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Taxor och avgifter gällande idrotts- och
fritidsanläggningar fr o m 1 januari 2020
§ 1 Syfte
Fastställande av taxor och avgifter dels för de av bildningsnämnden förvaltade idrotts- och
fritidsanläggningarna inklusive vissa skollokaler dels några verksamheter inom sektor
fritid.

§ 2 Huvudman
Huvudman för dessa taxor och avgifter är bildningsnämnden. Det ankommer på
bildningsnämnden att tillämpa och tolka dessa taxor och avgifter.

§ 3 Beslut om tillfällig avvikelse från angivna taxor och
avgifter
Bildningsnämnden äger rätten att besluta om eventuella och tillfälliga avvikelser från dessa
taxor och avgifter.

§ 4 Reglering av taxor och avgifter
Bildningsnämnden ska årligen reglera dessa taxor och avgifter motsvarande ändring av
konsumentprisindex.

§ 5 Administration av lokalbokningen
Bokning av lokaler och anläggningar sker genom bildningsförvaltningen verksamhet fritid,
lokalbokningen. Fakturering sker månadsvis i efterhand om inte annan uppgörelse träffats.
Avbokning av tider ska ske 7 dagar, 21 dagar för arrangemang, före nyttjandetillfället för
att krediteras. För avbokningar som sker senare debiteras full hyra.

§ 6 Prioriteringsordning vid fördelning av tider
Tidsfördelningen i idrottslokaler och idrottsanläggningar sker utifrån av bildningsnämnden
fastställd prioriteringsordning.

§ 7 Skadegörelse, åverkan, utlösande av larm
Hyresgäst är skyldig att ersätta kostnaden för reparation av material eller lokal som skadats
till följd av hyresgästens verksamhet. Kostnaden för utlösning av larm orsakade av
felhantering av larmkort debiteras hyresgästen.
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§ 8 Åtgärder vid obetalda räkningar
Hyresgäst som inte betalar sina räkningar på angiven förfallodag erhåller efter 14 dagar
betalningspåminnelse med anmodan att inom en vecka betala skulden.
Hyresgäst som inte fullgör sina betalningar kan stängas av från vidare rätt att hyra lokaler
eller anläggningar.
Hyresgäst debiteras kostnader för upplupen ränta och inkassokrav fr o m räkningens
förfallodag.

§ 9 Taxor och avgifter
Taxor och avgifter gällande idrotts- och fritidsanläggningar, vissa skollokaler samt några
verksamheter inom verksamhet fritid. Taxorna avser timhyra om inget annat särskilt anges.
Angivna timpriser gäller föreningstaxa. För övriga kunder gäller 200 % av angivet timpris.

§ 10 Föreningstaxa
Allmännyttiga ideella föreningar som har sitt säte i Motala inklusive deras
distriktsorganisationer.
Anmärkning: Motalaföreningar som är medlemmar i en statsbidragsberättigad
ungdomsorganisation och/eller har möjlighet att lotteritillstånd samt studieförbunden
uppfyller detta kriterium.
Föreningstaxa tillämpas även för förvaltningar inom Motala kommun om inte separata
avtal eller överenskommelse finns med bildningsförvaltningen, verksamhet fritid.

Sporthallen
Motala Sporthall A-hall

130 kronor

Seniorer tävlingsmatch

2 000 kronor per match

Arrangemang

25%, alt särskild överenskommelse

Motala Sporthall B-hall

90 kronor

Motala Sporthall, Bordtennishallen

80 kronor

per bord och timma

25 kronor

Motala Sporthall, teorisal 1

100 kronor per tillfälle

max fyra timmar

Motala Sporthall, teorisal 2

100 kronor per tillfälle

max fyra timmar

Vätternrundan Arena
Hela anläggningen

275 kronor

Friidrottsovalen

165 kronor

Bollplanen

110 kronor
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Årshyror
Årshyra, Västers BTK
Motala Sporthall, Bordtennishallen

24 000 kronor

Årshyra, Motala Sportkarate
Motala Sporthall Karatelokalen

20 000 kronor

Årshyra, BK 30 Motala
Motala Sporthall Boxningslokalen

16 000 kronor

Årshyra, Motala Atlet- och Brottarklubb
Vätternrundan Arena del av

17 000 kronor

Årshyra, Motala Frisksportklubb
Motala Sporthall Styrketräningslokalen

50 000 kronor

Årshyra, Motala Triathlongymnasium
Motala Sporthall Triathlonrummet
inklusive omklädningsrum och dusch

10 000 kronor

Skolidrottshallar
Marieberg, Hällaskolan, Råssnäs,
Zederslund

100 kronor

Bråstorp, Dansätter, Tjällmo

90 kronor

Fornåsa, Skolgårda

80 kronor

Charlottenborg, Fågelsta, Ekenäs, Norra
Nykyrka, Godegård, Södra

60 kronor

Smedsby

50 kronor

Omklädningsrum
Avgiften debiteras vid utebliven
grovstädning

100 kronor

Sommarhemmet S:t Anna
Dygnspris inkl moms, 2-bäddsrum

250 kronor

Dygnspris inkl moms, 4-bäddsrum

400 kronor

Dygnspris inkl moms, 5-bäddsrum

500 kronor

Dygnspris inkl moms, 6-bäddsrum

600 kronor

Föreningstaxa 25 % rabatt
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Motala simhall
Badavgift (kronor)
Vuxen

