RIKTLINJE
Avgifter och taxor för kommunalt
finansierade lokaler och anläggningar
för fritidsverksamhet
Dokumentets syfte
Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och
fritidsanläggningar i Nacka.

Dokumentet gäller för
Föreningar, allmänhet och företag.

Lokaler och anläggningar för fritidsverksamhet taxor och avgifter
Avgiften per timme i en lokal eller anläggning för fritidsverksamhet utgår från
vilken typ av grupp det är som har verksamhet.
De avgiftsgrupper som används för samlingslokaler och idrottsanläggningarna är
följande tre:
Grupp 1 avser bidragsberättigade föreningar. Avgiften gäller för
verksamhet som vänder sig till åldersgruppen 4 – 20 år.
Grupp 2 avser bidragsberättigade föreningar. Avgiften gäller för
verksamheter som vänder sig till deltagare som är 21 år och äldre.
Grupp 3 avser övriga ideella föreningar som har verksamhet i Nacka, företag som
har verksamhet i Nacka, invånare i Nacka kommun samt föreningar i grupp ett
och två då de har kommersiell verksamhet eller arrangemang med entréavgift.
Föreningar som bedriver större delen av sin verksamhet i annan kommun än
Nacka kommun, företag som inte har verksamhet i Nacka kommun eller
privatpersoner som inte är folkbokförda i Nacka kommun betalar samma avgift
som grupp 3 samt ett tillägg med 300 kronor per timme.
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kommunalt finansierade lokaler och
anläggningar för fritidsverksamhet

Nacka kommun

Avgifter samlingslokaler
Priser gäller per timme och avgiftsgrupp.
Lokal
Samlingssalar
Matsalar i skolor
Lektionssalar i skolor

Grupp 1
115 kr
70 kr
50 kr

Grupp 2
200 kr
160 kr
130 kr

Grupp 3
450 kr
300 kr
300 kr

Avgifter idrottsanläggningar
Priser gäller per timme och avgiftsgrupp under ordinarie öppethållande.
När förening, allmänhet eller företag vill använda en anläggning på annan tid än
under ordinarie öppethållande tillkommer avgifter för extra service enligt
särskild prislista för tilläggstjänster. När verksamheter som omfattas av
avgiftsgrupp 1 spelar seriematcher som är godkända av respektive
idrottsförbund betalas ingen avgift.
Lokal/Anläggning
Sporthallar
Gymnastiksalar
Kampsportslokal

Grupp 1
50 kr
35 kr
35 kr

Grupp 2
95 kr
80 kr
80 kr

Grupp 3
375 kr
150 kr
225 kr

Fotbollsplaner
11-spelarplan, gräs
7 och 5-spelarplan, gräs
7 och 5-spelarplan, grus

70 kr
40 kr
20 kr

105 kr
95 kr
65 kr

375 kr
300 kr
105 kr

60 kr
175 kr
30 kr
90 kr

130 kr
260 kr
85 kr
195 kr

450 kr
525 kr
270 kr
340 kr

+175 kr
+90 kr

+380 kr
+125 kr

+435 kr
+145 kr

Fotbollstältet, Nacka IP
11-spelarplan, april-okt
11-spelarplan, nov-mars
Halvplan, nov-mars
7-spelarplan, april-okt
7-spelarplan, nov-mars

60 kr
900 kr
450 kr
30 kr
300 kr

130 kr
1 500 kr
750 kr
85 kr
500 kr

450 kr
1 800 kr
900 kr
270 kr
600 kr

Friidrottsplaner

50 kr

95 kr

375 kr

Konstgräs
11-spelarplan, april-okt
11-spelarplan, nov-mars
7 och 5-spelarplan, april-okt
7 och 5-spelarplan, nov-mars
Tillägg vid snöröjning och
vinterunderhåll av
fotbollsplan
11-spelarplan, konstgräs
7-spelarplan, konstgräs
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Ishallar
v. 32–37 mån-fre 8–15 och
16–22 samt helger
v. 32-37 15-16 samt 22–23
v. 38–12
v. 13–20 (max 15 timmar per
vecka)
v. 13-20 (för tid utöver 15
timmar per vecka)

