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Diarienummer
2020/KFN 0037 10
Kultur- och fritidsnämnden

Justering av taxor och avgifter för lokaler och
anläggningar

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till kultur- och
fritidsnämnden för beslut i kommunfullmäktige
1. Ny avgift införs för hyra av halva fotbollsplaner.
2. Ny avgift införs för hyra av hela fotbollsplaner för evenemang.
3. Avgift för fest och tillfälle för hyra av Alby friluftsgård och skolans
matsalar ersätts med en avgift per timme.
4. Avgift för fest och tillfälle för hyra av Kvarnhjulet tas bort.
5. Avgiften för antalet personer som övernattar i klassrum eller idrottshall
och tillkommande serviceavgift ersätts med en avgift för hyra av
klassrum eller idrottshall.
6. Avgift för hyra av ishall för barn- och ungdomar under icke säsong (föroch eftersäsong) revideras till 450 kr/timme.
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7. De reviderade avgifterna (beslut 1-6) i taxor och avgifter för lokaler och
anläggningar börjar gälla 1 januari 2021 och justeras därefter årligen
med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet (PKV).

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut i kultur- och
fritidsnämnden
8. Beslut 1-5, och 7 ovan ersätter beslut 1-6 i kultur- och fritidsnämnden
2020-04-27 § 35
9. Beloppen för de indexuppräknade taxorna och avgifterna för 2021
noteras.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Inger Lundin
Förvaltningschef

Lena Hellström
Fritidschef

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över taxor och avgifter för att hyra
lokaler och anläggningar och föreslår att en ny avgift införs för hyra av halva
fotbollsplaner samt att en ny avgift införs för hyra av hela fotbollsplaner för
evenemang. Förvaltningen föreslår även att avgiften för fest och tillfälle för hyra
av Alby friluftsgård och skolans matsalar ersätts med en avgift per timme samt
att avgiften för fest och tillfälle för hyra av Kvarnhjulet tas bort. Förvaltningen
föreslår också att avgiften för antalet personer som övernattar i klassrum eller
idrottshall och tillkommande serviceavgift ersätts med en avgift för hyra av
klassrum eller idrottshall. Slutligen föreslår förvaltningen att avgiften för hyra av
ishall för barn- och ungdomar under icke säsong (för- och eftersäsong)
revideras till 450 kr/timme.
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Utöver föreslagna ändringar ovan justeras taxor och avgifter för att hyra lokaler
och anläggningar årligen med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet
(PKV). Förvaltningen föreslår att beloppen för de indexuppräknade taxorna
och avgifterna för 2021 noteras.
I bilaga Taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2021 framgår de föreslagna
beloppen för nya, reviderade samt indexuppräknade taxor och avgifter för 2021.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Avgiften för att hyra lokaler och anläggningar baseras på följande taxor:
Föreningstaxa barn- och ungdom: Tyresöföreningar, för barn- och
ungdomsverksamhet (för åldrarna 7-20 år).
Föreningstaxa: Tyresöföreningar, för vuxenverksamhet (från 21 år).
Normaltaxa: Föreningar utom Tyresö, privatpersoner och företag.
Utöver detta finns interntaxa (för kommunal verksamhet utanför kultur- och
fritidsnämndens verksamheter) och evenemangstaxa (matcher i seniorserien
och övriga evenemang).
Avgifterna indexuppräknas varje år med det årliga prisindexet för kommunal
verksamhet (PKV). Prisindexet för kommunal verksamhet för uppräkningen
2021 är 2,8 %.
Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över taxor och avgifter för lokaler och
anläggningar och föreslår att de revideras enligt följande:

Ny avgift för hyra av halvplan
Kultur- och fritidsförvaltningen önskar införa en ny avgift för att hyra en halv
fotbollsplan. Detta främst för att planen ska kunna nyttjas av fler och för att
olika föreningar ska kunna träna samtidigt på en plan. Idag kan en förening
boka en hel plan men inte dela den med annan förening.
Förvaltningen föreslår att följande avgifter för att hyra olika typer av halvplaner
införs:
Uppvärmd vinterplan;
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- barn- och ungdomstaxa, 165 kronor/timme
- föreningstaxa 525 kronor/timme
- normaltaxa 1 070 kronor/timme
Plogad vinterplan;
- barn- och ungdomstaxa 55 kronor/timme
- föreningstaxa 300 kronor/timme
- normaltaxa 535 kronor/timme
Sommarplan 11-spels konstgräsplaner;
- barn- och ungdomstaxa 0 kronor/timme
- föreningstaxa 190 kronor/timme
- normaltaxa 685 kronor/timme

Ny avgift för hyra hela fotbollsplaner för evenemang
Kultur- och fritidsförvaltningen önskar att en ny avgift för hyra av hela
fotbollsplaner för evenemang införs. En ny avgift behövs för att täcka de
kostnader som ett idrottsevenemang innebär tillexempel kommunalt anställd
personal på plats i samband med en fotbollsmatch i högre serie.
Evenemangstaxa finns redan för våra idrottshallar.
Uppvärmd vinterplan (helplan);
- evenemangstaxa 2 140 kronor/timme
Plogad vinterplan (helplan)
- evenemangstaxa 1 070 kronor/timme
Sommarplan 11-spels konstgräsplaner;
- evenemangstaxa 1 070 kronor/timme
Sommarplan gräsplan
- evenemangstaxa 1 070 kronor/timme
Sommarplan 7-spelsplan
- evenemangstaxa 715 kronor/timme

