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§ 32
Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens anläggningar 
(FN 2020.026)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa nya taxor för hyra av 
idrott och friluftsenhetens lokaler och anläggningar från 1 januari 2021 enligt förvaltningens 
förslag.

Fritidsnämnden ger också förvaltningen i uppdrag att återkomma nästa år med ett förslag på 
revidering av taxor för hyra av idrott- och friluftsenhetens anläggningar som är harmoniserat 
med närliggande kommuners taxor.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har under flera år haft ökade kostnader för lokaler och anläggningar i 
form av höjd skolhyra och nya investeringskostnader, vilket påverkat Fritidsförvaltningens 
budget negativt. Förvaltningen har gjort en kartläggning och jämfört andra närliggande 
kommuners taxor, se bilaga 1, vilken visar att Vallentuna ligger långt under övriga 
kommuners taxor för motsvarande lokaler och anläggningar.

Förvaltningen föreslår nya taxor enligt bifogat underlag. Vallentuna har även efter höjningen 
lägst taxor för jämförbara lokaler och anläggningar jämfört med närliggande kommuner.

Om lokaler och anläggningar hyrs av privatpersoner, företag och externa hyresgäster i samma 
utsträckning med de nya taxorna år 2021, som under år 2019, kommer de nya taxorna att 
generera ytterligare intäkter om knappt 68 000 kr.

I förslaget lämnas föreningstaxorna för kommunens föreningar oförändrade men med förslag 
på en enhetlig ungdomstaxa för fotbollsplaner.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse

Revidering av taxor för hyra av idrott 
och friluftsenhetens anläggningar

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa nya taxor för 
hyra av idrott och friluftsenhetens lokaler och anläggningar från 1 januari 2021 enligt 
förvaltningens förslag. 

Fritidsnämnden ger också förvaltningen i uppdrag att återkomma nästa år med ett 
förslag på revidering av taxor för hyra av idrott- och friluftsenhetens anläggningar 
som är harmoniserat med närliggande kommuners taxor. 

Ärendet i korthet
Fritidsförvaltningen har under flera år haft ökade kostnader för lokaler och 
anläggningar i form av höjd skolhyra och nya investeringskostnader, vilket påverkat 
Fritidsförvaltningens budget negativt. Förvaltningen har gjort en kartläggning och 
jämfört andra närliggande kommuners taxor, se bilaga 1, vilken visar att Vallentuna 
ligger långt under övriga kommuners taxor för motsvarande lokaler och anläggningar. 

Förvaltningen föreslår nya taxor enligt bifogat underlag. Vallentuna har även efter 
höjningen lägst taxor för jämförbara lokaler och anläggningar jämfört med 
närliggande kommuner.

Om lokaler och anläggningar hyrs av privatpersoner, företag och externa hyresgäster i 
samma utsträckning med de nya taxorna år 2021, som under år 2019, kommer de nya 
taxorna att generera ytterligare intäkter om knappt 68 000 kr.

I förslaget lämnas föreningstaxorna för kommunens föreningar oförändrade men med 
förslag på en enhetlig ungdomstaxa för fotbollsplaner.

Bakgrund
Fritidsförvaltningen har under flera år haft ökade kostnader för lokaler och 
anläggningar i form av höjd skolhyra och nya investeringskostnader samtidigt som 
Vallentuna kommuns taxor har varit oförändrade och har inte följt samma utveckling 
som andra närliggande kommuner.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse 2020-04-29, Tjänsteskrivelse 2020-04-29 Revidering av 

taxor för hyra av idrott- och friluftsenhetens anläggningar
2. Förslag till revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens 

anläggningar

Petri Peltonen Ola Nilsson
Förvaltningschef Enhetschef idrott och

friluftsenheten

______________________

Ska expedieras till
Akten 



Taxa för privatperson (Normaltaxa), taxa per timme i svenska kronor 

Anläggning Vallentuna Österåker Sollentuna Upplands Väsby Norrtälje

Gymnastiksal liten 85 210 500 167 300

Sporthall stor 125 410 650 389 300

Konstgräs huvudsäsong (11-spelare) 200 715 650 555 1100

Konstgräs huvudsäsong (halvplan 11-spelare) 100 - - - -

Friidrottsytor 200 500 - - -

Ishall huvudsäsong 900 1430 650 1110 1100

Matsal 125 - - - -

Förslag till justering

Taxa för privatperson med höjning 20% , taxa per timme i svenska kronor Förslag ny taxa 

Anläggning Vallentuna Österåker Sollentuna Upplands Väsby Norrtälje

Gymnastiksal liten 100 210 500 167 300

Sporthall stor 150 410 650 389 300

Konstgräs huvudsäsong (11-spelare) 240 715 650 555 1100

Konstgräs huvudsäsong (halvplan 11-spelare) 120 - - - -

Friidrottsytor 240 500 - - -

Ishall huvudsäsong 1080 1430 650 1110 1100

Matsal 150 - - - -

Jämförelse av taxor i närliggande kommuner 2019 (privatperson)

