KOMMUNAL
FÖRFATTNINGSSAMLING
FÖR FALKÖPINGS KOMMUN
KS 2016/487 806

KFS 2017:05

Taxa för uthyrning av kommunala lokaler
och anläggningar i Falköpings kommun
Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016, § 158
Gäller från och med den 1 januari 2017
Följande taxa gäller för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar
i Falköpings kommun.
Inomhus
A

B

Sporthallar, bordtennis-, brottar-,
skytte-, tyngdlyftnings- och friidrottshallar, beachvolleyhall

58:-/timme

153:-/timme

Gymnastiksalar, halv sporthall, danslokal Ållebergsgymnasiet, 1 beachvolleybollbana

46:-/timme

117:-/timme

Kategori A
Träningstaxa för ungdomsförening i kommunen
Kategori B
Övriga föreningar, företag och privatpersoner
Idrottsarrangemang och matcher utan entré
A
Odenrinken

58:-/timme

B

C

230:-/timme

600:-/timme

Kategori A
Träningstaxa för ungdomsförening i kommunen
Kategori B
Övriga föreningar, företag och privatpersoner i kommunen
Kategori C
Övriga föreningar, företag och privatpersoner utanför kommunen
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Idrottsarrangemang/match
med entré

20 % av bruttobiljettintäkterna, dock lägst
720:- för högst 3 timmar. Taxan för högst
3 timmar är maximerad till 1 800:- för
förening verksam inom kommunen. För
tid därutöver gäller taxan för timtid. För
arrangemang som sträcker sig över flera
dygn beräknas ovanstående taxa per
kalenderdygn 00:00–24:00

Övriga arrangemang med
entré

Minimihyra 2 800:-/3 timmar, tid därutöver
häller taxan för timtid.

Tid som spärras på grund av att material står uppsatt mellan bokade tider
debiteras.
Maxpris för träningsläger per dag, vilket motsvarar 8 timmar med gällande taxa.
Vid avbokning av träning senare än 6 dagar före bokad tid tas en
avbokningsavgift ut med 30 kronor per timme. Ordinarie taxa gäller vid
avbokning samma dag.
Vid avbokning av arrangemang/match senare än 10 dagar före bokad tid tas en
bokningsavgift ut med 40 % av ordinarie pris.
Utomhus
A

B

Fotbollsplaner – naturgräs och grus
11- och 9-mannaplan

58:-/timme

153:-/timme

7- och 5-mannaplan

46:-/timme

117:-/timme

11- och 9-mannaplan

58:-/timme

153:-/timme

7- och 5-mannaplan

46:-/timme

117:-/timme

Friidrott Odenplan

58:-/timme

153:-/timme

Hel anläggning

58:-/timme

153:-/timme

1 bana

46:-/timme

117:-/timme

Fotbollsplaner – konstgräs

Beachvolleybanor

Konstgräsplanerna och beachvolleybanorna fungerar som spontanytor på tider
som inte är bokade och kan då nyttjas utan kostnad.
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Kategori A
Träningstaxa för ungdomsförening i kommunen
Kategori B
Övriga föreningar, företag och privatpersoner
Idrottsarrangemang och matcher utan entré
Idrottsarrangemang/match
med entré

20 % av bruttobiljettintäkterna, dock
lägst 720:- för högst 3 timmar. Taxan för
högst 3 timmar är maximerad till 1 800:för förening verksam inom kommunen.
För tid därutöver gäller taxan för timtid.
För arrangemang som sträcker sig över
flera dygn beräknas ovanstående taxa per
kalenderdygn 00:00–24:00

Övrig verksamhet på grusplaner
Cirkus m.m.
(Kostnad för anslutning till vatten, elnät och renhållning debiteras av samhällsbyggnadsförvaltningen)

2 000:-/dag

Bouletävlingar, bingo m.m.

500:-/dag

Tid som spärras på grund av att material står uppsatt mellan bokade tider
debiteras.
Maxpris för träningsläger per dag, vilket motsvarar 8 timmar med gällande taxa.
Vid avbokning av träning senare än 6 dagar före bokad tid tas en
avbokningsavgift ut med 30 kronor per timme. Ordinarie taxa gäller vid
avbokning samma dag.
Vid avbokning av arrangemang/match senare än 10 dagar före bokad tid tas en
bokningsavgift ut med 40 % av ordinarie pris.
Förläggning
Valhall Odenhallen – säng, madrass,
täcke och kudde

80:-/person och dygn

Hårt underlag

40:-/person och dygn

Omklädning
Vid separat användning vid arrangemang utan hall

120:-/tillfälle

Vid separat användning vid träning

46:-/tillfälle
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Bastu
Vid uthyrning

210:-/tillfälle

Skollokaler
A

B

Matsalar med pentry
Centralskolan, Kinnarpsskolan, Mössebergsskolan, Vindängenskolan, Ållebergsgymnasiet (ej pentry)

400:-/dag

Skoldisco m.m.

