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Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar 
 

Samlingslokaler 
Avser kommunalt ägda och drivna lokaler 

 
Registrerade föreningar samt internuthyrning inom samtliga  
förvaltningars verksamhet 

Kostnad 2021 

Alla lokaler  0 kronor 
 
Övriga Kostnad 2021 
Avser i kommunen ej registrerade föreningar Per tillfälle* 
  
Borrby skola  
Aula 1175 kronor 
Grupprum 225 kronor 
  
Brunnsparkens scen   375 kronor 
  
Gärsnäs Allaktivitetshus  
Stora salen   1480 kronor 
  
Joneberg  
Matsal   375 kronor 
Korsavadsskolan  
Matsal   620 kronor 
LaSala (aula)   620 kronor 
  
Simrislundsskolan  
Före detta fritidsgård 620 kronor 

Skeppet        3500 kronor 
  
Skillinge skola  
Matsal 495 kronor 
  
S:t Olofs Medborgarhus  
Stora salen 1175 kronor 
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Övriga Kostnad 2021 
Valfisken  
Galleriet 1110 kronor 

Sammanträdesrum, Ungdomens hus 280 kronor 

Scenlokal, Ungdomens hus 895 kronor 
  
Vitaby Medborgarhus  
Stora salen 895 kronor 
Sammanträdesrum 245 kronor 
  
Österlengymnasiet/Fredsdalsskolan  
Österlensalen 1110 kronor 
Aulan 895 kronor 

 
* Ett tillfälle motsvarar maximalt 12 timmars bokning. 

 
 

Permanenta upplåtelser 
Avser kommunalt ägda lokaler och båtplatser 

 
Registrerade föreningar  Kostnad 2021 
Av kommunen ägda lokaler vilka upplåtes av kultur- och fritidsnämnden till före-
ning för egen permanent disposition, 6 månader eller mer. Årshyra i % av nämn-
dens hyreskostnad. Gäller inte byggnader för museiverksamhet. 
(indexuppräknas inte) 

15% 

Av kommunen ägda byggnader för museiverksamhet vilka upplåtes av kultur- och 
fritidsnämnden till hembygdsföreningar för egen permanent disposition, 6 måna-
der eller mer. Årshyra i % av nämndens hyreskostnad.  
(indexuppräknas inte) 

0 % 

Av kommunen ägda båtplatser vilka upplåtes av kultur- och fritidsnämnden till 
förening för egen permanent disposition, 6 månader eller mer. Årshyra i % av 
nämndens hyreskostnad.  
(indexuppräknas inte) 

0% 
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Sporthall  
Registrerade föreningar samt internuthyrning inom samtliga förvalt-
ningars verksamhet 

Kostnad 2021 

 Per timme 
Sporthall/gymnastiksal/danssal 0 kronor 

 
 

Övriga Kostnad 2021 
 Per timme 
Hel sporthall 160 kronor 
Halv sporthall/gymnastiksal/danssal 100 kronor 

 
 

Idrottsplatser 

Registrerade föreningar samt internuthyrning inom samtliga förvalt-
ningars verksamhet 

Kostnad 2021 
 

Tidsfördelning enligt separat avtal Per timme 
Gräsplan.  0 kronor 
Friidrottsarena.  0 kronor 

 
 

Konstgräsplaner: Korsavad och Skillinge Kostnad 2021 
Ingen nolltaxa för föreningar, avgiftsfritt för skolor inom Simrishamns kom-
mun. Ungdom är till och med 16 år.  
Halv plan=halv avgift 

Per timme 

  
1 november–15 april  
Träning senior 410 kronor 
Träning ungdom 0 kronor 
Match senior 545 kronor 
Match ungdom 410 kronor 
  
16 april–31 oktober  
Träning senior 0 kronor 
Träning ungdom 0 kronor 
Match senior  500 kronor 
Match ungdom 25 kronor 
  
1 januari–31 december  
Träning extern 715 kronor 
Match extern 1730 kronor 
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Simhall - Utomhusbad 
Registrerade föreningar med bassängverksamhet samt Simrishamns 
kommuns skolor och friskolor 

Kostnad 2021 

Tidsfördelning enligt separat avtal  
För tid utöver de timmar som kultur- och fritidsnämnden har att, efter ansökan, 
fördela betalas entréavgift. Avgift enligt nedan taxa för ”Övriga”. 

