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AVGIFTER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS
ANLÄGGNINGAR OCH MATERIAL
Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) hyr ut idrottsplatser, inomhushallar, ishallar, simhallar, samlingslokaler
och liknande anläggningar runt om på Gotland.
Anläggningarna upplåts i första hand till gotländska föreningar med ungdomsverksamhet för träning,
matcher, möten och arrangemang. Hyrestaxorna för registrerade föreningarna är starkt subventionerade
och är det största ekonomiska stöd KFF ger. Åldersgräns 18 år för att boka.
Bokning

Telefon: 0498-26 96 50, vardagar kl 09:00-11:30.
E-tjänst: interbook.gotland.se/kulturfritid
E-post bokning: bokning@gotland.se
E-post förening: forening@gotland.se

Föreningstaxa

Gotländska föreningar, registrerade i KFF:s register.
Föreningen skall ha ansökt att bli en registrerad förening hos KFF och därefter blivit
godkänd av KFF. För att bli en registrerad förening hos KFF skall föreningen vara
demokratisk, ha ett öppet medlemskap, följa antagna stadgar och ha ett gireringskonto
samt ett organisationsnummer. Föreningen skall årligen skicka in årsmöteshandlingar
(årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och
revisionsberättelse).

Normaltaxa

Gotländska föreningar, ej registrerade i KFF:s register.
Regionala verksamheter.
Privatpersoner och företag.
Föreningar från annan ort.

Kommersiella
arrangemang

Kommersiella arrangemang samt utställningar kan i vissa fall hyra anläggningar
av Region Gotland under vissa perioder.
Kommersiella arrangemang är affärsmässiga arrangemang som inte anordnas av
ideell förening. Arrangemang som anordnas av förening från annan ort likställs med
kommersiellt arrangemang.
För varje arrangemang skall en särskild offert begäras där priser och tjänster offereras.

Moms

Taxorna för lokal- och planhyra är momsbefriade. IP Skogen/Mobila anl. och grupplogi,
se rubrikerna i häftet). Vid fakturering sker en avrundning av avgiften inklusive moms
till närmast hela krontal.
Moms utgår ej mellan regionens förvaltningar.

Personalkostnad Vid arbets-, transport- eller städkostnad debiteras timtaxa
per påbörjad timma och person inkl moms:
Vardagar
Vardagar efter kl 18:00
Lördag, söndag och helgdag
Skolor

330 kr
385 kr
605 kr

Regionens skolverksamhet inom Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen disponerar
endast lärarledda egna och andra skolors anläggningar vid enstaka tillfällen på KFF:s
tider utan kostnad. Skolan står själva för service exempelvis upplåsning, låsning, larm
och ventilation.
Övriga bokare, såsom elever med egna arrangemang, föräldraarrangemang såsom
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loppisar o dyl, bokar som privata bokare och betalar den högre taxan. Då står KFF för
nyckelkort/upplåsning/annan service. Åldersgräns 18 år för att boka.
Avbokning

Om hyrd tid i lokal inte används eller avbokas påförs en straffavgift. Tid kan avbokas
avgiftsfritt fram t o m fem dagar innan hyrestillfället. Vid senare avbokning debiteras
hyreskostnaden.

Ej bokad tid

Använd anläggning som ej bokats tid debiteras 220 kr/tim samt
hyreskostnaden

Nyckelkort

Till lokaler som har kortlås får förhyrare max två kort till bokad tid.
Behöver föreningen fler kort debiteras 50 kr/kort.

Övriga taxor

Ej borttagen innebandysarg - se personalkostnad
Ej grovstädad anläggning eller omkl. rum och/eller ej återställt material - se
personalkostnad
Fotbollsmål kvar på plan debiteras 220 kr/tillfälle.
Lämnat dörr/fönster öppet debiteras 220 kr/tillfälle.
Larmutryckning debiteras full kostnadstäckning.
Vid missbruk av KFF:s ordningsregler kommer extra debitering att ske enligt gällande
taxa.
Om betalning för hyra uteblir kan avstängning ske. I förekommande fall kan
förskottsinbetalning samt depositionsavgift tillämpas.

