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L. 33
TAXA FÖR UTHYRNING AV SKOLLOKALER M. M.
LOKALER

TAXA 1

TAXA 2

TAXA 3

TAXA 4

TAXA 5

Aula
Skolmatsal

90:- / tim
max 900 kr

140 kr / tim
max 1 400 kr

400 kr / tim
Max 4 000 kr

720 kr/tim
max 7 200 kr

BUN:s
prövning

Depositionsavgift
Specialsalar:
Hemkunskapssal
Tekniksal
Bildsal
Musiksal
Slöjdsal

1 800 kr
70 kr / tim
max 700 kr
per dygn

2 800 kr
120 kr / tim
max 1 200 kr
per dygn

8 000 kr
Uthyres ej i
denna taxekod

14 400 kr
Uthyres ej i
BUN:s prövdenna taxekod ning

Depositionsavgift
Skolklassrum
Avdelning i förskola
Depositionsavgift

1 400 kr
50 kr / tim
max 500 kr
per dygn
1 000 kr

2 400 kr
90 kr / tim
max 900 kr
per dygn
1 800 kr

200 kr / tim
Max 2 000 kr

200 kr / tim
max 2 000 kr

BUN:s prövning

4000 kr

4 000 kr

-

Depositionsavgift: Depositionsavgift ska erläggas innan hyrd lokal tas i bruk. Avgiften återbetalas efter uthyrningen om inte kostnader för återställande av uthyrd lokal uppstått. Depositionsavgiften motsvarar summan av 2 maximibelopp per dygn.
Avgifterna indexregleras årligen per den 1 januari enligt konsumentprisindex.
Anmärkning: I hyreskostnaden ingår normalt tillbehör, exempelvis overhead. När det gäller
uthyrning av speciallokaler skall överensstämmelse träffas med respektive ansvarig angående
materialkostnader med mera.
Vid avbeställning av bokad tid
För hyresgäst:
Tidigare än 14 dgr före bokad tid
Mellan 3 och 14 dgr före bokad tid
Senare än 3 dgr före bokad tid
Bokad, ej avbeställd tid

Ingen avgift
25% av fastställd avgift
75% av fastställd avgift
100% fastställd avgift

För hyresvärd:
I normalfall senast 8 dgr före bokad tid.
Förklaring till avgiftstaxekod
TAXA 0

Förening som erhåller bidrag från kultur- och fritidsnämnden och har ungdomsverksamhet. Avgiften modifieras beroende på andelen ungdomar (7-20 år) i föreningen. För denna beräkning hänvisas till beräkningsgrunden nedan. Taxekategorin
gäller dock inte vid fester eller kommersiella arrangemang. Vid sådana tillfällen
tillämpas taxa 3 eller 4.
Pensionärsföreningar.
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För pensionärsföreningar gäller dock inte taxa 0 fredagar kl. 15.00 – måndagar kl.
07.00. Då gäller i stället taxa 1,3 eller 4 beroende på i vilket syfte lokalen hyres ut
till pensionärsföreningen.

TAXA 1

TAXA 2

Taxekategorin gäller inte för uthyrning av specialsalar och skolmatsalar i kommunens skolor.
Studieförbund och föreningar som erhåller bidrag från kultur- och fritidsnämnden,
men som inte bedriver någon ungdomsverksamhet. Taxekategorin gäller dock inte
vid fester eller kommersiella arrangemang. Vid sådana tillfällen tillämpas taxa 3
eller 4.
Övriga föreningar samt kommunala förvaltningar i Lomma kommun.
Avgift uttages dock enbart när lokal hyres för ändamål utanför förvaltningens ordinarie verksamhet. Till ordinarie verksamhet räknas tillfällen då skollokaler uthyres
till olika föräldragrupper.
Taxekategorin gäller inte vid fester eller kommersiella arrangemang. Vid sådana
tillfällen tillämpas taxa 3 eller 4.

TAXA 3

Övrig uthyrning till föreningar och enskilda, dock inte då uthyrningen sker för ett
kommersiellt arrangemang. Exempel på uthyrningsändamål då taxekategorin är
tillämplig är s k privatuthyrning och festuthyrning.

TAXA 4

Kommersiella arrangemang.

TAXA 5

Övrigt. Avgiften för denna specialbokning fastställes av barn och utbildningsnämnden efter särskild prövning.

Beräkningsgrund för taxa 0
För beräkning av avgift enligt taxa 0 användes följande beräkningsgrund.
För verksamhet där antalet barn/ungdomar mellan 7 och 20 år utgör:
1.

76 % - 100 % av alla medlemmar, uttages inte någon avgift för nyttjande av lokal.

2.

upp till 25 % av alla medlemmar, uttages en avgift motsvarande 75 % av fastställd avgift
i för respektive lokal.

3.

26 % - 50 % av alla medlemmar, uttages en avgift motsvarande 50 % av fastställd avgift i
för respektive lokal.

4.

51 % - 75 % av alla medlemmar, uttages en avgift motsvarande 25 % av fastställd avgift i
för respektive lokal.
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