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Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens anläggningar 
(FN 2021.022)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa nya taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens lokaler och anläggningar från 1 
januari 2022 enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden gav 2020-06-04 §32 (FN 2020.026) förvaltningen i uppdrag att återkomma 
med ett förslag på revidering av taxor för hyra av idrott- och friluftsenhetens anläggningar 
som är harmoniserat med närliggande kommuner.

Förvaltningen har genomfört en kartläggning av närliggande kommuners taxor, vilket visar att 
Vallentuna kommun ligger långt under övriga kommuners taxor för motsvarande lokaler och 
anläggningar.

Förvaltningen föreslår nya taxor enligt bifogat underlag. Vallentuna ligger efter höjningen 
ungefär 25% under genomsnittstaxan för jämförbara lokaler och anläggningar i de tre 
närliggande kommunerna.

Taxa för bidragsberättigade föreningar föreslås oförändrad då de har ett samband med 
summan av kontanta bidrag från förvaltningen. En justering av taxa för bidragsberättigade 
föreningar bör ske i samband med en översyn av både kontanta bidrag och taxor.

Ishallstaxorna reviderades 2019-09-12 §58 (FN 2019.038) och nu föreslås två mindre 
justeringar. Taxor för skolverksamhet så som kommunala skolor och friskolor i Vallentuna 
kommun ingår inte i denna revidering.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-05-05, Revidering av taxor för hyra av idrott och 

friluftsenhetens anläggningar
 Underlag för revidering av taxor
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Tjänsteskrivelse

Revidering av taxor för hyra av idrott 
och friluftsenhetens anläggningar

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa nya taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens lokaler och anläggningar 
från 1 januari 2022 enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden gav 2020-06-04 §32 (FN 2020.026) förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med ett förslag på revidering av taxor för hyra av idrott-  och 
friluftsenhetens anläggningar som är harmoniserat med närliggande kommuner. 

Förvaltningen har genomfört en kartläggning av närliggande kommuners taxor, vilket 
visar att Vallentuna kommun ligger långt under övriga kommuners taxor för 
motsvarande lokaler och anläggningar. 

Förvaltningen föreslår nya taxor enligt bifogat underlag. Vallentuna ligger efter 
höjningen ungefär 25% under genomsnittstaxan för jämförbara lokaler och 
anläggningar i de tre närliggande kommunerna. 

Taxa för bidragsberättigade föreningar föreslås oförändrad då de har ett samband 
med summan av kontanta bidrag från förvaltningen. En justering av taxa för 
bidragsberättigade föreningar bör ske i samband med en översyn av både kontanta 
bidrag och taxor.

Ishallstaxorna reviderades 2019-09-12 §58 (FN 2019.038) och nu föreslås två mindre 
justeringar. Taxor för skolverksamhet så som kommunala skolor och friskolor i 
Vallentuna kommun ingår inte i denna revidering. 

Bakgrund
Vallentuna kommuns taxor har varit oförändrade under en längre tid och har inte följt 
samma utveckling som andra närliggande kommuner. En mindre justering av taxorna 
gjordes 2021. 
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I samband med beslut 2020-06-04 §32 gav Fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag 
att återkomma med ett förslag på revidering av taxor för idrott- och friluftenhetens 
anläggningar som är harmoniserat med närliggande kommuner. 

Konsekvenser för barn
En revidering av taxor för hyra av idrott- och friluftsenhetens anläggningar kan 
indirekt påverka barn då kostnaden för att hyra en anläggning kommer att öka för 
föräldrar vid bokning som privatperson. De flesta barn- och ungdomsverksamheter i 
våra lokaler och anläggningar är föreningsorganiserade aktiviteter och taxa för 
bidragsberättigade föreningar föreslås oförändrad. 

Ola Nilsson Erik Lundqvist 
Enhetschef idrott- och friluftenheten Förenings- och lokalsamordnare 

Expedieras till:
Akten
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Taxor i gymnastiksal  
 

Taxa angivet i svenska kronor per timme om inte annat anges.  