Övrig information Avgifter för material, lokaler och andra tjänster som tillkommer under löpande år får
fastställas av kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden bemyndigas att inom ramen för budgetanvisningarnas
indexantaganden, alternativt konsumentprisindexutvecklingen, årligen fatta beslut om
justering av avgifter.
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ICA Maxi arena, per timme (ej moms)
Anläggning

Storlek

Föreningstaxa

Normaltaxa

Träning
44 x 24 m
samt match utan entré

200 kr

1200 kr

Match med entré
44 x 24 m
inkl. ledsarg, mediakub, 4 loger.

1950 kr

1950 kr

Externa omklädningsrum, 2 st.
Passertagg (privatperson) köps på Solbergabadet
Passertagg (föreningar och grupper) köps på KFF tel. 0498- 269695
Evenemang

200 kr/år
500 kr/år

15 000 kr/ dag, grundtaxa

.
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Idrottshallar, per timme (ej moms)
Anläggning

Storlek

Föreningstaxa

STOR IDROTTSHALL
Södervärnshallen, stora (sarg)

40 x 19,5 m

76 kr

500 kr

IDROTTSHALL
A7-hallen
Gardahallen(sarg)
Hansahallen (sarg)
Hemsehallen (sarg)
Klintehallen, stora (sarg)
Kustparkshallen
Solklintshallen (sarg)
Sävehallen, stora (sarg)
Västerhejdehallen (sarg)

32 x 17,5 m
32 x 18 m
40 x 18,5 m
36,5 x 17 m
41 x 21 m
43 x 23 m
40 x 25 m
38,8 x 19 m
36 x 18 m

64 kr

408 kr

GYMNASTIKSAL
Gråbo
Solberga, stora
S:t Hans, stora
Sävehallen, lilla
Sävehallen, nya

31 x 10 m
24 x 10 m
24 x 10 m
25 x 12 m
25 x 12,5 m

53 kr

233 kr

Bingan
Dalhem
Fole
Fårösund
Hansahallen, lilla
Hemsebadets aktivitetshall
Humlegårdsskolan
Klinthallen, lilla
Lyckåkerskolan
Lärbro
Norrbacka
Roma
Sanda
Solberga, lilla
Solklintshallen, lilla
S:t Hans, lilla
Stenkyrka
Södervärnshallen, lilla
Terra Nova
Tjelvar
Väskinde
Öja

15 x 10 m
23 x 11 m
16 x 10 m
16 x 10 m
11,5 x 8 m
7x7 m + 3,5x5 m
13 x 8 m
22 x 11 m
19 x 10,5 m
24 x 10 m
16 x 10 m
19 x 10 m
12,5 x 8 m
16 x 10 m
13,5 x 10 m
20 x 10 m
19 x 8 m
25 x 9 m
12 x 8 m
17 x 9 m
16 x 10 m
16 x 10 m

500 kr

500 kr

Vid entrébelagda arrangemang med
entréavgift över 40 kr
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Normaltaxa

Idrottsplatser/Fotbollsplaner, per timme (ej moms)
Anläggning

Föreningstaxa

IDROTTSPLATS/FOTBOLLSPLAN
Gutavallen
KONSTGRÄS
Rävhagen, med belysning
Slite, med uppvärmd plan o belysning
Hemse, med belysning
(Delad plan ½ pris)
GRÄSPLAN, 11-manna
A7-plan
Flyget
Rävhagen
Säveplan
GRUSPLAN, 11-manna
GRÄSPLAN, 7-manna
Flyget 3 st
Rävhagen 2 st

Normaltaxa

76 kr

500 kr

76 kr

466 kr

38 kr

233 kr

64 kr

291 kr

42 kr

174 kr

500 kr/tim

500 kr/tim

GRÄSPLAN, 5-manna
Rävhagen 2 st

Vid entrébelagda arrangemang med
entréavgift över 40 kr

Ishall, per timme (ej moms)
Anläggning
Visby Ishall
Vid entrébelagda arrangemang med
entréavgift över 40 kr

Föreningstaxa

Normaltaxa

76 kr

641 kr

641 kr

641 kr
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Skollokaler, per timme (ej moms)
Anläggning

Antal sittplatser

Föreningstaxa

Normaltaxa

STOR LOKAL
Sliteteatern
Sävehusets aula

286
524

76 kr
80 kr

200 kr
700 kr

Högbyskolans matsal
Solbergaskolans aula
Solbergaskolans matsal
Solklintsskolans matsal
S:t Hansskolans aula
Säveskolans matsal
Södervärnsskolans matsal
Södervärnsskolans aula

