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Datum

2021-09-08

Taxor och avgifter 2022

Anläggningar

Kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ställs kostnadsfritt till
förfogande för föreningarnas verksamhet för barn- och ungdomar, funktionshindrade
eller pensionärer, både när det gäller schemalagda och tillfälliga aktiviteter.

Förutsättningar och allmänna bestämmelser
Användande av lokaler som ägs och drivs av kultur- och fritidsnämnden
är fritt för sammankomster.

Sammankomst
Som sammankomst räknas varje aktivitetstillfälle som
- samlar medlemmar där majoriteten är mellan 1 – 19 år.
ELLER
- samlar minst fem medlemmar med funktionsnedsättning oavsett ålder.
ELLER
- samlar medlemmar där majoriteten har pension eller förtidspension.
SAMT
- är planerad och leds av en föreningsledare.
- pågår under minst en timme.
- inte är en entrébelagd tävling, ett kommersiellt evenemang, en studiecirkel

eller styrelsemöte.

För att i övrigt kunna använda fria lokaler gäller följande:

- Förening måste uppfylla grundkraven för att vara kvalificerad för
bidrag.

- Förening måste uppfylla definitionen som antingen barn- och
ungdomsförening, handikapporganisation eller pensionärsförening

För övrigt användande av lokaler betalar föreningen i enlighet med taxa
fastslagen av kultur- och fritidsnämnden.

I kommunala anläggningar som drivs på entreprenad får samtliga föreningar
som uppfyller nedanstående kriterier upp till fem timmar/vecka betald av
kultur- och fritidsnämnden.

- Uppfyller grundkraven för att vara kvalificerad för föreningsstöd.
- Uppfyller definitionen som barn- och ungdomsförening.

Bokar föreningen mer än fem timmar/vecka får man själva bekosta detta.
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Kategorier
Taxor och avgifter är fördelade enligt fyra kategorier.

Kategori A
- Aktiviteter som enligt fastslaget regelverk för föreningsstöd faller under

begreppet sammankomst.

Kategori B
- Aktiviteter som bokas av förening registrerad hos kultur- och

fritidsförvaltningen samt är en del av föreningens kärnverksamhet.
- Aktiviteter som bokas av studieförbund för verksamhet inom ramen för

förbundet.
- Aktiviteter som bokas av annan kommunal förvaltning inom Örkelljunga

kommun eller kommunalt bolag i Örkelljunga.

Kategori C
- Aktiviteter som bokas av förening registrerad hos kultur- och

fritidsförvaltningen men inte är en del av föreningens kärnverksamhet.
- Aktiviteter som bokas av föreningar eller organisationer verksamma i

Örkelljunga men som inte är registrerade hos kultur- och
fritidsförvaltningen.

- Bokas av privatpersoner för annan icke kommersiell verksamhet.
- Evenemang som klassas som kategori D, men bedöms ett extra mervärde

för kommunen, exempelvis ett svenskt mästerskap.

Kategori D
- Bokas av förening eller organisation som inte är verksam i Örkelljunga.
- Utgörs av kommersiell verksamhet oavsett organisationsform och arrangör.
- Utgörs av evenemang.

Grundprinciper vid bokning

1. Ansvarig ledare (minimiålder 18 år, dispens kan ges) skall finnas
närvarande vid varje aktivitetstillfälle. Ledaren är skyldig att
följa anvisningar från tjänstgörande vaktmästare och ta del av
gällande ordningsregler för anläggningen.

2. Den tilldelade tiden får inte överskridas. Fastställda ordningsföreskrifter ska
följas.

3. Debitering sker enligt fastställd taxa. Tiden kan överlåtas
till annan person under förutsättning att ordningsföreskrifter
följs. Ansvaret åligger den som har bokningsavtal med
kultur- och fritidsförvaltningen.

4. Avbokningsavgift utgår för tider som inte avbokas senast en vecka
innan bokningstillfället.
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Prislista – samtliga taxor per timme

* Hela anläggningen omfattar idrottshall, Sparbankens Boken Blackbox, VIP-
rum, pressrum, mingelområde, reception-kiosk, paus-kiosk, omklädningsrum

** Till exempel teknik, möblering, lägga täckgolv, scenbygge, beställning av
catering, dukning.

Vardagar 08:00-15:00 A B C D
FORUM Örkelljunga
Sporthallen - 100 kr 200 kr 300 kr
Sparbanken Boken
Blackbox

- 100 kr 200 kr 300 kr

VIP - rummet - 100 kr 150 kr 200 kr
Replokal (per st.) - 50 kr 75 kr -
Hela anläggningen, heldag * 2 500 kr 5 000 kr
Vaktmästeri, lokalvård,
dagtid **
Helger och kvällstid efter
överenskommelse **