Taxa 2021  Vallentuna Täby Uppl-Väsby  Österåker  Genomsnitt* 

Bidragsberättigad förening 20 20 28 50 32 

Ej bidragsberättigad förening  85 160 111 115 128 

Extern förening, extern skola 100 230 167 215 204 

Privatperson  100 230 167 215 204 

Företag 100 230 167 215 204 

*Avser genomsnittlig taxa för gymnastiksal i de 3 närliggande kommunerna år 2021 
 

Förslag till ny taxa för gymnastiksal i Vallentuna kommun 2022.  
Taxor harmoniserade med närliggande kommuners taxor.  
 

Taxa 2022  Vallentuna 

Bidragsberättigad förening 20 

Ej bidragsberättigad förening  96 

Extern förening, extern skola 153 

Privatperson  153 

Företag 153 

 

 
  

Förslag till justering av taxorna placerar Vallentuna kommuns taxa 25% under 
genomsnittstaxan. Med undantag för bidragsberättigad förening som föreslås 
oförändrad.  

0 kr 50 kr 100 kr 150 kr 200 kr 250 kr

Bidragsberättigad förening

Ej bidragsberättigad förening

Extern förening

Privatperson

Företag

Jämförelse genomsnittstaxa med närliggande kommuner mot 
förslag till ny taxa för gymnastiksal i Vallentuna 2022.

Snitt närliggande kommuner Vallentuna
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Taxor i sporthall  
 

Taxa angivet i svenska kronor per timme om inte annat anges.  

Taxa 2021  Vallentuna Täby Uppl-Väsby  Österåker  Genomsnitt* 

Bidragsberättigad förening 30 50 39 95 61 

Ej bidragsberättigad förening  125 270 222 210 234 

Extern förening, extern skola 150 360 389 420 389 

Privatperson  150 360 389 420 389 

Företag 150 360 389 420 389 

*Avser genomsnittlig taxa för sporthall i de 3 närliggande kommunerna år 2021 
 

Förslag till ny taxa för sporthall i Vallentuna kommun 2022.  
Taxor harmoniserade med närliggande kommuners taxor.  
 

Taxa 2022  Vallentuna 

Bidragsberättigad förening 30 

Ej bidragsberättigad förening  176 

Extern förening, extern skola 292 

Privatperson  292 

Företag 292 

 

 
 

Förslag till justering av taxorna placerar Vallentuna kommuns taxa 25% under 
genomsnittstaxan. Med undantag för bidragsberättigad förening som föreslås 
oförändrad.  

0 kr 50 kr 100 kr 150 kr 200 kr 250 kr 300 kr 350 kr 400 kr 450 kr

Bidragsberättigad förening

Ej bidragsberättigad förening

Extern förening

Privatperson

Företag

Jämförelse genomsnittstaxa med närliggande kommuner mot 
förslag till ny taxa för sporthall i Vallentuna 2022.

Snitt närliggande kommuner Vallentuna
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Taxor för naturgräsplan 11-spelare   
 

Taxa angivet i svenska kronor per timme om inte annat anges.  

Taxa 2021  Vallentuna Täby Uppl-Väsby  Österåker  Genomsnitt* 

Bidragsberättigad förening 60 60 39 60 53 

Ej bidragsberättigad förening  Ingen taxa 420 222 200 280 

Extern förening, extern skola Ingen taxa 550 777 750 692 

Privatperson  Ingen taxa 550 777 750 692 

Företag Ingen taxa 550 777 750 692 

*Avser genomsnittlig taxa för naturgräsplan i de 3 närliggande kommunerna år 2021 
 

Förslag till ny taxa för naturgräsplan i Vallentuna kommun 2022.  
Taxor harmoniserade med närliggande kommuners taxor.  
 

