KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-10-08

§ 311
Fastställande av taxor och avgifter för logi
Dnr KS/2019:291
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för logi enligt Taxor- och
avgifter för logi daterad 2019-09-30 att gälla från och med 2020-01-01.
Framtida förändringar av taxor och avgifter, som anpassas enligt
konsumentprisindex (KPI)
delegeras till nämnden för Kultur & Fritid från 2020.
Sammanfattning av ärendet
För läger och arrangemang hyr Kultur & Fritid ut logi till föreningar i
kommunala lokaler såsom skolsalar, områdeslokaler och idrottshallar. År 2018
omfattade uthyrningen cirka 25 000 övernattningar. Avgiften för logi har inte
uppdaterats på många år. Inriktning i nytt förslag är att erbjuda ett billigt
alternativ för övernattningsaktiviteter på hemmaplan för kommunens föreningar,
samt att förbättra möjlighet även för små föreningar att ha aktiviteter med
övernattningar för att exempelvis stärka sammanhållningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-13
Nämnden för Kultur & Fritid beslut §31, 2019-03-28
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2019-03-08
Styrdokument taxor och avgifter för logi, 2019-03-28
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
Beslutet skickas till

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-10-08

Förvaltningen för Fritid & Kultur
KLK ekonomi

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-09-13
Diarienummer

KS/2019:291

Taxor och avgifter för logi
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för logi enligt Taxor- och avgifter för logi daterad
2019-09-30 att gälla från och med 2020-01-01.
Framtida förändringar av taxor och avgifter, som anpassas enligt konsumentprisindex (KPI)
delegeras till nämnden för Kultur & Fritid från 2020.
Sammanfattning av ärendet
För läger och arrangemang hyr Kultur & Fritid ut logi till föreningar i kommunala lokaler såsom
skolsalar, områdeslokaler och idrottshallar. År 2018 omfattade uthyrningen cirka 25 000
övernattningar. Avgiften för logi har inte uppdaterats på många år. Inriktning i nytt förslag är att
erbjuda ett billigt alternativ för övernattningsaktiviteter på hemmaplan för kommunens föreningar,
samt att förbättra möjlighet även för små föreningar att ha aktiviteter med övernattningar för att
exempelvis stärka sammanhållningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-13
Taxor- och avgifter för logi, 2019-09-30
Nämnden för Kultur & Fritid beslut §31, 2019-03-28
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse samt styrdokument taxor och avgifter för logi, 2019-03-28
Beslutet skickas till
Förvaltningen för Fritid & Kultur
Kommunledningskontoret ekonomi
Ing-Britt Blomberg

Gunilla Josefsson

Specialist budget

Ekonomichef

Kommunledningskontoret
Ing Britt Blomberg
0300-834678
ing-britt.blomberg@kungsbacka.se
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

[Taxor och avgifter för logi]
Kultur & Fritid
Taxor och avgifter för logi gäller från och med 2020-01-01.
Framtida förändringar av taxor och avgifter, som anpassas enligt konsumentprisindex (KPI)
delegeras till nämnden för Kultur & Fritid från 2020.

Taxor och avgifter för logi i kommunens lokaler
Bidragsberättigad Övrig förening Förening utanför
förening
inom kommunen kommunen
Lägerlogi

Övernattning på golv/natt/person * 50 kr

50 kr

75 kr

Öppningsavgift för logi i flera
skolor/idrottshallar **

1000 kr/lokal

1000 kr/lokal

Enligt offert

1 500 kr

1 500 kr

Enligt offert

Läger Fjärås Fritidscenter *

Avser 24 timmar upp till 30 personer.
För tid utöver lägertid gäller timtaxa.
För mer än 30 personer tillkommer
50 kr/natt/person

* Förutsatt att föreningen grovstädar och ställer i ordning lokalen som den var när man anlände
** Vid större arrangemang när det krävs flera lokaler för övernattning debiteras en öppningsavgift
per lokal för varje extra skola/idrottshall som behöver öppnas

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

Placera denna ruta sist i dokumentet:

Beslutad av: Nämnden för Kultur & Fritid, §31 2019-03-28
Gäller från: 2020-01-01
Ansvarig förvaltning: Kultur & Fritid
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Nämnden för Kultur & Fritid