650:-/dag

400:-/dag

Undervisningskök
Flobyskolan, Kyrkerörsskolan, Stenstorps

275:-/dag

550:-/dag

Flobyskolan, Kyrkerörsskolan,
Stenstorpsskolan (aula/matsal)

500:-/dag

1 000:-/dag

Frejahallens teorisal och café

46:-/timme
Max 250:-/dag

46:-/timme
Max 400:-/dag

46:-/timme
Max 250:-/dag

46:-/timme
Max 400:-/dag

46:-/timme
Max 250:-/dag

46:-/timme
Max 400:-/dag

Aulor

Övriga teorisalar
Odenhallen, Ållebergsgymnasiet

Övriga caféer
Odenhallen, motionscentralen

Kategori A
Föreningar och övriga organisationer inom kommunen.
Kategori B
Företag, privatpersoner och övriga.
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Övrigt
Bordtennisbord inklusive räkneverk

250:-/st och dag*

Barriärer (bordtennis)

25:-/st och dag*

Högtalare (mindre bärbar anläggning)

375:-/dag*

Frisbeegolf-discar

25:-/st och dag*

Tipskort (bunt om 100 st)

50:-*

Föreningsservice – kopiering
A4 svart/vit kopia och kopia på färgat papper
1 – 10 kopior
11 – 18 kopior
19 – 25 kopior

1:-/sida*
12:-*
15:-*

A4 färgkopia
1 – 10 kopior
11 – 18 kopior
19 – 25 kopior

2:-/sida*
24:-*
30:-*

A3 svart/vit kopia och kopia på färgat papper
1 – 10 kopior
11 – 18 kopior
19 – 25 kopior

2:-/sida*
24:-*
30:-*

A3 färgkopia
1 – 10 kopior
11 – 18 kopior
19 – 25 kopior

4:-/sida*
48:-*
60:-*

Inplastning
A4
A3

6:-/sida*
12:-/sida*

Vid större kvantiteter hänvisas till kopieringen i
Stadshusets vaktmästeri.
Passagekort för uthyrning
Externt
Internt

125:-*
50:-

* = inklusive moms med 25 %.
Eventuell transport av lånat materiel ombesörjs av kunden.
Inventarier m.m.
Gradängscen (10 enheter)

180:-/enhet och dygn*

Bord (bockar och skivor)

25:-/st och dygn*
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Övrigt
Vaktmästartjänster som ett led i uthyrningen

315:-/timme

Särdebiterade vaktmästartjänster

393:-/timme*

Vaktmästartjänster internt

315:-/timme

Maskinkostnad
Externt
Internt

192:-/timme*
153:-/timme

* = inklusive moms med 25 %.
Eventuell transport av lånat materiel ombesörjs av kunden.
Medborgarhuset
A
Teatersalong
Minimihyra
Vid entrébelagt arrangemang 7 % av
bruttobiljettintäkten, dock lägst minimihyran.
Repetition scen

2 000:-/dag

58:-/timme

Foajé
Vid separat uthyrning
(Vid bokning av teatersalongen ingår
foajén)

700:-/dag

1 000:-/dag

Dansrotundan
* = inklusive moms med 25 %.

Kategori A
Föreningar och övriga organisationer inom kommunen.
Uthyrning av Medborgarhuset sker genom Bräcke Diakoni.
Samlingslokaler
A

B

Vartofta sporthall

400:-/dag

700:-/dag

Tingshuset i Stenstorp
Gula rummet
Gröna rummet

150:-/dag
150:-/dag

250:-/dag
250:-/dag

Kommunalhuset i Floby
Stora salen
Fritidslokal/pentry, suterrängplan

250:-/dag
200:-/dag

500:-/dag
400:-/dag

46:-/timme
Max 250:-/dag
400:-/dag

46:-/timme
Max 400:-/dag
700:-/dag

Broddetorpsskolan
Café med pentry
Café med pentry, teorisal, gymnastiksal
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Bibliotekets hörsal (endast dagtid)

300:-

500:-

Kategori A
Föreningar och övriga organisationer inom kommunen.
Kategori B
Företag, staten, enskilda och övriga.
Allmänt
Extra avgift tas ut då fastighetsjourens tjänster måste nyttjas på grund av problem
som orsakas av kund.
Dubbel avgift tas ut för bokade tider som inte nyttjas.
_________________________________________________________________
Ersätter tidigare författning med författning 2015:14
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