Taxa 2022  Vallentuna Vid hyra av halvplan debiteras 
alltid 50% av ordinarie taxa.  Bidragsberättigad förening 60 

Ej bidragsberättigad förening  210 

Extern förening, extern skola 530 

Privatperson  530 

Företag 530 

 

 
 

Förslag till justering av taxorna placerar Vallentuna kommuns taxa 25% under 
genomsnittstaxan. Med undantag för bidragsberättigad förening som föreslås 
oförändrad.  

0 kr 100 kr 200 kr 300 kr 400 kr 500 kr 600 kr 700 kr 800 kr

Bidragsberättigad förening

Ej bidragsberättigad förening

Extern förening

Privatperson

Företag

Jämförelse genomsnittstaxa med närliggande kommuner mot 
förslag till ny taxa för naturgräsplan i Vallentuna 2022.

Snitt närliggande kommuner Vallentuna
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Taxor för konstgräsplan 11-spelare 
 

Taxa angivet i svenska kronor per timme om inte annat anges.  

Taxa 2021  Vallentuna Täby Uppl-Väsby  Österåker  Genomsnitt* 

Bidragsberättigad förening 50 55 39 50 48 

Ej bidragsberättigad förening  200 620 333 190 381 

Extern förening, extern skola 240 770 555 750 691 

Privatperson  240 770 555 750 691 

Företag 240 770 555 750 691 

*Avser genomsnittlig taxa för konstgräsplan 11-spelare i de 3 närliggande 
kommunerna år 2021 
 

Förslag till taxa för konstgräsplan 11-spelare i  
Vallentuna kommun 2022.  
Taxor harmoniserade med närliggande kommuners taxor.  
 

Taxa 2022  Vallentuna Vid hyra av halvplan debiteras 
alltid 50% av ordinarie taxa.  Bidragsberättigad förening 50 

Ej bidragsberättigad förening  286 

Extern förening, extern skola 520 

Privatperson  520 

Företag 520 
 

 
 

Förslag till justering av taxorna placerar Vallentuna kommuns taxa 25% under 
genomsnittstaxan. Med undantag för bidragsberättigad förening som föreslås 
oförändrad.  

0 kr 100 kr 200 kr 300 kr 400 kr 500 kr 600 kr 700 kr 800 kr

Bidragsberättigad förening

Ej bidragsberättigad förening

Extern förening

Privatperson

Företag

Jämförelse genomsnittstaxa med närliggande kommuner mot 
förslag till ny taxa för konstgräsplan 11-spel i Vallentuna 2022.

Snitt närliggande kommuner Vallentuna
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Taxor för konstgräsplan 11-spelare 
försäsong vecka 4-13.  
 

Taxa angivet i svenska kronor per timme om inte annat anges.  

Taxa 2021  Vallentuna Täby Uppl-Väsby  Österåker  Genomsnitt* 

Bidragsberättigad förening 140 55 39 90 61 

Ej bidragsberättigad förening  Ingen taxa  620 333 365 439 

Extern förening, extern skola Ingen taxa  770 555 950 758 

Privatperson  Ingen taxa  770 555 950 758 

Företag Ingen taxa  770 555 950 758 

*Avser genomsnittlig taxa för konstgräsplan 11-spelare försäsong i de 3 närliggande 
kommunerna år 2021 
 

Förslag till taxa för konstgräsplan 11-spelare försäsong i  
Vallentuna kommun 2022.  
Taxor harmoniserade med närliggande kommuners taxor.  
 

Taxa 2022  Vallentuna Vid hyra av halvplan debiteras 
alltid 50% av ordinarie taxa.  Bidragsberättigad förening 140 

Ej bidragsberättigad förening  330 

Extern förening, extern skola 569 

Privatperson  569 

Företag 569 
 

 
 

Förslag till justering av taxorna placerar Vallentuna kommuns taxa 25% under 
genomsnittstaxan. Med undantag för bidragsberättigad förening som föreslås 
oförändrad.  

0 kr 100 kr 200 kr 300 kr 400 kr 500 kr 600 kr 700 kr 800 kr

Bidragsberättigad förening

Extern förening

Företag

Jämförelse genomsnittstaxa med närliggande kommuner mot 
förslag till ny taxa för konstgräsplan 11-spel försäsong i 

Vallentuna 2022.