Datum

2019-03-28

§ 31

Taxor och avgifter för logi
KFT/2019:71

1.2.1

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Nämnden för Kultur & Fritid godkänner uppdaterade taxor och avgifter för logi från och med
2020-01-01 och översänder dessa till kommunfullmäktige för beslut.
Framtida förändringar av taxor och avgifter, som anpassas enligt konsumentprisindex, KPI,
föreslås delegeras till nämnden för Kultur & Fritid från 2020.
Sammanfattning av ärendet
För läger och arrangemang hyr Kultur & Fritid ut logi till föreningar i kommunala lokaler såsom
skolsalar, områdeslokaler och idrottshallar. 2018 omfattade uthyrningen cirka
25 000 övernattningar. Avgiften för logi har inte uppdaterats på många år.
Inriktning i nytt förslag är att erbjuda ett billigt alternativ för övernattningsaktiviteter på
hemmaplan för kommunens föreningar, samt att förbättra möjlighet även för små föreningar att
ha aktiviteter med övernattningar för att exempelvis stärka sammanhållningen.

Bidragsberättigad Övrig förening Förening utanför
förening
inom kommunen kommunen
Lägerlogi
Övernattning på golv/natt/person * 50 kr

50 kr

75 kr

Öppningsavgift för logi i flera
skolor/idrottshallar **

1000 kr/lokal

1000 kr/lokal

Enligt offert

1 500 kr

1 500 kr

Enligt offert

Läger Fjärås Fritidscenter *

Avser 24 timmar upp till 30 personer.
För tid utöver lägertid gäller timtaxa.
För mer än 30 personer tillkommer
50 kr/natt/person

* Förutsatt att föreningen grovstädar och ställer i ordning lokalen som den var när man
anlände
** Vid större arrangemang när det krävs flera lokaler för övernattning debiteras en
öppningsavgift
per lokal för varje extra skola/idrottshall som behöver öppnas
Beslutsunderlag
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2019-03-08
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Nämnden för Kultur & Fritid

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2019-03-28

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-03-08
Diarienummer

u

KFT/2019:71 Kungsbacka

Taxor och avgifter för logi
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Nämnden för Kultur & Fritid godkänner uppdaterade taxor och avgifter för logi från och med
2020-01-01 och översänder dessa till kommunfullmäktige för beslut.
Framtida förändringar av taxor och avgifter, som anpassas enligt konsumentprisindex, KPI,
föreslås delegeras till nämnden för Kultur & Fritid från 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kultur & Fritid hyr ut logi i kommunens lokaler till exempel skolsalar, områdeslokaler och
idrottshallar till föreningar för läger och arrangemang. Under 2018 hyrdes lokaler ut för cirka
25 000 övernattningar. Avgiften för logi har inte uppdaterats på många år.
Inriktning i det nya förslaget är att erbjuda ett billigt alternativ att ha övernattningsaktiviteter
på hemmaplan för våra egna föreningar i kommunen, samt att förbättra möjlighet även för
små föreningar att ha aktiviteter med övernattningar för exempelvis stärka sammanhållningen.
Bidragsberättigad
förening
Lägerlogi
Övernattning på
golv/natt/person *
Öppningsavgift för logi i flera
skolor/idrottshallar **

Läger Fjärås Fritidscenter *

Avser 24 timmar upp till 30 personer.
För tid utöver lägertid gäller timtaxa.
För mer än 30 personer tillkommer 50
kr/natt/person

Övrig förening Förening utom
inom kommunen kommunen

50 kr

50 kr

75 kr

1000 kr/lokal

1000 kr/lokal

Enligt offert

1 500 kr

1 500 kr

Enligt offert

* Förutsatt att föreningen grovstädar och ställer i ordning lokalen som den var när man anlände.
** Vid större arrangemang när det krävs flera lokaler för övernattning debiteras en öppningsavgift per
lokal för varje extra skola/idrottshall som behöver öppnas.

Kultur & Fritid
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Tidigare taxa:

Logi
Bidrag berättigad
förening

Övrig förening
inom
kommunen

Förening utom
kommunen

Lägerlogi

Övernattn ing på golv/ natt *

*

35:-

35:-

35:-

Läger Fjärås Fritidscenter *
Avser 24 timmar. För tid utöver
lägertid gäller timtaxa.

1 300:-

1 950:-

3 900:-

Läger Kungsbacka sportcenter
Tillgång till kök i ln lagsstugan,
logi i Harmonisalen.

1300:-

1950:-

3900:-

Förutsätter att föreningen grovstädar. I annat fall debiteras den faktiska städ kostnaden.

Beslutsunderlag
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2019-03-08
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Ulrika Granfors
Förvaltningschef

