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Dnr

Gäller fr. o. m.

Antagen

2016/287
2017/315

2017-01-01
2018-01-01

Kf 2016-11-21 § 137
Kf 2017-11-27 § 139

TAXOR OCH AVGIFTER

 ALLMÄNNA REGLER
 LOKALER
 ANLÄGGNINGAR
 BIBLIOTEK
 MUSIKSKOLA
 ÖVRIGT

(På avgifterna enligt denna taxa kan i förekommande fall tillkomma lagstadgad mervärdeskatt)
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ALLMÄNNA REGLER
Allmänt
För föreningars och organisationers ordinarie verksamhet upplåts kommunägda
lokaler och anläggningar enligt gällande taxor.
Vid uthyrning till ungdomar under 18 år skall minst två vuxna, t ex föräldrar eller
lärare, ansvara för och medverka vid förhyrningstillfället.
Av fritid och kultur utfärdade ordningsregler enligt särskilt PM gäller vid all
förhyrning.
Tillämpningsbestämmelser och taxor
Taxa 1
Gäller för föreningar som är registrerade hos fritids- och kulturnämnden eller
barn- och utbildningsnämnden.
Taxa 2
Gäller för privatpersoner och företag inom kommunen..
Taxa 3
Gäller för föreningar, privatpersoner och företag utom kommunen.
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Fördelningsprinciper
Vid fördelning av träningstider på s.k. abonnemangskontrakt (fasta bokningar) i olika
inomhuslokaler för idrottsändamål gäller följande prioriteringsordning:
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet (0 – 20 år)
Ungdomsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet (0 – 20 år)
Idrottsföreningar/Korpen, vuxenverksamhet (majoriteten av deltagarna över 20 år)
Övriga föreningar och fritidsgårdar
Privata förhyrare, företag och föreningar från andra kommuner.

2.
För föreningar inom grupp a)-c) enligt ovan gäller:
Föreningar som bedriver verksamhet i idrottslokaler och deltar i seriespel under vintersäsongen prioriteras före föreningar som ej deltar i seriespel alternativt bedriver utpräglad
sommaridrott.
3.
Vid tidsfördelningen tas också hänsyn till
 den sökande föreningens antal redovisade sammankomster under föregående verksamhetsår
 verksamhetens art och lokalbehov
 antalet utövare i respektive tränings/motionsgrupp.
4.
Matcher/tävlingsarrangemang skall i möjligaste mån förläggas till föreningens egen
träningstid eller lördagar och söndagar, vilket kan innebära att dessa arrangemang bryter
andra träningsabonnemang på lördagar och söndagar. Fritids- och kulturnämnden kan
också ge tillstånd till arrangemang av speciell art såsom t.ex.
–
större kulturarrangemang eller andra allmänna arrangemang
–
idrottsarrangemang som av riksförbund/distriktsförbund etc. fastställts till viss tid.

Nr 7.13

Sid 4 (10)

Ansökningstider
För kontraktsbundna bokningar av kommunala lokaler och anläggningar gäller följande
ansökningstider:
 Inomhuslokaler för idrott, period 1 sep-30 april
 Ishallen

31 maj
15 aug

Nyckelutlåning
I kommunala lokaler och anläggningar tillämpas nyckel- eller taggsystem för utlåning till
hyresgästerna. Nyckel/tagg skall utkvitteras vid medborgarkontoret. För nyckel som ej
återlämnas inom fastställd tid skall ersättning erläggas med 300 kronor. För nyckel som ej
återlämnas eller tappats bort skall ersättning erläggas med 1 500 kr/nyckel. För taggar tas
ingen avgift ut.
Återbud
Föreningar och organisationer, vilka vid upprepade tillfällen ej utnyttjar tilldelad tid, utan
att till medborgarkontoret lämna återbud kan fråntas sin tid.
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IDROTTSLOKALER
Taxeindelning
Taxa 1 Gäller för föreningar som är registrerade hos fritids- och kulturnämnden
eller barn- och utbildningsnämnden.
Taxa 2 Gäller för privatpersoner och företag inom kommunen.
Taxa 3 Gäller för föreningar, privatpersoner och företag utom kommunen.
Sölvesborgs idrottshall
A-hall 40x20m
B-hall 20x10m
Styrketräningslokal 18x10
Danslokal 18x10m
Bordtennislokal 18x18m
Konferenslokal
Badminton 1 bana
Arrangemang med entré
(max 12 tim)
Mjällby idrottshall
Idrottshallen 20x20m
Styrketräningslokalen
Badminton 1 bana
Arrangemang med entré
(max 12 tim)