Snitt närliggande kommuner Vallentuna
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Taxor för konstgräsplan 7-spelare  
 

Taxa angivet i svenska kronor per timme om inte annat anges.  

Taxa 2021  Vallentuna Täby Uppl-Väsby  Österåker  Genomsnitt* 

Bidragsberättigad förening 25 55 22 35 37 

Ej bidragsberättigad förening  Ingen taxa  300 167 125 197 

Extern förening, extern skola Ingen taxa 400 555 650 535 

Privatperson  Ingen taxa 400 555 650 535 

Företag Ingen taxa 400 555 650 535 

*Avser genomsnittlig taxa för konstgräsplan 7-spelare i de 3 närliggande 
kommunerna år 2021 
 

Förslag till taxa för konstgräsplan 7-spelare i  
Vallentuna kommun 2022.  
Taxor harmoniserade med närliggande kommuners taxor.  
 

Taxa 2022  Vallentuna Vid hyra av halvplan debiteras 
alltid 50% av ordinarie taxa.  Bidragsberättigad förening 25 

Ej bidragsberättigad förening  147 

Extern förening, extern skola 402 

Privatperson  402 

Företag 402 
 

 
 

Förslag till justering av taxorna placerar Vallentuna kommuns taxa 25% under 
genomsnittstaxan. Med undantag för bidragsberättigad förening som föreslås 
oförändrad. 

0 kr 100 kr 200 kr 300 kr 400 kr 500 kr 600 kr

Bidragsberättigad förening

Ej bidragsberättigad förening

Extern förening

Privatperson

Företag

Jämförelse genomsnittstaxa med närliggande kommuner mot 
förslag till ny taxa för konstgräsplan 7-spel i Vallentuna 2022.

Snitt närliggande kommuner Vallentuna
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Taxor för konstgräsplan 5-spelare  
 

Taxa angivet i svenska kronor per timme om inte annat anges.  

Taxa 2021  Vallentuna Täby Uppl-Väsby  Österåker  Genomsnitt* 

Bidragsberättigad förening 25 40 10 35 28 

Ej bidragsberättigad förening  Ingen taxa  150 83 125 119 

Extern förening, extern skola Ingen taxa 200 138 650 329 

Privatperson  Ingen taxa 200 138 650 329 

Företag Ingen taxa 200 138 650 329 

*Avser genomsnittlig taxa för konstgräsplan 5-spelare i de 3 närliggande 
kommunerna år 2021 
 

Förslag till taxa för konstgräsplan 5-spelare i  
Vallentuna kommun 2022.  
Taxor harmoniserade med närliggande kommuners taxor.  
 

Taxa 2022  Vallentuna Vid hyra av halvplan debiteras 
alltid 50% av ordinarie taxa.  Bidragsberättigad förening 25 

Ej bidragsberättigad förening  90 

Extern förening, extern skola 247 

Privatperson  247 

Företag 247 
 

 
 
Förslag till justering av taxorna placerar Vallentuna kommuns taxa 25% under 
genomsnittstaxan. Med undantag för bidragsberättigad förening som föreslås 
oförändrad. 

0 kr 50 kr 100 kr 150 kr 200 kr 250 kr 300 kr 350 kr

Bidragsberättigad förening

Ej bidragsberättigad förening

Extern förening

Privatperson

Företag

Jämförelse genomsnittstaxa med närliggande kommuner mot 
förslag till ny taxa för konstgräsplan 5-spel i Vallentuna 2022.

Snitt närliggande kommuner Vallentuna
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Taxor för friidrottsytor  
 

Taxa angivet i svenska kronor per timme om inte annat anges.  

