
1 (4) 
 

 
 
 
 
 
 

Författning 4.2.4 

Antagen av kommunfullmäktige § 117/2016 
Reviderad § 86/2018 

 
 

Avgifter inom Kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde 
 

Allmänna regler 
Upplåtelse får, om kultur- och fritidsnämnden inte för särskilt fall beslutar annat, endast ske 
för icke kommersiell verksamhet/aktivitet med idrottsligt eller kulturellt innehåll eller syfte, 
och som är förenligt med såväl respektive lokals avsedda användningsändamål, som 
kommunens andra förekommande allmänna principer för uthyrning. 

 
• Vid fördelning av tider i anläggningar ska ideella föreningar och musikchecksaktörer 

prioriteras i förhållande till enskilda personer (Vuxna/ungdom). 

• Samtliga uthyrda lokaler ska återlämnas iordningställda och grovstädade, annars 
debiteras hyrestagaren kommunens självkostnad för iordningställande, och för 
återställande av uthyrd lokal. 

• För bokad lokal som inte nyttjas, och avbokning inte gjorts av hyrestagaren senast 24 
timmar före debiteras angiven avgift. 

• Kultur- och fritidsnämnden äger utfärda ordningsregler för nyttjandet av kommunens 
nedan angivna lokaler, liksom att uppställa särskilda villkor för uthyrning, och har också 
rätt att neka uthyrning om detta är påkallat. 

• Avtal om uthyrning får bara träffas med den som har rätt att ingå sådan. 

Avgifter 

• Alla avgifter, vilka är angivna exklusive förekommande mervärdesskatt, gäller, utom vad 
avser hyra för klubblokal, för en upplåtelsetid om 60 minuter. 

• Gäller från och med 2018-07-01 

• Föreningstillhörighet berättigar inte till avgift för ideell förening om bokning är för privat 
bruk. 

• Om den aktivitet som avses bedrivas vid förhyrning omfattar både ungdomar och vuxna 
bestäms avgiften utifrån vilken ålderskategori som majoriteten av brukare/användare är 
i. 
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• Politiska organisationer som uppbär mandat i kommunfullmäktige har rätt att utan 
kostnad nyttja för ändamålet lokaler vid medlemsmöten, nämndförberedelser eller 
därmed likställd aktivitet. 

• Vid hyra av hörsalen eller kultursalen blir avgiften per tillfälle max 4 timmars avgift. 

 
GRÄSPLAN; KONSTGRÄSPLAN OCH SIMBASSÄNG (en bana) 50 METER 

 

Ideella föreningar med verksamhet i Staffanstorps kommun 

Vuxna 277 kr 

Ungdom (0-25 år) 92 kr 
 

 
Boende i Staffanstorps kommun (gäller ej simbassäng) 

Vuxna 277 kr 

Ungdom (0-25) år 92 kr 
 

 
Övriga 

Vuxna 540 kr 
 
 

IDROTTSHALLAR, SIMBASSÄNG (en bana) 25 meter 
 

Ideella föreningar med verksamhet i Staffanstorps kommun 

Vuxna 256 kr 

Ungdom (0-25 år) 61 kr 
 
 

Boende i Staffanstorps kommun (gäller ej simbassäng) 

Vuxna 256 kr 

Ungdom (0-25) år 61 kr 
 

 
Övriga 

Vuxna 500 kr 
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GYMNASTIKSALAR 
 

Ideella föreningar med verksamhet i Staffanstorps kommun 

Vuxna 123 kr 

Ungdom (0-25 år) 35 kr 

Privat bruk/Boende i Staffanstorps kommun 

Vuxna 123 kr 

Ungdom (0-25) år 35 kr 
 

 
Övriga 

Vuxna 240 kr 
 
 

BORDTENNIS (per bord) 
 

Vuxna 21 kr 

Ungdom (0-25 år) 15 kr 
 
 

BARNKALAS IDROTTSHALLAR 205 kr 
 
 

KLUBBLOKAL. 
 

Hyra av kommunal ägd lokal i anslutning 

till idrottsplats, idrottshall eller badhus. 205 kr per kvadratmeter och år 
 

 
LÄGERHYRA ELLER LÅNGTIDSHYRA 

 

Gäller enligt särskilt upplåtelsekontrakt eller nyttjanderättsavtal. 
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MEDBORGARHUSET 
 

Musiklokaler; rum som är mindre än 30 kvm 
 

Ideella föreningar samt Musikchecksaktörer med verksamhet i Staffanstorps kommun 

Vuxna 80 kr 

Ungdom 50 kr 
 

Musiklokaler; rum som är större än 30 kvm 
 

Ideella föreningar samt Musikchecksaktörer med verksamhet i Staffanstorps kommun 

Vuxna 120 kr 

Ungdom 70 kr 
 

 
Hörsalen, ca 120 kvm (exl scen) 

 

Ideella föreningar samt Musikchecksaktörer med verksamhet i Staffanstorps kommun 

Vuxna 180 kr 

Ungdom 90 kr 

Boende i Staffanstorps kommun 180 kr 

Övriga 440 kr 
 
 

Kultursalen, 244 kvm (exl scen) 
 

Ideella föreningar samt Musikchecksaktörer med verksamhet i Staffanstorps kommun 

Vuxna 360 kr 

Ungdom 180 kr 

Övriga 900 kr 
 

 
Kultursalen Delad ,120 kvm 

 

Ideella föreningar samt Musikchecksaktörer med verksamhet i Staffanstorps kommun 

Vuxna 180 kr 

Ungdom 90 kr 

Övriga 440 kr 
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