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

70 kr/tim
65 kr/tim
65 kr/tim
65 kr/tim
65 kr/tim
75 kr/tim

95 kr/tim
75 kr/tim
75 kr/tim
75 kr/tim
75 kr/tim
150 kr/tim
60 kr/tim
1 500 kr

160 kr/tim
130 kr/tim
130 kr/tim
130 kr/tim
130 kr/tim

95 kr/tim
75 kr/tim
60 kr/tim
1 500 kr

160 kr/tim
130 kr/tim
100 kr/tim
2 000 kr

95 kr/tim
75 kr/tim
75 kr/tim
60 kr/tim
1 500 kr

160 kr/tim
130 kr/tim
130 kr/tim
100 kr/tim
2 000 kr

800 kr

70 kr/tim
65 kr/tim
800 kr

Furulundsskolans idrottshall
Idrottshall 39x17m
70 kr/tim
Styrketräningslokal 10x7m 65 kr/tim
Danslokal 10x6m
65 kr/tim
Badminton 1 bana
Arrangemang med entré
800 kr
(max 12 tim)

Falkviksgårdens och Hjortakroksskolans idrottshallar
Idrottshall 32x16m
65 kr/tim
85 kr/tim
Badminton/bana
60 kr/tim

100 kr/tim
2 000 kr

150 kr/tim
100 kr/tim

Möllebacksskolans (26x10m), Hälleviks och Hörviks (20x10m) och Norje (20x12m)
skolors idrottssalar
Idrottssal
60 kr/tim
75 kr/tim
130 kr/tim
Övriga arrangemang (gäller samtliga lokaler) fastställs hyran vid respektive tillfälle
efter beslut av fritids- och kulturnämnden.
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IDROTTSANLÄGGNINGAR
Taxa 1
Strandvallen, Svarta Led och Ringaslätt
A , B, C och D-plan
träning
65 kr/tim
match A-lag
400 kr
Ishallen Sölveshov
träning (50 min)
match

85 kr/tim
400 kr

Taxa 2

Taxa 3

300 kr/tim

400 kr/tim
1 000 kr

400 kr

600 kr
1 000 kr

Övriga arrangemang
För övriga arrangemang i ishallen fastställs hyra vid respektive tillfälle efter beslut av
fritids-och kulturnämnden.
Konstgräsplan, Svarta Led och Strandvallen
Uthyrningsprinciper
Uthyrningen delas upp i två perioder, vinter och sommar. Vinterperioden pågår mellan
den 1 december- 15 april och sommarperioden mellan den 16 april – 30 november.
Vintersäsong
Ungdom
Ungdom

träning
match

75 kr/tim
75 kr/tim

Senior
Senior

träning
match

150 kr/tim
250 kr/tim

600 kr/tim
800 kr/tim
400 kr/tim

600 kr/tim
800 kr/tim

Sommarsäsong
Ungdom
Ungdom

träning
match

75 kr/tim
75 kr/tim

Senior
Senior

träning
match

100 kr/tim
125 kr/tim

600 kr/tim
800 kr/tim
400 kr/tim

600 kr/tim
800 kr/tim

Vid uthyrning som ligger utanför ovanstående tariffer fastställs hyran vid respektive
tillfälle.
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Skofabriken/Aktivitetshuset
Styrketräningslokal
Media rum
Allrum
Hela Skofabriken

Taxa 1
65 kr/tim
65 kr/tim
70 kr/tim
100 kr/tim

Taxa 2
75 kr/tim
75 kr/tim
95 kr/tim
150 kr/tim
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Taxa 3
130 kr/tim
130 kr/tim
160 kr/tim
200 kr/tim

Övriga bokningar fastställs hyran vid respektive tillfälle i samråd med
verksamhetsansvarig på Skofabriken.
Slottslängorna
Lokalerna hålls tillgänglig för uthyrning enligt nedanstående taxor. I övrigt gäller av
fritid och kulturkontoret utfärdade ordningsregler enligt särskilt PM.
Alla nedanstående taxor gäller per dygn mellan kl. 12.00-12.00.
Taxa 1

Vinstdrivna arrangemang samt fester och andra slutna
arrangemang

1.1

Registrerade ideella föreningar i Sölvesborgs kommun 3 600:samt internt inom Sölvesborgs kommun. Gäller även
politiska organisationer, vilka uppbär partistöd samt till
dem knutna kommundelsföreningar

1.2

Övriga, såsom företag, privatpersoner m.m.