870 kr

975 kr

1 575 kr

520 kr
115 kr
750 kr

585 kr
325 kr
845 kr

1 575 kr
1 300 kr
1 500 kr

1 150 kr

1 300 kr

1 500 kr

För perioden november till mars tas en särskild taxa med en högre avgift för
konstgräsplaner ut. Skälet till den högre taxan under perioden är dels att
det krävs ett högre underhåll då det är lägre temperaturer och dels att belysningen är
tänd under en längre tid på dygnet jämfört med övrig tid på året. Det högre
underhållet under perioden omfattar bland annat utökad planskötsel och eventuell
saltning vid behov. Därmed har kommunen en högre kostnad för driften av
konstgräsplaner under vintersäsongen, även om det inte snöar. Om det även snöar
och planen alltså utöver ovan nämnda åtgärder även behöver snöröjas betalas ett
extra tillägg för utökat vinterunderhåll. Om det inte finns behov av snöröjning
betalas enbart den särskilda taxan för perioden november till mars.
För att en ishall ska vara öppen under vecka 13 till 20 ska föreningar ha bokat minst
80 procent av disponibla tider, vardagar kl. 16.00 – 22.00 samt helger kl. 9.00 – 17.00.
Om en förening önskar hyra ishall under tiden vecka 21 – 31 tecknas en särskild
överenskommelse mellan kommunen och föreningen där föreningen erbjuds att
använda ishallen för en hyra som motsvarar den faktiska driftkostnaden.

Avgifter simhallar
Simhallar bana
och hel anläggning

1 gång

10 gånger

Grupp 1
70 kr för två banor
därefter
tillkommer
25 kr per bana.

Grupp 2
110 kr för två
banor
därefter
tillkommer
30 kr per bana.

Grupp 3
2 000 kr hela
anläggningen

Avgift
Vuxna
80 kr
Vuxna med reducerat pris* 45 kr
Barn och ungdom 7–19 år 30 kr
Barn 0 – 6 år i sällskap
0 kr
med betalande vuxen,
högst tre barn per vuxen
Vuxna
640 kr
Vuxna med reducerat pris* 370 kr
Barn och ungdom 7–19 år 250 kr
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12 månader

Vuxna
2 200 kr
Vuxna med reducerat pris* 1 200 kr
Barn och ungdom 7–19 år 800 kr
Minigrupp 2 vuxna och 1–2 barn
185 kr
Minigrupp 1 vuxen och 1–2 barn
105 kr
Minigrupp per extra barn utöver 2 barn
25 kr
Skollov, 7 – 19 år per gång
10 kr
Simskola, 5 – 19 år, 8 ggr
900 kr
Simskola, 8 ggr, vuxna, från 20 år
1 100 kr
*Vuxna med reducerat pris avser ålderspensionärer, heltidsstuderande med
studerandelegitimation, FaR (fysisk aktivitet på recept) samt arbetslösa med intyg
från a-kassa.

IP Skogen
Avgifter för uthyrning av mobil utrustning för föreningsverksamhet och annan
fritidsverksamhet.
Produkt
Grupp 1 och 2
Grupp 3
Funktionsvagn med
650 kr / tillfälle
1 000 kr / tillfälle
högtalaranläggning
Toalettvagnar (2000
2000 kr / tillfälle inkl.
2 500 kr / tillfälle
sittningar per vagn)
tömning
Scen 30 m², 15 sektioner
600 kr / tillfälle
1000 kr / tillfälle
(1x2 m, 2 höjder
40 cm/80 cm
Fixbord, 70 cm/120 cm
10 kr / tillfälle
20 kr / tillfälle
Hopfällbara stolar
5 kr / tillfälle
10 kr / tillfälle
Transport
450 kr / tillfälle
800 kr / tillfälle
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