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Förslag taxor för evenemang 2020
Där inget annat anges avser taxorna kostnad per timme

De nya taxorna gäller successivt vid avtalstecknande fr.o.m. januari 2020 i samband med nya
bokningar under förutsättning att beslut fattats i kommunfullmäktige
Taxorna gäller i de anläggningar idrottsnämnden ansvarar för driften.
Taxorna gäller samtlig verksamhet på Stockholms stadion samt på övriga anläggningar när lag deltar i
seriespel i de två högsta nivåerna i fotboll, den högsta nivån i övriga idrotter samt övriga nationella och
internationella evenemang på motsvarande nivå. I de fall enbart en riksserie finns likställs detta inte
med spel på högsta nivå utan ordinarie taxor gäller för dessa serier.
När hela dagar bokas, debiteras timmar motsvarande anläggningens ordinarie öppettider respektive dag.
För Stockholms stadion utgörs en dag av 14 timmar.

Taxorna avser hyra av anläggningarna i befintligt skick med ordinarie bemanning. För eventuella tilläggstjänster debiteras extra
motsvarande förvaltningens självkostnad alternativt marknadspris i de fall tjänsterna säljs på en konkurrensutsatt marknad.
Tillägg kan exempelvis debiteras för extra bemanning, anlitande av hantverkare och extravakter, biljett- och kassakurer,
transport av utrustning, plantäckning samt hyra eller inköp av material. Eventuell lagstadgad moms tillkommer.
Vid kvalificeringsspel gäller taxan för den division kvalificeringsspelet gäller.
Vid cupmatcher och liknande gäller den nivå som arrangörsklubben tillhör.

Inomhusanläggningar
Eriksdalshallen
Objekt

Stora hallen, nationella och internationella
matcher/evenemang nivå 1
Stora hallen, nationella och internationella evenemang
nivå 1, vid bokningar tre dagar och mer
sammanhängande.

Förslag 2020
Förening och
Föreningar
förbund
från andra
kommuner
1,000
2,500

Tillägg till ovanstående priser
Videotavla per arrangemang (exkl. bemanning)

800

2,500

500

500

Bokas ytterligare lokaler i samband med evenemanget, till exempel konferensrum, pressrum
med mera, tillkommer ordinarie timtaxa för dessa objekt.
Övriga idrottshallar
Objekt

Stora hallen, herrar och damer nivå 1 och
internationella matcher
Stora hallen, nationella och internationella evenemang
nivå 1, vid bokningar tre dagar och mer
sammanhängande

Förslag 2020
Förening och
Föreningar
förbund
från andra
kommuner
800
2,000
600

2,000

Bokas ytterligare lokaler i samband med evenemanget, till exempel konferensrum, pressrum
med mera, tillkommer ordinarie timtaxa för dessa objekt.
Simhallar och bassängbad
Objekt

Eriksdalsbadet, 50 m bassäng, nationell och
internationell nivå
Eriksdalsbadet, 25 m bassäng, nationell och
internationell nivå
Eriksdalsbadet, hoppbassäng nationell och
internationell nivå
Eriksdalsbadet, sommarbassäng ute nationell och
internationell nivå
Utebadområdet, längre bokningar, exklusive
bassänger, under period när badet är stängt (per
dygn)

Förslag 2020
Företag och Förening och
privat personer
förbund
-

2,000

-

2,000

-

650

-

1,000
5,000

5,000

10 kr per
20 000/dag
Utebadområdet exklusive bassänger, under period när
betalande plus 10 kr per
badet är stängt (per dag)
åskådare, minst
betalande
20 000 kr/dag
åskådare

Bokas ytterligare lokaler i samband med evenemanget, till exempel konferensrum, pressrum
med mera, tillkommer ordinarie timtaxa för dessa objekt.
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Utomhusanläggningar (inklusive ishallar)
Stadion
Tid för att iordningställa före evenemanget och återställa efter evenemanget ingår i bokade timmar.
Städning, elektriker, vakter, läktare, tält, arenapersonal m.m. bokas av idrottförvaltningen till
självkostnadspris.
Objekt

Fotboll herrar nivå 1 (inklusive träningsmatcher
nationell och internationell nivå)*
Fotboll herrar nivå 2 (inklusive träningsmatcher)
Fotboll, nivå 1 damer*
Fotboll, nivå 2 damer*
Landslagsträning fotboll*
Fotboll, övrigt*
Friidrott, internationell och nationell nivå *
Friidrott övriga, inklusive gräsplan*
Friidrott övriga, exklusive gräsplan*
Övriga idrotter, inklusive gräsplan*
Konserter per konsert (inklusive iordningställande,
plantäckning, städning m.m.), hela anläggningen