Taxa 2

Övriga publika arrangemang utan vinstintresse

2.1

Registrerade ideella föreningar i Sölvesborgs kommun 1 800:samt internt inom Sölvesborgs kommun. Gäller även
politiska organisationer, vilka uppbär partistöd samt till
dem knutna kommundelsföreningar

2.2

Övriga, såsom företag, privatpersoner m.m.

Tillägg
Alla förhyrare utanför Sölvesborgs kommun,
förhöjd taxa på samtliga ovanstående med

6 000:-

3 600:-

2 400:-/dygn

Borttappad nyckel debiteras med kostnaden för byte av cylindrar (8 st)
Tingshuset
(Nämndemannarum, tingssal, utställningsrum).
Lämplig för ceremonier såsom bröllop, dop, begravningar, mindre kulturevenemang.
Hyra (max 4 tim) enhetlig taxa för samtliga
Efter 4 tim, hyra per timme

800:100:-
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SÖLVESBORGS BIBLIOTEK/LÄRCENTRUM
Förseningsavgifter
Utsänt 1:a krav

15:-/kravkort

Utsänt 2:a krav

20:-/kravkort

Utsänd räkning

20:-/utsänd räkning

För minderårig låntagare (ej fyllda 16 år) uttas ingen kravavgift.
Räkningsavgift gäller även dessa låntagare.
Återlämning av försenad DVD-film

10:-/dag (ej sön- eller
helgdag, maxbelopp 200:-)

Vid skuldbelopp om 200 kronor eller mer spärras kunden för lån.
Förlorat datumkort
För återlämning av media, då datumkort
saknas, per kort

3:-

Skadade eller förkomna media
Bok som skadats lindrigt (kan användas/repareras)

Min. 20:-

Förkommen media

Återanskaffningsvärdet

(Värderas av tjänstgörande bibliotekarie. Vid beräkning av ersättning avrundas till
närmaste lägre 5-tal kronor. Räkning med mindre belopp än 30 kronor avrundas uppåt till
30 kronor).
Utskrift och kopiering
Startavgift för utskrift 1 kr/dokument samt
Utskrift/kopiering, A4
Utskrift/kopiering, A3
- vid kopiering av 50 A4 kopior eller fler sv/vit –

Sv/vit

Färg

3:-/sid
5:-/sid
2 kr/kopia

5:-/sid
10:-/sid

Kopiering ur bibliotekets referensmaterial
Ur bibliotekets referensmaterial lämnas 3 kopior gratis
Ur övrigt material A4
1kr/sid
Ur övrigt material A3
2 kr/sid

3 kr/sid
5 kr/sid
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Elever inskrivna i lärcentrum har rabatterade priser:
- för kopiering av studiematerial
1:-/sid
- för utskrift, mot förskottsbetalning (minimum 50:-) 0:50/sid svartvitt
3:-/sid färgsida
Reservationer
(På filialerna betalar låntagare endast reservationsavgift för fjärrlån)
Talböcker

Ingen avgift

Fjärrlån av invandrarlitteratur

Ingen avgift

Reservation för "boken-kommer
verksamheten"

Ingen avgift

Reservation av övrig media

5:-/mediaenhet

Beställning av papperskopior

Ersätts enligt expedierande biblioteks taxa, dock lägst 5:-/artikel

Reservation av böcker från bibliotek
utanför Norden

Avgift enligt expedierande
biblioteks taxa

Kopior som sänds av annat bibliotek
som ersättning för önskat fjärrlån av media

Ingen avgift

Uthyrning av film
DVD
(där licens tillåter uthyrning)

20:-/3 dagar

Övrigt
Bärkasse

2:-/st

Nyttjande av Lärcentrum
Depositionsavgift för nyckeltagg

50:-
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MUSIKSKOLA
Avgift för deltagande i musikskolan
Ingen syskonrabatt för det andra barnet.
För det tredje barnet och därutöver

500:-/termin
Ingen avgift

Fiolrytmik åk 0 - 2

300:-/termin

Hyra av instrument

200:-/termin

Anmälan till musikskolan är bindande. Eleven måste betala hela terminsavgiften även om
eleven slutar senare under terminen. Om eleven inte längre vill vara med i musik-skolans
verksamhet måste målsman skriftligen meddela detta till musikskolans expedition före
nästa terminsstart.
ÖVRIGT
Hälleviksbadet
Badavgift
(t.o.m. 16 år)

50 kronor/vuxen
30 kronor/barn-ungdom

Simskola
Deltagaravgift
_____

300:-