0 kronor 

 
 

Övriga Kostnad 2021 

Vuxen/pensionär  
Entré 50 kronor 
Rabatthäfte 12 bad 465 kronor 
Badkort 3 månader 815 kronor 
Badkort 6 månader 970 kronor 
Badkort 9 månader 1225 kronor 
Badkort 12 månader 1535 kronor 
  
Ungdom 5-18 år, legitimation erfordras  
Entré 40 kronor 
Rabatthäfte 12 bad 360 kronor 
Badkort 3 månader 550 kronor 
Badkort 6 månader 655 kronor 
Badkort 9 månader 770 kronor 
Badkort 12 månader 975 kronor 
  
Familjebiljett  
4 personer, max 2 vuxna 150 kronor 
5 personer, max 2 vuxna 180 kronor 

 
 

Bowlinghall 
Registrerade föreningar med bowlingverksamhet Kostnad 2021 
Tidsfördelning enligt separat avtal Per timme 
Utöver de av kultur- och fritidsnämnden tilldelade timmar betalas hyra enligt ne-
dan, taxa för ”Övriga”.  

0 kronor 

 
Övriga Kostnad 2021 
 Per timme 
Ungdom, per bana 100 kronor 
Vuxen, per bana 200 kronor 
Hyra hela hallen 1400 kronor 

http://www.simrishamn.se/
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Övriga Kostnad 2021 
 Paketpris 
Barnkalas hela hallen, 2 timmar, varav 1 timme och 15 minuter är bowling 1200 kronor 

 
 
Skjuthall 
Registrerade föreningar med skytteverksamhet Kostnad 2021 
Tidsfördelning enligt separat avtal Per timme 
Skjuthall 0 kronor 

 
 
Övrigt 
Övrigt Kostnad 2021 
Taggavgift per år och tagg, inklusive moms 25 kronor 
Borttappad eller skadad tagg, inklusive moms 100 kronor 
  
Larmutryckning Faktisk kostnad 
Beredskapsutryckning Faktisk kostnad 
Extra städning Faktisk kostnad 
Skador orsakade på grund av oaktsamhet Faktisk kostnad 

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och ”Prisindex för kommu-
nal verksamhet”, PKV, som fastställs i oktober månad året före avgiftsåret (2,1 % för avgiftsår 2021). 
Basår är 2020. Procentsatsen för PKV publiceras på Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, webb-
plats. Avgiften avrundas uppåt till närmsta hela 5 kronor. 

 
Taxa för uthyrning av sporthall, simhall, utomhusbad, bowlinghall och skjuthall är bestämda med utgångs-
punkt från kostnadsläge och KPI oktober månad 2020 jämfört med oktober månad 2019 (0,28% för av-
giftsår 2021). KPI publiceras på Statistiska centralbyråns, SCB:s, webbplats. Avgiften avrundas uppåt till 
närmsta hela 5 kronor. 
 
Avgifterna är momsbefriade om inget annat anges. 
Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar är antagen i kommunfullmäktige den 14 de-
cember 2020.  

http://www.simrishamn.se/
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Taxa för lotteri 
 

 
Lotteri Kostnad 2021 
Lotteritillstånd 370 kronor 
Kontrollantarvode av lotteriets totala insatsbelopp  3% 
 

Kontrollantarvodet följer Lotteriinspektionens rekommendation. Arvodet betalas ut om minst 150 kronor 
och maximalt 4 500 kronor. 

