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Taxor och avgifter i idrotts- och 

fritidsanläggningar 
I Nacka kommun finns det många olika typer av idrotts- och fritidsanläggningar. 

Vilka taxor och avgifter som gäller när en förening, skola, organisation eller 

privatperson ska boka och nyttja tid i någon av dessa idrotts- och 

fritidsanläggningar anges i detta dokument.  

Villkor, regler och fördelningsprinciper anges i separata dokument (FRN 

2021/89) ”Villkor och regler avseende förhyrning av idrotts- och fritidsanläggningar och 

lokaler” samt ”Fördelningsprinciper för kommunala lokaler och anläggningar inom idrotts- 

och fritidsområdet”. 

Säsongsindelningar och ansökningsperioder anges på kommunens hemsida.  

Fritidsnämnden kan även bevilja 0-taxa för viss verksamhet. Beslut om 0-taxa 

fattas i varje enskilt fall bortsett från vid match- och tävlingsbokningar som är 

sanktionerade av ett specialidrottsförbund.  

  

https://www.nacka.se/uppleva--gora/idrottsanlaggningar/boka-anlaggning/ansokningsperioder/
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Kundgrupper 

Avgiften per timma i en lokal eller anläggning utgår från vilken typ av kund det är 

som har verksamhet och till vem verksamheten riktar sig. Beroende på lokalens 

syfte kan samma kund erhålla olika subventionsnivå. Bidragsberättigade1 

föreningar och föreningar som har tagit del av föreningsbidrag och bedriver barn- 

och ungdomsverksamhet inom idrotts- och fritidsområdet erhåller exempelvis en 

subventionerad taxa medan företag, privatpersoner och övriga föreningar betalar 

en högre taxa. Nedan anges vilka kundgrupper som gäller.  

 

1 Bidragsberättigade föreningar uppfyller kriterierna för att söka samtliga bidrag hos 

fritidsnämnden. Kriterierna för bidragsberättigande anges i ett separat dokument (FRN 2020/83) 

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till ideella barn- och ungdomsföreningar och ideella organisationer 

inom idrotts- och fritidsområdet i Nacka kommun.  

2 Med kommunalt bidrag avses organisationer som under föregående eller innevarande kalenderår 

har erhållit bidrag från Nacka kommun för likvärdig verksamhet som bokningen avser.  

3 Funktionsnedsättning – Personer med funktionsnedsättning avser deltagare som med anledning 

av en fysisk funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder eller specialanpassat 

material. Vidare avses deltagare som med anledning av dold funktionsnedsättning har behov av 

särskilt anpassade metoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild kompetens. 

Deltagare i verksamhet arrangerad av förening ansluten till Svenska Parasportförbundet eller 

Svenska Dövidrottsförbundet omfattas alltid av begreppet deltagare med funktionsnedsättning. 

 

  

Kundgrupp 1 Ideella organisationer med kommunalt bidrag2 för barn 0 – 3 år 

Kundgrupp 2 Bidragsberättigade1 samt ideella organisationer med kommunalt bidrag2 för barn 
och unga 4 – 20 år och personer med funktionsnedsättning3 alla åldrar 

Kundgrupp 3 Bidragsberättigade1 samt ideella organisationer med kommunalt bidrag2 för 
vuxna 21 – 64 år 

Kundgrupp 4 Bidragsberättigade1 samt ideella organisationer med kommunalt bidrag2 för 
äldre från 65 år 

Kundgrupp 5 Ideella organisationer utan kommunalt bidrag med verksamhet för barn och 
unga 0 – 20 år 

Kundgrupp 6 Ideella organisationer utan kommunalt bidrag med verksamhet för vuxna 21 – 
64 och äldre från 65 år 

Kundgrupp 7 Driftaktörer av kommunal verksamhet för barn och unga 0 – 20 år och personer 
med funktionsnedsättning alla åldrar 

Kundgrupp 8 Driftaktörer av kommunal verksamhet för vuxna 21 – 64 år och äldre från 65 år 

Kundgrupp 9 Företag med kommunalt bidrag2, icke ideella organisationer med kommunalt 
bidrag alla åldrar och kommunala enheter 

Kundgrupp 10 Privatpersoner, övriga organisationer och företag 

Kundgrupp 11  Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor 
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Taxor / Avgifter 

Taxor visas i pris per timma om inget annat anges.  

