500 kr / termin

Kommunal författningssamling
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Utg: Juli-2021

Ers: Jan-2021

Större samlingssal t.ex
matsalar, fritidsgårdar,
Stockbygården, hörsalar

0 kr***

250 kr / timma

500 kr / timma

Vid större bokning
tillförs en kostnad för
tillsynsstädning, 800 kr
/ tillfälle

Övernattning

400 kr / rum /
natt

440 kr / rum /
natt

400 kr / rum /
natt

Tillsynsstädning 880
kr/skola/tillf.

Erskinesalen

250 kr /timma*

250 kr /timma

500 kr /timma**

Konstgräs- samt gräsplan
V 14-43

0 kr***

Helplan 250
kr/timma
Halvplan 150
kr/timma
Kvartsplan 75
kr/timma

500 kr/timma

Konstgräs
V 44-13

Helplan 100
kr/timma
Halvplan 63
kr/timma
Kvartsplan 37
kr/timma

Helplan 400
kr/timma
Halvplan 228
kr/timma
Kvartsplan 168
kr/timma

850 kr/timma

Grusplan

0 kr***

150 kr / timma

225 kr / timma

Ishall v 42-10

0 kr***

500 kr/timma

1000 kr/timma

Ishall v 11-15
Ishall v 33-41

200 kr/timma
200 kr/timma

600 kr/timma
600 kr/timma

1500 kr/timma
1500 kr/timma

Friidrottsanläggning

0 kr***

250 kr / timma

500 kr / timma

Omklädningsrum

0 kr***

75 kr/timma

150 kr/timma

Förvaringsytor/förråd

--

200 kr/kvm/år

300 kr/kvm/år

Kontorsplats
All inclusive

--

2000 kr/person/
månad****
600 kr/person/
vecka

4000 kr/person/
månad****
1200 kr/peson/
vecka

Kontorsplats
Gäst

--

400 kr/person/
vecka

800 kr/person/
vecka

Ishallshyra övriga veckor
beräknas utifrån
driftskostnad

* 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

Kommunal författningssamling
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Ers: Jan-2021

som nolltaxa utan belastas med kostnad likställt med Taxegrupp 2. Registrering av nyttjande
sker bl.a. med elektronisk inpassering.
**** Avtal med reglerad uppsägning och tydlig beskrivning av tjänsteinnehåll

Match- och tävlingsverksamhet benämnd som seniorverksamhet och/eller bedrivs i
traditionellt divisionssystem bedöms som verksamhet i taxegrupp 2 oavsett utförares ålder.
Upplåtelse sker genom bokning för varje enskilt tillfälle. Upplåtelserna sker efter
prioritetsordning fastställd av kultur- och fritidsnämnden.

__________
Fastställd av Ekerö kommunfullmäktige 2021-06-22
Dnr KS20/133-806
Gäller fr o m 2021-07-01
__________
Ersätter tidigare beslut:
Dnr KS20/133-806
Dnr KS16/171-806
Dnr KS11/81-806
Dnr 05/KS133-282
Dnr 96/KS0233 282
Dnr 96/KS0042 282
Dnr 1990/246 806
Dnr 226/1982 037.267
Dnr 393/1971 037.389

