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Kultur- och fritidsnämnden 

 
 
 

Tillägg till taxor för hyra av sporthallar och idrottsanläggningar 

Beslutsunderlag 
Kultur- fritidsförvaltningens skrivelse den 31 maj 2016.  
 
Sammanfattning 
Den 10 december 2015 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om 
fördelningsprinciper gällande tider i sporthallar och idrottsanläggningar. I 
fördelningsprinciperna fastställdes en prioriteringsordning för vilka som ska ha 
förtur till stadens lokaler.  
 
Av fördelningsprinciperna framgår att antalet tider som föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet tilldelas vid en första fördelning beror på vilken åldersgrupp 
som verksamheten riktar sig till. Under dessa tider kan föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet använda sporthallar och idrottsanläggningar utan kostnad. Det 
finns en möjlighet att ansöka om ytterligare tider utöver de tider föreningar tilldelas 
vid den första fördelningen, men av fördelningsprinciperna framgår att föreningar 
då måste betala för att använda stadens sporthallar och idrottsanläggningar.  
 
I tjänsteskrivelsen som låg till grund för beslutet om fördelningsprinciper anges att 
detta innebär en begränsning av föreningars möjlighet att använda lokalerna 
kostnadsfritt, men det anges inte vilken taxa som föreningar ska betala för 
ytterligare tider. Det finns därmed behov av att göra ett tillägg i taxorna för hyra av 
sporthallar och idrottsanläggningar för att tydliggöra vad föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet ska betala för ytterligare tider. Förvaltningen anser det rimligt 
att för dessa tider ska registrerade och bidragsberättigade Sundbybergsföreningar 
betala samma taxa för sin barn- och ungdomsverksamhet som de betalar för sin 
vuxenverksamhet. 
 
Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag på tillägg till 
taxor och hyra av sporthallar och idrottsanläggningar. 

 
Johan Malmgren 
Förvaltningschef 
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Bakgrund 
Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente har nämnden rätt att besluta om 
taxor och avgifter som inte är av principiell betydelse eller av större vikt.1 
 
Den 10 december 2015 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om 
fördelningsprinciper gällande tider i sporthallar och idrottsanläggningar. I 
fördelningsprinciperna fastställdes en prioriteringsordning för vilka som ska ha 
förtur till stadens lokaler. Av fördelningsprinciperna framgår att antalet tider riktade 
till barn och unga ska utgå från Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och 
ungdomsidrott. Detta innebär att antalet tider som föreningar tilldelas vid en första 
fördelning beror på vilken åldersgrupp som verksamheten riktar sig till. Under dessa 
tider kan en registrerad och bidragsberättigad Sundbybergsförening som bedriver 
barn- och ungdomsverksamhet använda stadens sporthallar och idrottsanläggningar 
utan kostnad.  
 
Det finns en möjlighet att ansöka om ytterligare tider utöver de tider som 
föreningen tilldelas utifrån Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och 
ungdomsidrott, men av fördelningsprinciperna framgår att föreningen då måste 
betala för att använda sporthallarna och idrottsanläggningarna. I 
fördelningsprinciperna anges endast att detta innebär en begränsning av föreningars 
möjlighet att använda lokalerna kostnadsfritt, men det anges inte vilken taxa som 
föreningarna ska betala för ytterligare tider. Det finns därmed behov av att göra ett 
tillägg i taxorna för hyra av sporthallar och idrottsanläggningar för att tydliggöra vad 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska betala för ytterligare tider.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på en taxeändring för dessa tider. Förslaget 
har förankrats med representanter från föreningslivet genom idrottsalliansen.  
 
Föreslagen taxeändring 
Förvaltningen anser det rimligt att för dessa tider ska registrerade och 
bidragsberättigade Sundbybergsföreningar betala samma taxa för sin barn- och 
ungdomsverksamhet som de betalar för sin vuxenverksamhet. För hyra av ishallen 
finns det två olika taxor, en under för- och – eftersäsong och en under säsong. För 
ytterligare tider i ishallen är förvaltningens förslag att föreningarna ska betala enligt 
den vuxentaxa som gäller under säsong även för tider under för- och eftersäsong.  
 
Förvaltningens förslag innebär att kostnaden för ytterligare tider följer eventuella 
förändringar som sker av respektive vuxentaxa. Detta innebär att en förändring av 
vuxentaxan även innebär att avgiften för ytterligare tider ändras. 
 
  

                                                 
1 Punkt 4.8 i kultur- och fritidsnämndens reglemente. 
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I tabellerna nedan redovisas vilken taxeändring förslaget kommer att innebära 
utifrån de taxor som idag gäller för vuxenverksamhet.  
 
Taxor för hyra av lokaler i sporthallar och gymnastikssalar 

 Kostnad/tim. för tilldelade 
tider 

Kostnad/tim. utöver de tilldelade 
tiderna 

A-hall (20x40m) 0 kr 100 kr 

A-hall (20x20m) 0 kr 50 kr 

B-hall 0 kr 50 kr 

Motionshallar 0 kr 50 kr 

Löparbana  0 kr 50 kr 

Skyttelokal 0 kr 50 kr 

Albyskolans gymnastiksal 0 kr 50 kr  

Ängsskolans gymnastiksal 0 kr 50 kr 

Örskolans gymnastiksal 0 kr 50 kr 

Duvboskolans gymnastiksal 0 kr 50 kr 

Skvadronsbackens gymnastiksal 0 kr 50 kr 

Hallonbergens gymnastiksal 0 kr 50 kr 

  
 
Kostnad för att hyra lokaler i övriga drottsanläggningar  

 Kostnad/tim. för tilldelade tider Kostnad/tim. utöver de tilldelade tiderna 

11-manna, grus 0 kr 50 kr 

11-manna, gräs 0 kr 200 kr 

11-manna, konstgräs 0 kr 200 kr 

Halvplan, konstgräs 0 kr 100 kr 

5-7-manna, konstgräs 0 kr 100 kr 

Löparbana  0 kr 100 kr 

Basebollarena 0 kr 200 kr 

Ishall, för- och eftersäsong 0 kr 250 kr* 

Ishall, säsong 0 kr  250 kr 

*Ordinarie vuxentaxa under för- och eftersäsong är högre än under säsong, men för ytterligare tider för 

barn- och ungdomsverksamhet kommer kostnaden att vara densamma som under säsong.   

 

Påverkan på budget 
De flesta av stadens lokaler kommer att vara fullbokade redan efter den första 
fördelningen av tider vilket gör att möjligheten att träna utöver dessa tider är 
begränsad. Förvaltningen gör därför bedömningen att påverkan på budget är 
begränsad.  
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