Taxa 2021  Vallentuna Täby Uppl-Väsby  Österåker  Genomsnitt* 

Bidragsberättigad förening 35 60 39 100 66 

Ej bidragsberättigad förening  135 420 222 200 280 

Extern förening, extern skola 240 550 777 600 642 

Privatperson  240 550 777 600 642 

Företag 240 550 777 600 642 

*Avser genomsnittlig taxa för friidrottsyta i de 3 närliggande kommunerna år 2021 
 

Förslag till taxa för friidrottsyta i Vallentuna kommun 2022.  
Taxor harmoniserade med närliggande kommuners taxor.  
 

Taxa 2022  Vallentuna 

Bidragsberättigad förening 35 

Ej bidragsberättigad förening  210 

Extern förening, extern skola 482 

Privatperson  482 

Företag 482 

 

 
 

Förslag till justering av taxorna placerar Vallentuna kommuns taxa 25% under 
genomsnittstaxan. Med undantag för bidragsberättigad förening som föreslås 
oförändrad. 

0 kr 100 kr 200 kr 300 kr 400 kr 500 kr 600 kr 700 kr

Bidragsberättigad förening

Ej bidragsberättigad förening

Extern förening

Privatperson

Företag

Jämförelse genomsnittstaxa med närliggande kommuner mot 
förslag till ny taxa för friidrottsyta i Vallentuna 2022.

Snitt närliggande kommuner Vallentuna
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Taxor för matsal  
 

Taxa angivet i svenska kronor per timme om inte annat anges.  

Taxa 2021  Vallentuna Täby Norrtälje   Järfälla  Genomsnitt* 

Bidragsberättigad förening 20 125 60 55 80 

Ej bidragsberättigad förening  125 260 150 195 201 

Extern förening, extern skola 150 280 200 255 245 

Privatperson  150 280 200 255 245 

Företag 150 280 200 255 245 

*Genomsnittlig taxa: Då Upplands Väsby och Österåker inte hyr ut matsalar har 
jämförelse istället gjorts med två andra närliggande kommuner.  
 

Förslag till taxa för matsal i Vallentuna kommun 2022.  
Taxor harmoniserade med närliggande kommuners taxor.  
 

 

 

 

 

  

 

 
 

Förslag till justering av taxorna placerar Vallentuna kommuns taxa 25% under 
genomsnittstaxan. Med undantag för bidragsberättigad förening som föreslås 
oförändrad.  
 

0 kr 50 kr 100 kr 150 kr 200 kr 250 kr 300 kr

Bidragsberättigad förening

Ej bidragsberättigad förening

Extern förening

Privatperson

Företag

Jämförelse genomsnittstaxa med närliggande kommuner mot 
förslag till ny taxa för matsal i Vallentuna 2022.

Snitt närliggande kommuner Vallentuna

Taxa 2022  Vallentuna 

Bidragsberättigad förening 20 

Ej bidragsberättigad förening  150 

Extern förening, extern skola 184 

Privatperson  184 

Företag 184 
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Taxor för samlingslokal  
 

Taxa angivet i svenska kronor per timme om inte annat anges.  

Taxa 2021  Vallentuna Täby Norrtälje   Järfälla  Genomsnitt* 

Bidragsberättigad förening 20 75 60 35  56 

Ej bidragsberättigad förening  85 150 150 180 160 

Extern förening, extern skola 85 170 300 250 240 

Privatperson  85 170 300 250 240 

Företag 85 170 300 250 240 

*Genomsnittlig taxa: Då Upplands Väsby och Österåker inte hyr ut samlingslokal har 
jämförelse istället gjorts med två andra närliggande kommuner.  
 

Förslag till taxa för samlingslokal i Vallentuna kommun 2022.  
Taxor harmoniserade med närliggande kommuners taxor. 
 

 

 

 

 

  

 

 
 
Förslag till justering av taxorna placerar Vallentuna kommuns taxa 25% under 
genomsnittstaxan. Med undantag för bidragsberättigad förening som föreslås 
oförändrad.  

0 kr 50 kr 100 kr 150 kr 200 kr 250 kr 300 kr

Bidragsberättigad förening

Ej bidragsberättigad förening

Extern förening

Privatperson

Företag

Jämförelse genomsnittstaxa med närliggande kommuner mot 
förslag till ny taxa för samlingslokal i Vallentuna 2022.

