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2020-01-01 
(Ersätter 2013-07-01) 

 



HYRESTAXOR 

 
Taxa I Föreningar och skolor inom kommunen 

Taxa II Utomstående föreningar, distrikts- och riksorganisationer, privatpersoner, företag m fl 

A Juniorer och seniorer 

B  Ungdom 
 

Fotbollsplaner gräs Taxa I kr Taxa II kr 

Träning 150/tim 495/tim 

Turneringar cuper 240/tim 565/tim 

Match A 400 990 

Match B 200 825 

 

Fotbollsplan konstgräs 

Träning 150/tim 500/tim 

Match A 400 1200 

Match B 200 1200  

 

Friidrottsanläggning Taxa I kr Taxa II kr 

Träning 150/tim 495/tim 

Arrangemang, A-tävling 400 825 

Arrangemang, B-tävling 200 825 

 

Baseboll- och softbollplan Taxa I kr Taxa II kr 

Träning 150/tim 495/tim 

Turneringar, cuper 240/tim 565/tim 

Match A 400 990 

Match B 200 825 

 

Grusplan för cirkus, motorshow, Tivoli mm Taxa I kr Taxa II kr 

Arrangemang 1350 3000 

 

Arrangemanget räknas under den tid anordningar, fordon eller liknande finns uppställda på 

planen. Garantiavgift på 2550 kr erläggs vid bokning och återbetalas efter godkänd städning. 

Kostnader för el, container, saltning, städning mm debiteras hyresgästen. 

 

Ishockeybana Taxa I kr Taxa II kr 

Träning 150/tim 450/tim 

Match A 400 900 

Match B 200 750 

 

Slalombacke Taxa I kr Taxa II kr 

Träning 150/tim 495/tim 

Tävling 400 * 990 * 

* Liftkort för tävling tillkommer 

 

 

 

 

 



Sporthall (Leksandshallen och Insjön) Taxa I kr Taxa II kr 

Träning 150/tim 495/tim 

Tävling, Match A 400 990 

Tävling, Match B 200 825 

Turneringar, cuper 240/tim 615/tim 

Arrangemang 450/tim 660/tim 

Badminton/bana -- 230/tim 

 

Simhall Taxa I kr Taxa II kr 

Träning 150/tim Badavgift 

Tävling A 400 990 

Tävling B 200 990 

 

Gymnastiksal Taxa I kr Taxa II kr 

Träning 150/tim 270/tim 

Tävling, Match A 400 540 

Tävling, Match B 200 415 

 

Gästishallen Taxa I kr Taxa II kr 

Sammankomster 150/tim 660/tim 

Arrangemang 450/tim 660/tim 

 

IP-skogen Taxa I kr Taxa II kr 

Expeditionsvagn, pris per tillfälle 660 1275 

Toalettvagn 1-sits, pris per dygn 300 

Toalettvagn 1-sits, pris per 3 dygn 600 

Toalettvagn 4-sits, pris per dygn 660 1275 

(avgift för tömning av toalettvagn och moms tillkommer) 

Transport inom Leksands kommun 450/tim 

(inkluderar traktor och personal exklusive moms) 

* Hyreskostnad exklusive moms 

 

Scenvagn Taxa I kr Taxa II kr 

Scenvagn, pris per tillfälle exklusive moms 375 560 

Transport inom Leksands kommun 450/tim 

(inkluderar traktor och personal exklusive moms) 

 

Vaverön Taxa I kr Taxa II kr 

Stuga 375/dygn 560/dygn 

 

Övrigt Taxa I kr Taxa II kr 

Förläggning i skolsalar mm, 1-5 dygn 60/gästnatt 75/gästnatt 

Förläggning i skolsalar mm, 6- dygn 45/gästnatt 55/gästnatt 

Omklädningsrum timtid 150/tim 270/tim 

Omklädningsrum dygnstid 900/dygn 1185/dygn 

Bastu, timtid 150/tim 270/tim 

Bastu, dygntid 900/dygn 1185/dygn 



Hyrestaxor för lokaler och anläggning för fritidsändamål i Leksands kommun 

 

Allmänna bestämmelser 

 

1 Hyra enligt taxa I betalas av föreningar och skolor inom kommunen. Övriga erlägger 

hyra enligt taxa II. Taxa I gäller endast föreningens huvudsakliga sysselsättning. 

 

2 Normaltider för simhallen är måndag-fredag kl 8.00-21.00, lördag-söndag kl 8.00-16.30. 

Normaltider för sporthallen är måndag-fredag kl 8.00-22.00, lördag-söndag kl 8.00-16.00. Om 

verksamhet anordnas i Leksandshallen utanför ovan angivna normaltider eller om 

verksamheten kräver speciella vaktmästare på annan anläggning ska arrangören betala 

personalkostnader för detta. 

 

3 Vid speciella arrangemang kan särskild uppgörelse om villkor för hyror och andra 

kostnader träffas mellan arrangören och fritidsavdelningen. 

 

4 Extra personal som krävs för arrangemangets genomförande anskaffas av 

fritidsavdelningen och bekostas av arrangören. Ersättning tas ut enligt de kommunala 

taxorna. 

 

5 Arrangören bekostar eventuella avgifter till STIM. 

 

6 Fram- och borttagning av redskap, material och extra anordningar ombesörjs av 

arrangören. Överenskommelse om vilken utrustning som får nyttjas ska träffas mellan 

arrangören och fritidsavdelningen vid varje uthyrningstillfälle. 

 

7 I angiven hyra ingår fritt nyttjande av det materiel och den utrustning som finns på 

anläggningen. Extra anordningar och inhyrning av speciell utrustning bekostas av 

arrangören. 

 

8 Om inkomstbringande lokal eller anläggning måste stängas för genomförande av annat 

arrangemang ska ett beräknat inkomstbortfall tas ut av arrangören. 

 

9 Vid arrangemang debiteras hyror från förarbetenas början tills efterarbetena är slutförda. 

Vid flerdagarsarrangemang debiteras hyra för högst 10 tim/dag om inte arrangörens 

program upptar längre tid. 

 

10 För föreningar från kommunens vänorter tillämpas samma hyresprinciper som för 

föreningar från egen kommun. 

 

11 Arrangören debiteras för materiel som saknas eller har förstörts. 

 

12 Hyra enligt taxa II debiteras då förening inom kommunen står som ombud för distrikts-/ 

riksförbund eller organisation från annan kommun. 

 

13 Då tillgång på lokaler och anläggningar inte motsvarar efterfrågan avgör 

fritidsavdelningen vilken förening eller organisation som äger företräde. 

 

14 Vid varje tillfälle då lokal eller anläggning disponeras ska en ansvarig ledare som är 

lägst 18 år finnas närvarande. Ledaren är skyldig att se till att de anvisningar som 



tjänstgörande vaktmästare utfärdar efterföljs, samt att ta del av och följa gällande 

ordningsregler. 

 

15 Tilldelad tid får inte överlåtas till annan förening eller person utan fritidsavdelningens 

medgivande. 

 

16 Förening som inte följer angivna bestämmelser kan fråntas rätten att nyttja lokal eller 

anläggning. Hyresgäst som vägrar följa gällande säkerhets- och arbetsmiljöbestäm-

melser ska avvisas från lokalen/anläggningen. 

 

17 Bokning av arrangemang ska ske minst en månad i förväg. Avtal om villkor för 

arrangemangets genomförande ska vara tecknat minst fjorton dagar före startdatum. 

 

18 Alla som hyr larmade lokaler är skyldiga att skaffa nödvändig information om 

larmet! 