- - -
300 kr/

arbetstimme

Övriga
idrottsanläggningar

A B C

Idrottshallen Örkelljunga - 50 kr 110 kr 200 kr
Idrottshallen Bastu tillägg - 90 kr 110 kr 200 kr
Lillhallen - 50 kr 110 kr 200 kr
Åsljungahallen,
Idrottshallen

- - 75 kr 150 kr

Ekethallen - - 75 kr 150 kr
Bokelundahallen - - 75 kr 150 kr

Vardagar 15:00-22:00
samt helger 08:00-22:00

A B C D

FORUM Örkelljunga
Sporthallen - 150 kr 200 kr 300 kr
Sparbanken Boken
Blackbox

- 100 kr 200 kr 300 kr

VIP - rummet - 100 kr 150 kr 200 kr
Replokal (per st.) - 50 kr 75 kr -

Övriga
idrottsanläggningar

A B C D

Idrottshallen Örkelljunga - 95 kr 170 kr 200 kr
Idrottshallen Bastu tillägg - 90 kr 110 kr 200 kr
Lillhallen - 95 kr 170 kr 200 kr
Åsljungahallen,
Idrottshallen

- - 100 kr 150 kr

Ekethallen - - 100 kr 150 kr
Bokelundahallen - - 100 kr 150 kr
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Fotbollsanläggningar A B C
A-plan Örkelljunga - 110 kr 210 kr
Träningsplan Örkelljunga - 110 kr 210 kr
Konstgräsplan helplan - 260 kr 700 kr
Konstgräsplan halvplan - 130 kr 400 kr

*** Kommunen svarar för kostnader för ordinarie träningstid 5h/vecka och förening.
Detta gäller de föreningar som uppfyller definitionen på barn-och
ungdomsförening samt har aktiviteter som faller under begreppet sammankomst.
Kostnader för tider därutöver svarar föreningen för. Timtaxa enligt avtal.

Övriga avgifter

Övernattning upp till 25 deltagare 1 500 kr
Övernattning för skolklass bokad av privatperson/förälder, 500 kr
Skolaklassarrangemang 500 kr
Extra städning 300 kr/tim
Borttappad nyckel 500 kr
Ej återlämnat kort eller tag 100 kr
Avbokningsavgift föreningar och privatpersoner 200 kr
Avbokningsavgift övriga 1 000 kr

Musikskolan

Musikskolans elevavgifter indelas i
- Instrumentundervisning inkluderande ensembleundervisning.
- Övriga verksamheter

I instrumentundervisning inkluderas individuell- eller smågruppsundervisning
omfattande 15-20 minuter per elev samt deltagande i de ensembler som kultur- och
fritidsförvaltningens personal bedömer lämpliga för eleven.

Övrig verksamhet omfattar deltagande i Musikskolans övriga verksamhetsområden
så t ex drill, dans, teater och skrivarskola.

Debiteringen sker per termin

Instrumentundervisning 650 kr/termin
Övrig verksamhet 350 kr/termin

Hyra av instrument

A B C
Simhallen (föreningstider)
Ordinarie tider Se nedan

***
Taxa sätts av
entreprenören

-

Bowlinghallen
(föreningstider) Se nedan

***
Taxa sätts av
entreprenören

-
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Blåsinstrument och elbas/elgitarr 300 kr/termin
Fiol, cello och gitarr 150 kr/termin

Bibliotek

Kopiering A4 och A3 svart-vitt 3kr/sida. A4 färg 5 kr/sida, A3 färg 8
kr/sida.

Utskrifter A4 och A3 svart-vitt, 3kr/sida. A4 färg, 5 kr/sida. A3 färg, 8
kr/sida.

Nytt bibliotekskort:
15 kronor
Avgift för fjärrlån:
10 kronor per lån (inom Norden).

Förseningsavgifter för vuxna över 18 år:
3 kronor/exemplar och dag. Max 100 kronor/exemplar, och max 500
kronor/återlämningstillfälle för flera lån. För TV-spel och film på DVD eller
Blu-Ray är avgiften 10 kronor/exemplar och dag.

Administrativ avgift vid återlämning efter räkningsutskrift:
50 kronor.

Ersättningsavgift för vuxenböcker, inklusive ljudböcker:
300 kronor.

Ersättningsavgift för barnböcker, inklusive ljudböcker:
200 kronor

Ersättningsavgift för pocketböcker:
100 kronor

Ersättningsavgift för musik-CD:
250 kronor

Ersättningsavgift för DVD-filmer:
650 kronor

Ersättningsavgift för språkkurser:
450 kronor

Ersättningsavgift för TV-spel :
700 kronor

Ersättningsavgift för Daisyböcker:
200 kronor

Ersättningsavgift för tidskrifter, per exemplar:
100 kronor

Ersättningsavgift för tidskrifter, hel årgång:
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500 kronor

Ersättningsavgift för Länder i fickformat :
100 kronor

Ersättningsavgiften kan bli högre om boken eller materialet är dyrt eller
svårersättligt. I dessa fall ersätts det med kostnaden för ett nyinköp.