162
200
250
150
216
350
240
203

76 kr

150 kr

LITEN LOKAL
Foleskolans matsal
Fårösundsskolans matsal
Gråboskolans matsal, 2 plan
Lyckåkerskolans matsal
Norrbackaskolans matsal
S:t Hansskolans matsal
Säveskolans personalmatsal
Terra Novaskolans matsal
Tjelvarskolans matsal
Vängeskolans matsal
Väskindeskolans matsal

60
72
132
64
110
108 i två rum
35
52/gamla, 58/nya
80
45
76

53 kr

100 kr

53 kr

100 kr

Övriga matsalar/aulor
Undervisningkök, slöjdsalar

Vid entrébelagda arrangemang gäller normaltaxa.
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Grupplogi, (inkl 12% moms) ej privatpersoner
Vissa skollokaler med rökdetektorer kan sommartid disponeras av föreningar för grupplogi.
Kök finns ej på anläggningarna.
Logi, på golv per person och dygn
För cuper, träningsläger och liknande ungdomsarrangemang
anordnade av föreningar verksamma på Gotland.
Under Almedalsveckan kan vissa skollokaler få disponeras av politiska föreningar.
Logi, på golv, max 10 och minst 5 personer per klassrum och dygn.
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66 kr

1500 kr

IP Skogen, per dag (inkl.25% moms)
Reg. föreningar och regionens förvaltningar. Ej privatpersoner eller företag.
IDROTTSPLATS SKOGEN ÄR EN MOBIL IDROTTSPLATS
IP Skogen uthyres i följande prioriteringsordning:
1. Orienteringssporten
2. Skidsporten
3. Föreningstaxa
4. Normaltaxa
För att prioriteringsordningen skall gälla måste ansökan ske innan verksamhetsårets början (senast
den 31 dec). Vid verksamhet förutom orientering t.ex. vid löptävling eller dylikt debiteras föreningstaxa.

ANLÄGGNING

Duschvagn, stora
Duschvagn, lilla
Elverk, exkl bränsle.
Kanslivagn

Orienter.
och skidföreningar
Gasol
Gasol
Ej skolor

Föreningstaxa
(inom ord.
verks.)

Normaltaxa

58 kr
58 kr
58 kr
58kr

349 kr
349 kr
81 kr
349 kr

699 kr
699 kr
116 kr
699 kr

Klockor Startklockor, 2 st digital.
”
Startklockor, 2 st analog.
”
Speakerklocka 1 st
Högtalaranläggning
2 st

12 kr
12 kr
12 kr
58 kr

58 kr
58 kr
58 kr
291 kr

116 kr
116 kr
116 kr
583 kr

Tält 2 st blå
Tält, 2 st, gul/vit
Tält, 4 st, blå

3x3 m
6 x4 m
6x3m

29 kr
58 kr
58 kr

204 kr
408 kr
408 kr

641 kr
1282 kr
1282 kr

Toalettvagn, 4 st

4-pipig

58 kr

291 kr

583 kr

Samtliga förhyrare debiteras avgift för slamtömning av
toalettvagnar enligt kommunens renhållningstaxa.

770 kr / bokning

Personalkostnad
Vid arbets-, transport- eller städkostnad debiteras timtaxa per påbörjad timma och person inkl. moms:
Vardagar
Vardagar efter kl 18:00
Lördagar, söndagar och helgdagar

330 kr
385 kr
605 kr

Kund får hämta hyrt material tidigast klockan 15:00 dagen innan hyrestillfället.
Återlämning skall ske senast klockan 11:00 dagen efter hyrestillfället.
Vid försenad återlämning kommer en extra dags hyra att faktureras för varje påbörjad dag.
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Mobil anläggning, per dag (inkl 25% moms)
Reg. föreningar och regionens förvaltningar. Ej privatpersoner eller företag.
MATERIAL

Antal

Storlek och
specifikationer

Avspärrningsstaket
Avspärrningsstolpar
Avspärrningsspett
Bodar

85
10
65
18

1.80 x 1.20 m/grind
röd, plast, med fot

Bord, inomhus
Bord, inomhus
Bänkar
Bänkar, ej jul-aug

62
17
98
350

1,80 x 0,80 m
1,20 x 0,70 m
parkbänk
bock/plank(ca 4,5 m)