 
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och ”Prisindex för kommu-
nal verksamhet”, PKV, som fastställs i oktober månad året före avgiftsåret (2,1 % för avgiftsår 2021). 
Basår är 2020. Procentsatsen för PKV publiceras på Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, webb-
plats. Avgiften avrundas uppåt till närmsta hela 5 kronor. 
 
Avgifterna är momsbefriade om inget annat anges. 
 
Taxa för lotteri är antagen i kommunfullmäktige den 14 december 2020. 
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Avgifter – Biblioteket 
 

Avgifter Pris 2021 

Förseningsavgifter per media och dag Per media och 
dag 

Barn och ungdomar under 18 år  0 kronor 
Barnbok 0 kronor 
Vuxenmedia/bok, tidskrifter, CD etcetera  2 kronor 
Film, avgift per media  5 kronor 
Fjärrlån, avgift per media  370 kronor 
Fjärrlån, ej återlämnad gul fjärrlånelapp 10 kronor 
Maximal förseningsavgift per återlämningstillfälle 300 kronor 
  
Skadade eller borttappade medier ersätts antingen till det totala återanskaff-
ningsvärdet eller till nedanstående schablonpriser.  

Pris per media 
 

Vuxenbok 225 kronor 
Barnbok 150 kronor 
Tidskrift 50 kronor 
Musik-CD Anskaffnings-

värde 
Språkkurser Anskaffnings-

värde 
Film   10 kronor 
Texthäfte eller folder till CD 50 kronor 
Ljudbok för vuxna 225 kronor 
Ljudbok för barn 150 kronor 
DVD, vuxen/barn 550 kronor 
Fjärrlån, priset sätts av långivande bibliotek  
Om du är skyldig 100 kronor eller mer, får du inte låna förrän avgiften är betald.   
  
Övriga avgifter Pris 
Reservationer   0 kronor 
Reservationer för fjärrlån per media 10 kronor 
Eventuellt ersättningar till andra bibliotek i samband med fjärrlån Faktisk kostnad 
Ersättningslånekort 25 kronor 
  

Utskrifter och fotokopior, inklusive moms Pris per ark 
A4 per ark 2 kronor 
A3 per ark 4 kronor 
A4 per färgark 4 kronor 
A3 per färgark 8 kronor 
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Bibliotekets taxor började gälla den 1 oktober 2014 med anledning av en ny gemensam bibliotekskatalog 
för Simrishamn/Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuners bibliotek och därmed enhetliga taxor. Ob-
servera att en del avgifter skiljer sig åt i de olika kommunerna. 
 
Lånevillkoren hittar du på vår gemensamma sida https://www.biblioteksso.se/web/arena/lanevillkor. 
 
Avgifterna är momsbefriade om inget annat anges. 
 
Bibliotekets avgifter antogs i kommunfullmäktige den 14 december 2020. 
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Taxa – Österlens museum 
 
Österlens museum Avgift 2021 

Entréavgifter Fri entré 
  
Visningar, skolklasser  
Skolklass, max 20 elever per grupp, 60 minuter 440 kronor 
Uppsökande program för skolklass inom Simrishamns kommun, 60 minuter 520 kronor 
Uppsökande program för skolklass utanför kommunen, 60 minuter, exklusive 
moms, resekostnad tillkommer 

540 kronor 

Hällristningsvisning för skolklass från Simrishamns kommun, 60 minuter, 460 kronor 
Hällristningsvisning för skolklass utanför kommunen, 60 minuter, exklusive 
moms 

520 kronor 

  
Hel- och halvdagsprogram skolklass till fornminnen  
Guidning halvdag, 3-4 timmar 1640 kronor 
Guidning heldag, 6 timmar 2050 kronor 
Bronsåldersbuffé lunch, per person 90 kronor 
Fika, per person 50 kronor 
Verkstad skolklass, inklusive visning. Max 20 elever per grupp. Materialkostnad 
tillkommer. 

