Taxor 2022 – Kultur & fritid
Idrottslokaler/Idrottsanläggningar
Föreningspris – Registrerade föreningar i Skurups kommuns föreningsregister (moms utgår
ej)
Vuxna, över 20 år
Barn/Ungdom, 0-20 år
Skurups Sparbank Arena
Budohallen
75 kr/tim
35 kr/tim
Bordtennishallen
75 kr/tim
35 kr/tim
Innebandyhallen
75 kr/tim
35 kr/tim
Mackleanhallen
75 kr/tim
35 kr/tim
Skurupshallen
75 kr/tim
35 kr/tim
Konferensrummet
0 kr/tim
0 kr/tim
Skurups Sparbank Arena Café
500 kr/arrangemang 500 kr/arrangemang
250 kr/dag
250 kr/dag
50 kr/tim
50 kr/tim

Nils Holgerssonhallen (helplan)
Plan A (halvplan)
Plan B (halvplan)
Nils Holgerssonhallens Café

150 kr/tim
75 kr/tim
75 kr/tim
500 kr/arrangemang
250 kr/dag
50 kr/tim

70 kr/tim
35 kr/tim
35 kr/tim
500 kr/arrangemang
250 kr/dag
50 kr/tim

Rydsgårds Arena
Rydsgårds Arena Café

75 kr/tim
500 kr/arrangemang
250 kr/dag
50 kr/tim

35 kr/tim
500 kr/arrangemang
250 kr/dag
50 kr/tim

50 kr/tim
50 kr/tim
50 kr/tim

25 kr/tim
25 kr/tim
25 kr/tim

Gymnastiksalar
Skivarps gymnastiksal
Östergårds gymnastiksal
Slimmingebys gymnastiksal
Privat uthyrning* (moms utgår ej)
Skurups Sparbank Arena
Budohallen
Bordtennishallen
Innebandyhallen
Mackleanhallen
Skurupshallen
Konferensrummet

200 kr/tim
200 kr/tim
200 kr/tim
200 kr/tim
200 kr/tim
150 kr/tim

Nils Holgerssonhallen (helplan)
Plan A (halvplan)

650 kr/tim
325 kr/tim

Plan B (halvplan)
Nils Holgerssonhallens Café

325 kr/tim
500 kr/arrangemang

Rydsgårds Arena

200 kr/tim

Gymnastiksalar
Skivarps gymnastiksal
Östergårds gymnastiksal
Slimmingebys gymnastiksal

125 kr/tim
125 kr/tim
125 kr/tim

Konstgräsplan Rydsgård, Skivarp & Skurup, privat uthyrning 600 kr/timme (moms utgår ej)
Lokaler – Möteslokaler
Grundhyra för all typ undervisningssal
Lokaler - Gummifabriken

Förening
25 kr/tim
25 kr/tim

Privat
50 kr/tim
50 kr/tim

Tillägg för specialsalar typ slöjd, bild, hemkunskap

50 kr/tim

100 kr/tim

Tillägg: Om samordning av ovan nämnda salar kan ske inom samma lokal/skola och samma
kväll uttages en maxhyra med 665 kr/kväll oavsett antalet salar.
Aulan, (Nils Holgersson gymnasiet, Rutgerskolan och Prästamosseskolan)

200 kr/tim

400 kr/tim

Matsalen, Nils Holgersson gymnasiet, Stora salen, Bruksgården

100 kr/tim

250 kr/tim

Övriga, (ej specificerade lokaler inom kommunens verksamhetsområde)

25 kr/tim

100 kr/tim

Biorama
Uthyrning av lokalen inklusive personal, extern hyresgäst
Vid användning av bioprojektor tillkommer extra debitering.

500 kr/tim

Uthyrning till politiska partier (representerade i Kommunfullmäktige)
Personal tillkommer med 350 kr/timme exklusive moms

0 kr

Uthyrning av Restaurang Rutger – Hyrs endast ut till kommunens föreningar
Hela restaurangen

500 kr/h (moms utgår ej)

Stora salen

200 kr/h (moms utgår ej)

Konferensrummet

50 kr/h (moms utgår ej)

Smårum

25 kr/h (moms utgår ej)

Vid inget tillfälle ingår köksutrymmena.
Vid uthyrning inkl förtäring

Vid någon form av
förtäring utgår menypris
plus halv hyreskostnad
enligt ovan.

Uthyrning till politiska partier (representerade i Kommunfullmäktige) 0 kr
Vid behov av personal och teknisk utrustning överenskommes om ersättning

*Privat uthyrning avser privatpersoner, företag, föreningar som ej är registrerade i Skurups
kommuns föreningsregister samt föreningar verksamma utanför Skurups kommun
Taggar till idrottshallar/lokaler utgår med 75 kr (inkl.25 % moms) tagg vid säsongsbokningar
(minst 10 stycken bokningar per säsong)
Vid enstaka/tillfälliga bokningar tas ingen kostnad. Tagg återlämnas senast 5 dagar efter
bokningen. Förlorad tagg ersätts till anskaffningspris.
Övernattning
Alla lokaler i Skurup 50 kr/dygn/pers.
De fritids- och skollokaler som är godkända för övernattning kan upplåtas till ideella
föreningar eller till arrangemang i regi av ideella föreningar
•

•
•
•
•

Hyra uttages ej för pensionärsföreningar vid användande av kommunens lokaler
(gäller ej vid bokning av idrottshallar och idrottsanläggningar).
Om personal erfordras tillkommer dock ersättning för detta. Nyttjandet ses som
en del av deras bidrag.
Internt utgår ej lokalhyra vid användande av sammanträdesrum eller dylika lokaler.
Boende på äldreboenden får låna samlingslokal utan kostnad. Lån av lokal anses
inkluderat i de boendes hyra.
Privat uthyrning* av kommunal lokal inklusive måltid för fester får ej ske.
Kostnad för personal som Skurups kommun kräver eller som begärs av hyresgästen för
särskilda arrangemang uppgår till 400 kr exkl.moms per timme oavsett av tjänst och
nyttjare.

Ni finner Skurups kommuns samtliga taxor/avgifter 2022 via följande länk:
https://www.skurup.se/37189