Draperi
Flaggstänger, 9 m

23
12

Garderobsställning
8
Läktare (mobil/ståplats)
Läktare (3 trappsteg) 12
Megafon
1

Föreningstaxa
(inom föreningsverksamhet)

Normaltaxa

7 kr
18 kr
4 kr
200 kr

7 kr
18 kr
4 kr
200 kr

18 kr
18 kr
34 kr
18 kr

34 kr
23 kr
34 kr
18 kr

3 x 7m
fundament =600kg

58 kr
100 kr

58 kr
100 kr

30 galgar/ställning
130 platser, 30 m
träsektioner, 2x1m

58 kr
583 kr
34 kr
58 kr

58 kr
1166 kr
34 kr
116 kr

34 kr

34 kr

ca 3,2 x 2,1 m

Podie, flak

9 (1 x 2 m) Benhöjd: 20, 40, 60, 80 cm

Scen

5-10 m

inkl. PA-vingar

Scentrapp, stor
Scentrapp, liten

7
19

120 cm
70 cm

Sulobackar

12

190 liter +säck, grön

Stolar, klädda
Stolar, plast

200
310

Talarstol

1

Toalettvagn, 4-pip
Toalettvagn, 1-pip

3
1

Handikapptoalett

1

5830 kr dag 1

2915 kr från dag 2

116 kr
58 kr

116 kr
58 kr

12 kr

12 kr

18 kr
7 kr

27 kr
12 kr

58 kr

58 kr

ca 2 000 sittn/vagn
obromsad, 30 km/tim

291 kr
116 kr

583 kr
291 kr

1 handikapp+1-pip
ej på hjul

291 kr

583 kr

vinröd
190 orange, 70 brun,
30 beige, 20 blå.

Endast 1st 4-pipig toalettvagn med vinterdäck att hyra perioden 1/12 - 30/3 enl lag.
Samtliga förhyrare debiteras avgift för slamtömning av
toalettvagnar enligt kommunens renhållningstaxa.
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770 kr / bokning

Mobil anläggning, per dag (inkl 25% moms)
Reg. föreningar och regionens förvaltningar. Ej privatpersoner eller företag.
MATERIAL

Antal

Storlek och
specifikationer

Cafébord
Caféstolar

14
60

pastellfärgade
pastell, fällstolar

Estradvagn

1

obromsad
scen 6.70 x4,50m takh 3,70

Föreningstaxa
(inom föreningsverksamhet)

Normaltaxa

10 kr
5 kr

15 kr
10 kr

583 kr

583 kr

Personalkostnad
Vid arbets-, transport- eller städkostnad debiteras timtaxa per påbörjad timma och person inkl. moms:
Vardagar
Vardagar efter kl 18:00
Lördagar, söndagar och helgdagar

330 kr
385 kr
605 kr

Kund får hämta hyrt material tidigast klockan 15:00 dagen innan hyrestillfället.
Återlämning skall ske senast klockan 11:00 dagen efter hyrestillfället.
Vid försenad återlämning kommer en extra dags hyra att faktureras för varje påbörjad dag.
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SIMHALLAR, Solberga och Hemsebadet
Entréavgifter bad – gäller på alla Region Gotlands simhallar
Entré, vuxna
Entré, ungdom under 18 år, studerande, pensionärer, arbetssökande

55 kr
35 kr

Rabattkort
Rabattkort, vuxna - 12 bad
550 kr
Rabattkort, ungdom under 18 år studerande, pensionärer, arbetssökande - 12 bad 350 kr
Årskort, vuxna
½-årskort, vuxna
Årskort, ungdom under 18 år, studerande, pensionärer, arbetssökande
½-årskort för ovanstående

1300 kr
900 kr
600 kr
450 kr

Årskort, familj
½-årskort familj

2000 kr
1200 kr

Träningskortet Vatten & Land - 12 ggr
Drop-in, Vatten & Land

900 kr
85 kr

Vattengymnastik - 12 ggr

800 kr

Babysim, baby samt föräldrar, Hemsebadet – 8 ggr

800 kr

Bassänghyra
Grupp, per timme stor bassäng, max 50 personer
Grupp, per timme stor bassäng från 51 personer*
Grupp, per timme rehabbassäng, Hemsebadet