Fotbollsplaner/IP 

 Hög 
subvention 
Kundgrupp: 
2 

Låg 
subvention 
Kundgrupp: 
3 & 4 

 
Kundgrupp: 
1 & 5 – 10 

Skolor 
 
Kundgrupp:  
11 

11-spelarplan, 
huvudsäsong 
(april-oktober) 

60 kr 130 kr 1 100 kr 80 kr 

11-spelarplan, 
för- och 
eftersäsong 
(november-mars) 

175 kr 260 kr 2 200 kr 80 kr 

9-spelarplan, 
huvudsäsong 
(april-oktober) 

45 kr 100 kr 825 kr 60 kr 

9-spelarplan, för-
och eftersäsong 
(november-mars) 

130 kr 195 kr 1 650 kr 60 kr 

Halvplan, 
huvudsäsong 
(april-oktober) 

30 kr 65 kr 550 kr 40 kr 

Halvplan, för- 
och eftersäsong 
(november-mars) 

90 kr 130 kr 1 100 kr 40 kr 

Tredjedelsplan, 
huvudsäsong 
(april-oktober) 

20 kr 45 kr 370 kr 30 kr 

Tredjedelsplan, 
för- och 
eftersäsong 
(november-mars) 

60 kr 90 kr 735 kr 30 kr 

7-spelarplan, 
huvudsäsong 
(april-oktober) 

15 kr 35 kr 275 kr 20 kr 

7-spelarplan, för- 
och eftersäsong 
(november-mars)  

45 kr 65 kr 550 kr 20 kr 

5-spelarplan, 
huvudsäsong 
(april-oktober) 

10 kr 20 kr 140 kr 10 kr 

5-spelarplan, för- 
och eftersäsong 
(november-mars) 
 

25 kr 35 kr 275 kr 10 kr 
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Fotbollstältet 

Fotbollstältet  
11-spelarplan, 
huvudsäsong 
(april-oktober) 

60 kr 130 kr 1 100 kr 80 kr 

Fotbollstältet  
11-spelarplan, 
för- och 
eftersäsong 
(november-mars) 

900 kr 1 500 kr 3 250 kr 900 kr 

Fotbollstältet 
Halvplan, 
huvudsäsong 
(april-oktober) 

30 kr 65 kr 1 100 kr 40 kr 

Fotbollstältet 
Halvplan,  
för- och 
eftersäsong 
(november-mars) 

450 kr 750 kr 1 625 kr 450 kr 

Fotbollstältet 
Tredjedelsplan, 
huvudsäsong 
(april-oktober) 

20 kr 45 kr 370 kr 30 kr 

Fotbollstältet 
Tredjedelsplan, 
för- och 
eftersäsong 
(november-mars) 

300 kr 500 kr 1 100 kr 300 kr 

Fotbollstältet  
7-spelarplan, 
huvudsäsong 
(april-oktober) 

15 kr 35 kr 550 kr 20 kr 

Fotbollstältet 
7-spelarplan, för- 
och eftersäsong 
(november-mars) 

225 kr 375 kr 815 kr 225 kr 

Friidrottsplan 50 kr 95 kr 1 300 kr 0 kr 
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Sporthallar och gymnastikhall 

 Hög 
subvention 
Kundgrupp: 
2 

Låg 
subvention 
Kundgrupp: 
3 & 4 

 
Kundgrupp: 
1 & 5 – 10 

Skolor 
 
Kundgrupp:  
11 

Sporthall/ 
gymnastikhall 

50 kr 95 kr 750 kr 730 kr 

Halv sporthall/ 
gymnastikhall 

25 kr 50 kr 375 kr 365 kr 

Tredjedels 
sporthall4 

   245 kr 

4 Tredjedels sporthall är endast bokningsbar för skolor när de bedriver 

undervisning.  

Gymnastiksalar 

 Hög 
subvention 
Kundgrupp: 
2 

Låg 
subvention 
Kundgrupp: 
3 & 4 

 
Kundgrupp: 
1 & 5 – 10 

Skolor 
 
Kundgrupp:  
11 

Gymnastiksal 35 kr 80 kr 180 kr 200 kr 

Ishallar och istält 

 Hög subvention 
Kundgrupp: 
2 

Låg 
subvention 
Kundgrupp: 
3 & 4 

 
Kundgrupp: 
1 & 5 – 10 

Skolor 
 
Kundgrupp:  
11 

Huvudsäsong 115 kr 325 kr 2 100 kr 115 kr 

För- och 
eftersäsong 

800 kr 1 600 kr 2 100 kr 800 kr 

Om en förening önskar hyra en ishall före försäsongen eller efter eftersäsongen 

gör kommunen först en bedömning om det är möjligt och sedan ska en särskild 

överenskommelse tecknas mellan kommunen och föreningen där föreningen 

erbjuds nyttja ishallen för en taxa motsvarande den faktiska driftkostnaden. 