Förslag 2020
Företag och Förening och
Förening
privat personer
förbund
från andra
kommuner
-

Skolor

12,000

15,000

-

6,000
1,250
850
2,500
3,400
1,800
1,200
1,000
3,350

-

5,000
2,000
5,000
1 200 000**

-

8,000
3,000
2,000
5,000
5,000
5,000
2,000
5,000
-

Mindre konserter per konsert (inklusive
iordningställande, plantäckning, städning m.m.), halva
anläggningen
Mindre filminspelning, reklamfotografering och
liknande (exklusive fotbollsplan)/dag
Större filminspelning, reklamfotografering och liknande
(inklusive fotbollsplan)/dag

600,000

-

-

-

20,000

-

-

-

40,000

-

-

-

Skolidrott

-

-

-

100,000

-

-

400,000

-

Tillägg till ovanstående priser
Hyra av fiberduk, inkl. utläggning och uppläggning, per
evenemang
Hyra av golv, inkl. utläggning och uppläggning, per
evenemang
Tillägg ljustavla inklusive personal

5,000
-

2,500

600

-

2,500

2,500

2,500

* Beroende på för- och efterarbete är timpriset baserat på att anläggningen bokas minst
nedanstående antal timmar:
Fotboll herrar nivå 1:
Fotboll damer nivå 1
Fotboll damer nivå 2
Landslagsträning fotboll:
Fotboll övrigt:
Friidrott, internationell och nationell nivå:
Friidrott, övriga arrangemang
Arrangemang, övriga idrotter

10 timmar
6 timmar
6 timmar
5 timmar
6 timmar
14 timmar
8 timmar
6 timmar

** Om fler än en konsert av samma artist/artister arrangeras vid samma tillfälle erhålls 100 tkr rabatt/konsert
från och med konsert nummer två.
Zinkensdams IP och Östermalms IP
Objekt

Konserter per konsert (inklusive iordningställande,
plantäckning, städning m.m.), hela anläggningen*

Förslag 2020
Företag och
privatpersoner
600,000

Zinkensdams IP, per timme
Östermalms IP, per timme
Hyra av fiberduk, inkl. utläggning och uppläggning, per
evenemang

3,500
5,000
100,000

Hyra av golv, inkl. utläggning och uppläggning, per
evenemang
Östermalms IP, per timme

400,000
5,000

* Om fler än en konsert av samma artist/artister arrangeras vid samma tillfälle erhålls 100 tkr rabatt/konsert
från och med konsert nummer två.
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Grimsta idrottsplats
Objekt

Konstgräs 11-manna, fotboll herrar nivå 1, per match

Förslag 2020
Förening och Förening från
förbund
andra
kommuner
120,000
150,000

Konstgräs 11-manna, fotboll herrar nivå 2, per match

60,000

80,000

Konstgräs 11-manna, fotboll herrar nivå 3
Konstgräs 11-manna, fotboll träningsmatch med entré
herrar nivå 1 och 2*
Konstgräs 11-manna, fotboll damer nivå 1
Konstgräs 11-manna, fotboll damer nivå 2

1,250
6,000

2,000
8,000

1,250
850

3,000
2,000

Kanalplans idrottsplats
Objekt

Konstgräs 11-manna, fotboll damer nivå 1
Konstgräs 11-manna, fotboll damer nivå 2
Konstgräs 11-manna, herrar nivå 3

Förslag 2020
Förening och Förening från
förbund
andra
kommuner
1,250
3,000
850
2,000
1,250
2,000

Gärdets sportfält
Objekt
Sportfältet, evenemang

Förslag 2020
Företag
Förening
10 kr/ betalande 10 kr/
åskådare,
betalande
minimihyra 20
åskådare,
000 kr/dag
minimihyra 20
000 kr/dag

Övriga anläggningar
Objekt

Konstgräs 11-manna, fotboll, herrar nivå 3
Speedway
Ishall, ishockey damer nivå 1
Bandybana, bandy herrar nivå 1
Amerikansk fotboll herrar nivå 1

Förslag 2018
Förening och Förening från
förbund
andra
kommuner

1,250
850
1,460
1,800
1,250

2,000
3,000
5,000
2,500

Bokas ytterligare lokaler i samband med evenemanget, till exempel konferensrum, pressrum
med mera, tillkommer ordinarie timtaxa för dessa objekt.