Pensionär

Barn/

Familj

Relax

Relax

ungdom

(2 vuxna

Bas

Plus

(0-18 år)

+ 2 barn)

Entré 1 bad

50

35

25

10 bad

450

315

225

3-månaders-

600

385

300

1 400

1 000

800

120

100

150

900

1 440

kort
Årskort

Simskoleavgift (kronor)
Vuxen
12 lektioner

Barn

800

10 lektioner

550

8 lektioner

450

Övriga avgifter
Arrangemang

25 %, alternativt särskild överenskommelse

Simträning föreningar

25 kronor per simbana och timma

Familjebiljett/familjekort:
Avser fyra personer varav maximalt två vuxna.
För ytterligare barn ingående i familjebiljett tillkommer 20 kronor per barn.
För ytterligare barn ingående i säsongskort familj, tillkommer 200 kronor per barn.

Föreningstaxa
Allmännyttiga ideella föreningar som har sitt säte i Motala inklusive deras
distriktsorganisationer.
Anmärkning: Motalaföreningar som är medlemmar i en statsbidragsberättigad
ungdomsorganisation och/eller har möjlighet att få lotteritillstånd samt studieförbunden
uppfyller detta kriterium.
Föreningstaxa tillämpas även för förvaltningar inom Motala kommun om inte separata avtal
eller överenskommelse finns med bildningsförvaltningen, sektor Fritid.
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Hyra av simhall
När simhallen är stängd finns möjlighet för privatpersoner, företag och föreningar att hyra
bassängerna eller relaxavdelning. Uthyrning sker företrädesvis på lördagar mellan klockan
14:30 och 16:30. För uthyrning, kontakta simhallskassan på tfn. 0141-22 52 60. För
uthyrning på övriga tider, kontakta anläggningschef på tfn. 0141-22 52 59.
Lilla Bassängen

350 kronor/timme (privatpersoner, föreningar, barngrupper)

Stora bassängen

550 kronor/timme (privatpersoner, föreningar, barngrupper)

Stora och lilla bassängen

800 kronor/timme (privatpersoner, föreningar, barngrupper)

Stora och lilla bassängen

1 200 kronor/timme (företag)

Relaxavdelningen

550 kronor/ timme föreningar, övriga 800 kronor/timme

Motala Isstadion
Bandybanan

130 kronor

Kunder som ej omfattas av föreningstaxa

850 kronor

Elitseriematch bandy

4 000 kronor per match

Allsvensk bandymatch

2 000 kronor per match

Arrangemang

25 %, alternativt särskild överenskommelse

Ishallen vecka 38 – vecka 11

180 kronor

Kunder som ej omfattas av föreningstaxan

850 kronor

A-lagsmatch hockey, seriematch herrar

2 000 kronor per match

Arrangemang

25 %, alternativt särskild överenskommelse

Boulehallen klubbrum

60 kronor

Idrottsplatser
Råssnäs fotbollsplan (7/11-manna inklusive
omklädningsrum)
Råssnäs Varpafältet
Charlottenborgs fotbollsplan

110 kronor
80 kronor
100 kronor

Charlottenborg, omklädningsrum

50 kronor

Idrottsparkens nya konstgräsplan A,
perioden 1 december – 15 april

300 kronor

Idrottsparkens gamla konstgräsplan C,
perioden 1 december – 15 april

150 kronor
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Övriga skollokaler
Zederslund, Aulan

150 kronor

Zederslund, Hemkunskap

150 kronor

Zederslund, Norra, Nykyrka, Skolgårda,
Träslöjd

150 kronor

Skolgårda, Tekniksal

150 kronor

Dansätter, Marmorhallen
Matsal
Enbart omklädningsrum

80 kronor
150 kronor
50 kronor

Övernattning
Idrottshallar/skollokaler (per person, vuxen)

50 kronor (lägsta pris 500 kronor)

Idrottshallar/skollokaler per person, barn/ungdom)
Eventuellt tillkommer larmkostnader

30 kronor (lägsta pris 500 kronor)

Angivna timpriser avser föreningstaxa. För övriga kunder gäller 200 % av angivet timpris.

Föreningstaxa
Allmännyttiga ideella föreningar som har sitt säte i Motala inklusive deras
distriktsorganisationer.
Anmärkning: Motalaföreningar som är medlemmar i en statsbidragsberättigad
ungdomsorganisation och/eller har möjlighet att få lotteritillstånd samt studieförbunden
uppfyller detta kriterium.
Föreningstaxa tillämpas även för förvaltningar inom Motala kommun om inte separata avtal
eller överenskommelse finns med bildningsförvaltningen, verksamhet fritid.
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