Kampsportslokaler 

 Hög 
subvention 
Kundgrupp: 
2 

Låg 
subvention 
Kundgrupp: 
3 & 4 

 
Kundgrupp: 
1 & 5 – 10 

Skolor 
Kundgrupp:  
11 

Kampsportlokal 35 kr 80 kr 450 kr 200 kr 
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Dans- och fäktningslokaler 

 Hög 
subvention 
Kundgrupp: 
2 

Låg 
subvention 
Kundgrupp: 
3 & 4 

 
Kundgrupp: 
1 & 5 – 10 

Skolor 
Kundgrupp:  
11 

Dans- och 
fäktningslokal 

35 kr 80 kr 180 kr 200 kr 

Simhallar 

 Hög 
subvention 
Kundgrupp: 
2 

Låg 
subvention 
Kundgrupp: 
3 & 4 

 
Kundgrupp: 
1 & 5 – 10 

Skolor 
Kundgrupp:  
11 

Bana 35 kr 60 kr 300 kr 75 kr 

Simhallar avgifter 

Avser Målgrupp Avgift 

1 gång Vuxna 85 kr 

 Vuxna med reducerat pris5 50 kr 

 Barn och ungdom 7 – 19 år 35 kr 

 Skollov, 7 – 19 år 10 kr 

 Barn 0 – 6 år i sällskap med betalande 
vuxen, högst tre barn per vuxen 

0 kr 

 Minigrupp 1 vuxen och 1 – 2 barn 110 kr 

 Minigrupp 2 vuxna och 1 – 2 barn 195 kr 

 Minigrupp per extra barn utöver 2 barn 30 kr 

10 gånger Vuxna 680 kr 

 Vuxna med reducerat pris5 390 kr 

 Barn och ungdom 7 – 19 år 260 kr 

12 månader Vuxna 2 300 kr 

 Vuxna med reducerat pris5 1 270 kr 

 Barn och ungdom 7 – 19 år 850 kr 

Simskola, 5 – 19 år 8 gånger 950 kr 

Simskola, från 20 år 8 gånger 1 150 kr 
5 Vuxna med reducerat pris avser ålderspensionärer, heltidsstuderande med 

studentlegitimation samt arbetslösa med intyg från a-kassa.  

Fritidsgårdslokaler 

 Hög 
subvention 
Kundgrupp: 
2 

Låg 
subvention 
Kundgrupp: 
3 & 4 

 
Kundgrupp: 
1 & 5 – 10 

Skolor 
Kundgrupp:  
11 

Fritidsgård 90 kr 225 kr 300 kr 300 kr 

Café och 
samlingssal 

60 kr 150 kr 200 kr 200 kr 

Motionsrum 30 kr 60 kr 85 kr 85 kr 
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Mötesrum 30 kr 60 kr 85 kr 85 kr 

Fritidsgårdslokalerna varierar i både storlek och utbud/utrustning beroende på 

vilken fritidsgård uthyrningen avser. Mer information finns på nacka.se.  

Övriga lokaler 

 Hög 
subvention 
Kundgrupp: 
2 

Låg 
subvention 
Kundgrupp: 
3 & 4 

 
Kundgrupp: 
1 & 5 – 10 

Skolor 
Kundgrupp:  
11 

Mötesrum 30 kr 200 kr 450 kr 100 kr 

Omklädningsrum  
(endast för skolor) 

   100 kr 

Avgifter vid utebliven avbokning 

Tilläggsavgift/timma vid utebliven avbokning  
(ordinarie bokning6) 

1 000 kr 

Tilläggsavgift/dag vid utebliven avbokning 
(arrangemangsbokning) 

1 000 kr 

6 Gäller ej bokningar sanktionerade av specialidrottsförbund 

Övriga taxor/avgifter 

Städavgift (vid utebliven städning) 1 500 kr/dag 

Borttappad nyckel 1 500 kr/nyckel 

Bokning av vaktmästare vid arrangemang 750 kr/timma 

Funktionärsvagn med högtalaranläggning 
(inkl. transport) 

1 500 kr/dag7 

Endast bokningsbart för föreningar i Nacka 

Toalettvagn – 2000 sittningar  
(inkl. tömning och transport) 

1 000 kr/dag7 

Endast bokningsbart för föreningar i Nacka 

Scen 30 m² 
15 sektioner. Bredd: 1 m. Längd: 2 m. 
Höjd: 40 cm eller 80 cm 

500 kr/dag8 

Endast bokningsbart för föreningar i Nacka 

Hopfällbara bord  
Bredd: 70 cm. Längd: 120 cm 

20 kr/bord/dag 
Endast bokningsbart för föreningar i Nacka 

Hopfällbara stolar 10 kr/stol/dag 
Endast bokningsbart för föreningar i Nacka 

Transport av uthyrda objekt 500 kr/väg. Tur och retur 1 000 kr9 

7 Kostnadsfritt för orienteringsföreningar 
8 Kostnadsfritt för bidragsberättigade föreningar 
9 Kostnadsfritt för föreningar som riktar sig till personer med 

funktionsnedsättning 