Taxa enl 2019 

Taxa enl 2019 



Taxa för företag (Normaltaxa), taxa per timme i svenska kronor 

Anläggning Vallentuna Österåker Sollentuna Upplands Väsby Norrtälje

Gymnastiksal liten 85 210 750 167 300

Sporthall stor 125 410 1000 389 300

Konstgräs huvudsäsong (11-spelare) 200 715 1000 555 1100

Konstgräs huvudsäsong (halvplan 11-spelare) 100 - - - -

Friidrottsytor 200 500 1000 - -

Ishall huvudsäsong 900 1430 1000 1110 1100

Matsal 125 - - - -

Förslag till justering

Taxa för företag med höjning 20% , taxa per timme i svenska kronor Förslag ny taxa 

Anläggning Vallentuna Österåker Sollentuna Upplands Väsby Norrtälje

Gymnastiksal liten 100 210 750 167 300

Sporthall stor 150 410 1000 389 300

Konstgräs huvudsäsong (11-spelare) 240 715 1000 555 1100

Konstgräs huvudsäsong (halvplan 11-spelare) 120 - - - -

Friidrottsytor 240 500 1000 - -

Ishall huvudsäsong 1080 1430 1000 1110 1100

Matsal 150 - - - -

Taxa enl 2019 

Jämförelse av taxor i närliggande kommuner 2019 (företag)

Taxa enl 2019 



Taxa för extern* hyresgäst (Normaltaxa), taxa per timme i svenska kronor 

Anläggning Vallentuna Österåker Sollentuna Upplands Väsby Norrtälje

Gymnastiksal liten 85 210 500 167 300

Sporthall stor 125 410 650 389 300

Konstgräs huvudsäsong (11-spelare) 200 715 650 555 1100

Konstgräs huvudsäsong (halvplan 11-spelare) 100 - - - -

Friidrottsytor 200 500 650 - -

Ishall huvudsäsong 900 1430 650 1110 1100

Matsal 125 - - - -

Förslag till justering

Taxa för extern* hyresgäst med höjning 20%, taxa per timme i svenska kronor Förslag ny taxa 

Anläggning Vallentuna Österåker Sollentuna Upplands Väsby Norrtälje

Gymnastiksal liten 100 210 500 167 300

Sporthall stor 150 410 650 389 300

Konstgräs huvudsäsong (11-spelare) 240 715 650 555 1100

Konstgräs huvudsäsong (halvplan 11-spelare) 120 - - - -

Friidrottsytor 240 500 650 - -

Ishall huvudsäsong 1080 1430 650 1110 1100

Matsal 150 - - - -

*externa (alla utanför kommun, privatpersoner, företag och föreningar). 

Jämförelse av taxor i närliggande kommuner 2019 (Extern) 

Taxa enl 2019

Taxa enl 2019 



Nuvarande taxor 2019 uppdelat per fotbollsplan

Ungdomstaxa för förening, taxa per timme i svenska kronor 

Anläggning Vallentuna

Bällstabergsskolan Konstgräs huvudsäsong (11-spelare) 50

Bällstabergsskolan Konstgräs huvudsäsong (halvplan 11-spelare) 25

Bällstabergsskolan Konstgräs försäsong (11-spelare) 140

Vallentuna IP Konstgräs västra+östra huvudsäsong (11-spelare) 50

Vallentuna IP Konstgräs västra+östra huvudsäsong (halvplan 11-spelare) 25

Vallentuna IP Konstgräs försäsong västra+östra (11-spelare) 140

Össeby IP konstgräsplan huvudsäsong (11-spelare) 60

Össeby IP konstgräsplan huvudsäsong (halvplan 11-spelare) 30

Össeby IP konstgräsplan försäsong (11-spelare) 0

Vallentuna IP gräsplan (11-spelare) 60

Vallentuna IP gräsplan (halvplan 11-spelare) 30

Orkesta IP gräsplan (11-spelare) 60

Orkesta IP gräsplan (halvplan 11-spelare) 30

Förslag till enhetlig taxa på samtliga fotbollsplaner* 

Ungdomstaxa för förening, taxa per timme i svenska kronor Förslag ny taxa 

Anläggning Vallentuna

Konstgräs huvudsäsong (11-spelare) 50

Konstgräs huvudsäsong (halvplan 11-spelare) 25

Konstgräs försäsong (11-spelare) 140

Konstgräs försäsong (halvplan 11-spelare) 70

Konstgräs huvudsäsong (7-spelare) 25

Konstgräs huvudsäsong (5-spelare) 25

Gräsplan huvudsäsong (11-spelare) 60

Gräsplan huvudsäsong (halvplan 11-spelare) 30

*Avser samtliga konstgräs och gräsplaner som Fritidsförvaltningen hyr ut. 

Förslag till enhetlig ungdomstaxa för fotbollsplaner 
Justering till en och samma taxa för samtliga fotbollsplaner. 


	98289055-d09c-4b6f-92b0-bfb59b90c984.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	bf193a21-f528-43be-af4f-862777edd730.pdf
	a9aa9c56-46f2-478d-b475-b22d36b17321.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	6ee159d5-8167-46c1-b405-5cd30767b175.docx
	Tjänsteskrivelse
	Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens anläggningar
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Bakgrund
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akten


	efd97966-8eb8-48fd-afa8-38d4f68d7124.pdf