Fest och tillfällesavgiften avskaffas
Kultur- och fritidsförvaltningen önskar även ta bort avgiften för bokning av fest
eller ett tillfälle i Alby friluftsgård, skolans matsalar samt för fester på
Kvarnhjulet hus B och C. Istället för att boka lokalen och betala för ett tillfälle
(ett antal sammanlagda timmar) föreslår förvaltningen att lokalerna hyrs ut till
en avgift per timme. Anledningen till ändringen är att den kan medföra ett ökat
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lokalutnyttjande genom att tillgängliggöra fler timmar för kommunens invånare
att hyra lokaler. Till exempel kan då en matsal hyras för det exakta antalet
timmar den används istället för fyra timmar.
För bokning av båda salarna (över- och undervåningen) i Alby friluftsgård
införs en ny avgift per timme för föreningstaxa och normaltaxa. För bokning av
matsal införs en ny avgift per timme för normaltaxa. För Kvarnhjulets lokaler
kvarstår avgiften per timme som tidigare, men avgiften för fester tas bort.
Nuvarande avgift för att hyra båda salarna (över- och undervåningen) i Alby
friluftsgård1 tas bort och ersätts med nya avgifter per timme:
- Föreningstaxa 210 kronor/timme
- Normaltaxa 415 kronor/timme
Nuvarande avgift för hyra av skolans matsalar upp till 4 timmar2 samt avgift
för fest i matsal3 tas bort och ersätts med ny avgift per timme:
- Normaltaxa 230 kronor/timme
För Kvarnhjulets lokaler kvarstår avgiften per timme som tidigare (se bilaga)
men nuvarande fest- och evenemangstaxan4 tas bort.

Avgiften för övernattningar revideras
Kultur- och fritidsförvaltningen önskar vidare att avgiften för övernattningar i
kommunens klassrum och idrottshallar revideras från en avgift om 35 kronor
per person som övernattar till en avgift per klassrum eller idrottshall som bokas.

1

Före klockan 22.00:
Normaltaxa 2085 kronor/tillfälle, föreningstaxa 1050 kronor/tillfälle (tas bort)
Festtaxa/tillfälle:
Normaltaxa 4165 kronor/tillfälle, föreningstaxa 2860 kronor/tillfälle (tas bort)
2 Matsal 4 timmar (normaltaxa): 930 kronor (tas bort)
3 Fest i matsal (föreningstaxa):1430 kronor/timme (tas bort)
Fest i matsal (normaltaxa): 2005 kronor/timme (tas bort)
4 Festtaxa/tillfälle nyfors kl 10 – 02: 5640 kronor (tas bort)
Festtaxa/tillfälle nyfors kl 14 – 02: 5115 kronor (tas bort)
Festtaxa/tillfälle nyfors kl 17 – 02: 4850 kronor (tas bort)
Festtaxa/tillfälle nyfors (föreningsfest): 2555 kronor (tas bort)
Festtaxa/tillfälle café kl 10 – 02: 4850 kronor (tas bort)
Festtaxa/tillfälle café (föreningsfest): 2160 kronor (tas bort)
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Förvaltningen föreslår även att serviceavgiften tas bort. Anledningen till
ändringen är för att förenkla administrationen.
Förvaltningen föreslår att följande avgifter för att hyra olika typer av lokaler för
övernattning ska gälla:
Klassrum;
- barn- och ungdomstaxa 500 kronor/klassrum
- föreningstaxa 500 kronor/klassrum
- normaltaxa 1000 kronor/klassrum
Idrottshall;
- barn- och ungdomstaxa 1000 kronor/idrottshall
- föreningstaxa 1000 kronor/idrottshall
- normaltaxa 2000 kronor/idrottshall.

Reviderad avgift för hyra ishall under icke säsong per timme för
barn och unga
Kultur- och fritidsförvaltningen önskar vidare att avgiften för hyra av ishall för
barn och unga under icke säsong revideras från 655 kronor per timmer till 450
kronor per timme. Anledningen är dels att minska skillnaden i avgift för
föreningar att hyra en uppvärmd fotbollsplan vintertid och en ishall under icke
säsong och dels att öka nyttjandegraden av ishallarna under icke säsong.
Nyttjandegraden var 75 procent 2019 (veckorna 34 – 35, måndag – fredag
klockan 17.00 – 22.30, lördag och söndag klockan 08.00 – 22.00.).
Om ishallen hyrs ut lika mycket som under 2019 under icke säsong, medför en
minskad avgift även en minskad intäkt på cirka 60 000 kronor. Förhoppningsvis
kommer ishallen att bokas upp fler timmar och därmed kommer även
intäkterna att öka.
Säsongen för ishallarna sträcker sig mellan vecka 36 till och med vecka 13.
Övriga veckor räknas som icke säsong. Vilka veckor som isen ligger beror på
föreningarnas behov samt kommunens möjligheter att inom beslutad budget
hålla isen öppen.
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Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen gör bedömningen att konsekvensen av revideringen av avgifter
kan hanteras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Prövning av barnets bästa
Förvaltningens bedömning är att den nya avgiften för att hyra halva
fotbollsplaner samt sänkt hyra av ishall för barn och unga under icke säsong är
till barns bästa i och med att den kommer att innebära att fler barn och unga
kan idrotta. De övriga besluten bedöms inte påverka barn och unga. En
prövning av barnets bästa har därför inte genomförts.