700 kr
delad tid/halva priset
1000 kr
delad tid/halva priset
350 kr/tim

Förening för personer med funktionsnedsättning i rehabbassäng,
före kl 17:00
Förening för personer med funktionsnedsättning i rehabbassäng,
efter kl 17:00
Grupp, per timme barnbassäng + barnlandskap, Hemsebadet
Bubbelpoolen, Hemsebadet
Ledarledd verksamhet vid hyra av bassäng
Vid uthyrning av bassäng efter ordinarie arbetstid tillkommer följande kostnad

100 kr/tim
150 kr/tim
700 kr/tim
400 kr/tim
330 kr/tim
330 kr/tim

Föreningsverksamhet
För arrangemang i simhallen skall särskild offert begäras då priser och tjänster offereras.
Offertförfrågan mailas till bokning@gotland.se.
Dyk- och simföreningar, träningstid
75 kr/tim
För alla föreningstyper, maxavgift per dygn
1900 kr
Endast dyk- och simföreningar får hyra simhall utan badvakt och till föreningspris.
Simskola
Simskola barn, i grupp
Simskola vuxen, i grupp
Simundervisning, enskilt

40 kr/lektion
70 kr/lektion
200kr/lektion
13

Skolor
Skolbad
Avgift för ej avbokad tid

15 kr/elev
220 kr/tim

Solarium (ej Solbergabadet) Åldersgräns 18 år
Per gång exkl bad
Rabattkort, 4 gånger exkl bad
Övrigt
Badkläder (hyra)
Handduk (hyra)

60 kr
220 kr

40 kr
40 kr

Barn under tio år måste ha badande eller ombytt vuxet sällskap som är över 18 år.
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Bibliotekens avgifter
Beställningsavgifter m.m.
Fjärrlån - böcker inom Norden

0 kr

- böcker utom Norden
- artikelkopior inom Norden max 20 sidor därefter1kr/sida
- artikelkopior utom Norden
- per kopia
- artikelkopia till andra bibliotek utanför Gotland*
Utlåningsavgift för Spelfilm och TV-spel
Avgift för förlorat lånekort
*Gäller högskolebibliotek som tillämpar avgifter till Region Gotlands bibliotek

150 kr
20 kr
100 kr
50 kr
20 kr
10 kr

Övertidsavgifter
Övertidsavgift per medium/dag

1 kr

Undantag:
För snabblån, per dygn
Kursbok/ nattlån, per dygn
Spelfilm och TV-spel per dygn
Maxbelopp per medium

5 kr
20 kr
20 kr
35 kr

Undantag:
Maxbelopp för spelfilm och kursbok

200 kr

Maxbelopp per återlämningstillfälle

250 kr

Ersättning för förstört eller förlorat material
Vuxenlitteratur/Ljudbok
Barnlitteratur
Musik-CD
Tidskriftshäfte

300 kr
100 kr
150 kr
50 kr

Material vars värde överstiger 400 kr ersätts med verklig kostnad.
För film och CD-rom bestäms ersättningsbeloppet i varje enskilt fall. Fjärrlånat material ersätts med
det belopp som det långivande biblioteket fastställt.
Låntagare som är skyldig biblioteket minst 200 kr i övertidsavgifter eller 2000 kr för ej
återlämnade böcker kan fråntagas sin lånerätt tills dess återbetalning skett eller avbetalningsplan
upprättats. Bibliotekskund som på annat sätt grovt missbrukat sin lånerätt eller överträtt
ordningsregler kan avstängas i högst 3 månader genom beslut av avdelningschef. Beslutet om
avstängning kan överklagas till kultur- och fritidsnämnden.
Avgifter för bibliotekstjänster till gymnasiala friskolor, privata företag och vårdgivare
Bokprat på biblioteket för en klass
Bibliotekskunskap på biblioteket för en klass
IT-baserad informationssökning för elever
Bokprat på personalmöte i skolan
Bokprat på föräldramöte i skolan
Bokprat på företag/organisation

700 kr
700 kr
700 kr
1000 kr
1000 kr
1000 kr
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blioteksservice vid privat vårdinrättning och arbetsplatser, beroende på omfattningKonsultation:
katalogsökning, avancerad
400 kr/tim

Lotteritillstånd

Lotteritillstånd
Avgift (§ 15-tillstånd och §17-registrering)
Kontrollantarvode utgår med 3 % på beräknad omslutning, max

Kultur- och fritidsförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress:
Visborgsallén 19
Öppettider: 09:00-11:30, 13:00-15:00
Telefon: 0498-26 90 00 vxl

16

300 kr.
1 500 kr.