670 kronor 

  
Visningar, vuxengrupper  
Stadsvandring och andra program utanför museibyggnaden, exklusive moms 1430 kronor 
Föredrag på museet 1280 kronor 
Föredrag utanför museet, resekostnad tillkommer, exklusive moms 2000 kronor 
  
Hel- och halvdagsprogram vuxengrupp  
Guidning halvdag, 3-4 timmar, exklusive moms 2150 kronor 
Guidning heldag, 6 timmar, exklusive moms 2810 kronor 
Bronsåldesbuffé lunch, per person, exklusive moms 140 kronor 
Fika, per person, exklusive moms 50 kronor 
  
Lokaler  
Under ordinarie öppettider  
Sammanträdesrummet Salen 620 kronor 
Sammanträdesrummet Salen, registrerad förening inom kommunen 0 kronor 
Foajé och faktarum Garvaren  600 kronor 

 
Vid extra insatser för exempelvis iordningställande, städning och upplåsning eller skadegörelse med mera 
debiteras faktisk kostnad. Egen personal debiteras med 450 kronor per påbörjad timme. 
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Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och ”Prisindex för kommu-
nal verksamhet”, PKV, som fastställs i oktober månad året före avgiftsåret (2,1 % för avgiftsår 2021). 
Basår är 2020. Procentsatsen för PKV publiceras på Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, webb-
plats. Avgiften avrundas uppåt till närmsta hela 10 kronor. 
 
Avgifterna är inklusive moms om inget annat anges. 
 
Det ankommer på kultur- och fritidschefen att avgöra prissättningen av försäljningsvaror och  
dylikt att besluta om entréavgifter till enstaka arrangemang samt att på kommunens vägnar 
avgöra tolkningen och tillämpningen av taxan. 
 
Taxan för Österlens museum antogs i kommunfullmäktige den 14 december 2020. 
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Försäljning och förmedling av bilder Österlens Museum 
 
Prislista för de vanligaste typerna av bildbeställning.  Avgift 2021 
Allmänt pristillägg för filer på USB med logga    75 kronor 
  
Privatpersoner, forskare, skolungdomar (icke-kommersiell användning) 
 

 

Digital fil, mängdrabatt kan ges över 5 bilder   200 kronor 
Fotoutskrift A4, ej fotopapper   5 kronor 
Fotoutskrift A3, ej fotopapper   10 kronor 
Digital film, kortare än 5 minuter   300 kronor 
Digital film, längre än 5 minuter   500 kronor 
  
Kommersiell användning i tryck (böcker, tidningar, tidskrifter), priser exklu-
sive moms. 

 

Digital fil/foto, mängdrabatt kan ges över 5 bilder   600 kronor 
Digital fil/film   1000 kronor 
  
Annonser  
Mindre bild   4000 kronor 
Halvsida   5000 kronor 
Helsida    6000 kronor 
Omslag/uppslag   8000 kronor 
  
Affischer  
Beroende på storlek och upplaga, pris från   2000 kronor 
  
Utställningar, mässor o liknande  
Kortare tid än 3 månader, per bild    1000 kronor 
3-12 månader, per bild   2000 kronor 
Permanent, per bild   3000 kronor 
  
Bildspel, diaserier och overhead  
1-10 bilder, per bild   500 kronor 
Större antal bilder Särskild över-

enskommelse 
  
Internet  
Kommersiellt/första sidan, per bild   4000 kronor 
Underliggande sidor, per bild   2000 kronor 
Icke-kommersiellt/första sidan, per bild   2000 kronor 

http://www.simrishamn.se/
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Prislista för de vanligaste typerna av bildbeställning.  Avgift 2021 
Underliggande sidor, per bild   1000 kronor 
Priserna gäller publicering i max 1 år. Adress för hemsidan måste anges vid be-
ställning. 

 

  
  
Vid andra typer av beställningar kontakta arkivansvarige annett.glimberg@sim-
rishamn.se. 

 

 
Avgifterna är inklusive moms om inget annat anges. 
 
Prislistan för försäljning och förmedling av bilder Österlens museum antogs i kommunfullmäktige den 14 
december 2020. 
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