Snitt närliggande kommuner Vallentuna

Taxa 2022  Vallentuna 

Bidragsberättigad förening 20 

Ej bidragsberättigad förening  120 

Extern förening, extern skola 180 

Privatperson  180 

Företag 180 



 SID 11/12 

  

  

 

  

 

TFN:  

 

 

 

 

 

 

Taxor för båtplats 
 

Taxa angivet i svenska kronor och avser kostnad / år.  

Taxa 2020  Vallentuna Sollentuna Upplands väsby  Täby Genomsnitt* 

Hyra båtplats  900 3600 1710 700 2003 

*Avser genomsnittlig taxa för båtplats i 3 närliggande kommuner. Priset framräknat 
baserat på att en båtplats är 9 kvm vilket motsvarar storleken på Vallentuna 
kommuns båtplatser.  
 
Vallentuna: Avser hyra båtplats av Vallentuna kommun. Pris 900kr/år.  
Ingår båtplats 9kvm, möjlighet till hjälp med sjösättning och upptagning vid ett 
tillfälle på våren och ett tillfälle på hösten. Vinterförvaringsplats ingår.  
 
Sollentuna: Avser hyra båtplats hos Sollentuna båtklubb. Pris: 400kr/kvm.   
Tillkommer inträdesavgift: 3000 kr och obligatorisk vaktpass.  
 
Upplands Väsby: Avser hyra båtplats hos Upplands Väsby båtsällskap.  
Pris: 900 kr + 90kr/kvm. Tillkommer inträdesavgift: 600kr  
 
Täby: Avser hyra båtplats av Gribbylunds fastighetsägareförening. 
Pris: 700kr/år. Obligatoriskt arbetspass 2 ggr/år.  
 

Förslag till taxa för båtplats i Vallentuna kommun 2022.  
 

 

 

 

 

 
Förslag till justering av taxorna placerar Vallentuna kommuns taxa 25% under 
genomsnittstaxan.  

0 kr 500 kr 1 000 kr 1 500 kr 2 000 kr 2 500 kr

Hyra båtplats

Jämförelse genomsnittstaxa med närliggande 
kommuner mot förslag till ny taxa för båtplats i 

Vallentuna 2022.

Snitt närliggande kommuner Vallentuna

Taxa 2022  Vallentuna 

Hyra båtplats  1500 
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Taxor för ishall  
 

Förslag till taxa för ishall i Vallentuna kommun 2022. 
Taxa angivet i svenska kronor per timme om inte annat anges.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extern förening, privatperson, företag och extern skola:  

En taxa under hela säsongen istället för tidigare endast vecka 47-12.  

 

Korpverksamhet:  

Tidigare fanns en taxa för korpverksamhet på 180 kr. Denna taxa tas bort. En 

korpförening är antingen en bidragsberättigad förening eller ej bidragsberättigad 

förening.  

 

Ishallens taxor reviderades 2019-09-12 och föreslås oförändrade med undantag för de 

två ovan nämnda justeringarna.  

Taxa ishall  Vallentuna 

Extern förening, privatperson, företag och extern skola  1080 

Lägervecka 32-33  Vallentuna 

Bidragsberättigad förening 575 

Ej bidragsberättigad förening  900 

Försäsong, vecka 34-36 Klockslag Vallentuna 

Bidragsberättigad förening 15.00-17.00 400 

Bidragsberättigad förening 17.00 – 22.00 600 

Bidragsberättigad förening 22.00 – 23.00 400 

Ej bidragsberättigad förening   900 

Förvintersäsong, vecka 37-46  Vallentuna 

Bidragsberättigad förening 200 

Ej bidragsberättigad förening  900 

Ordinarie säsong, vecka 47-14  Vallentuna 

Bidragsberättigad förening 140 

Ej bidragsberättigad förening  900 

Eftersäsong, vecka 15-22   Vallentuna 

Bidragsberättigad förening 900 

Ej bidragsberättigad förening  900 
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