FÖRSLAG AVGIFTER 2021
Datum

2020-10-05

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Avgifter inom enheten fritid och idrott samt kultur och ungdom
Verksamhet med nolltaxa gäller för lokalbokning med ordinarie utrustning. Extra utrustning och tjänst debiteras kunden

UF-företag, klassaktiviteter inom grundskolan
UF-företag, lokaler och planer, hyra per timme
Klassaktiviteter grundskolan (efter skolans slut), hyra per timme

100
0

Smedjebacken
Föreningar från Smedjebackens kommun har samma avgift som Ludvikas föreningar

Badet, Ludvika
Bad, vuxna
Bad, ungdom (3-19 år)
Bad, studerande, pensionärer
Relaxavdelningen, per timme
Klippkort, vuxna
Klippkort, studerande, pensionärer
Årskort, studerande, pensionärer*
Årskort vuxna*
Hyra badkläder eller handduk till skolbad
Hyra badkläder eller handduk till omsorgsfritiden
Flytväst per dygn
Flytväst per vecka
Simlek,simskola 15 lektioner barn/ungdom (30 minuter)
Simlek, simskola 10 lektioner barn/ungdom (30 minuter)
Simskola 10 lektioner vuxna (30 minuter)
Simskola 10 lektioner vuxna (45 minuter)
Simskola utomhus 10 lektioner (45 minuter)
Babysim, minisim, 8 gånger (30 minuter)
Vattengympa 10 gånger (60 minuter)
Cirkelträning 10 gånger (60 minuter)
Simhall bidragsberättigad förening, ungdom per bana och timme
Simhall bidragsberättigad förening, vuxna per bana och timme
Simhall privat, förening annan kommun, företag, förbund, organisationer per bana och timme
(idrott/hälsa)
Skolbad utan simundervisning, mellanbassängen (max 20 elever)
Skolbad med simundervisning, mellanbassängen (max 12 elever) och stora bassängen (max 2
banor)
Skolbad utan simundervisning, stora bassängen (max 2 banor)
Skolbad annan kommun utan simundervisning, mellanbassängen (max 20 elever)
Skolbad annan kommun med simundervisning, mellanbassängen (max 12 elever) och stora
bassängen (max 2 banor)
Skolbad annan kommun utan simundervisning, stora bassängen (max 2 banor)
Privatlektioner i simundervisning, avdelad personal per timme
Undervisning livräddning per timme för skolor (exklusive badpris)
Utbildning livräddning per person övriga organisationer (inklusive badpris)
HLR-utbildning per person
HLR-utbildning per person, företag
Kommersiellt arrangemang, försäljning, fester, mässor, publika arrangemang, (inklusive städning och
tekniker)
*årskorten gäller för samtliga bad i Ludvika kommun

70
20
50
180
10 besök
650
450
1000
1300
30
0
30
75
900
700
1000
1200
300
1000
1000
1000
Per bana
0
30
180
Per grupp och lektion
1000
1000
800
1200
1200
1200
Per timme
500
450
900
400
Avtalat pris
Avtalat pris

Badet, Grängesberg
Bad vuxna
Bad, ungdom (3-19 år)
Bad, studerande, pensionärer
Hytt per gång

45
20
35
10
10 besök
360
270
1000
1300
30
30
50
100
Per bana

Klippkort, vuxna
Klippkort, studerande, pensionärer
Årskort barn (3-19 år), ungdom, studerande, pensionärer*
Årskort vuxna*
Hyra badkläder per styck
Hyra handduk per styck
Hyra handduk och badkläder
Hobbylokalen per timme
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Simhall bidragsberättigad förening, ungdom per bana och timme
Simhall bidragsberättigad förening, vuxna per bana och timme

0
30

Simhall privat, förening annan kommun, företag, förbund, organisationer per timme och bana
(idrott/hälsa)

180

Skolbad utan simundervisning, mellanbassängen (max 20 elever)
Skolbad med simundervisning, mellanbassängen (max 12 elever) och stora bassängen (max 2
banor)
Skolbad utan simundervisning, stora bassängen (max 2 banor)
Skolbad annan kommun utan simundervisning, mellanbassängen (max 20 elever)
Skolbad annan kommun med simundervisning, mellanbassängen (max 12 elever) och stora
bassängen (max 2 banor)
Skolbad annan kommun utan simundervisning, stora bassängen (max 2 banor)
Privatlektioner i simundervisning, avdelad personal per timme
Undervisning livräddning per timme för skolor (exklusive badpris)
Utbildning livräddning per person övriga organisationer (inklusive badpris)
Kommersiellt arrangemang, försäljning, fester, mässor, publika arrangemang,(inklusive städning och
tekniker)
*årskorten gäller för samtliga bad i Ludvika kommun

Per grupp och lektion
1000
1000
1000
1200
1200
1200
500
450
900
Avtalat pris

Sporthallen, hallar
A-hall ungdom, (-19 år), bidragsberättigad förening
A-hall vuxna, bidragsberättigad förening
A-hall, övriga
B-hall ungdom, (-19 år), bidragsberättigad förening
B-hall vuxna, bidragsberättigad förening
B-hall övriga
F-hall ungdom, (-19 år), bidragsberättigad förening
F-hall vuxna, bidragsberättigad förening
F-hall, övriga
Sammanträdesrum
Sammanträdesrum, bidragsberättigad förening, årsmöte.
Omklädningsrum (vid evenemang utanför hallen)
Golvskydd A-hallen
Kommersiellt arrangemang, försäljning, fester, mässor, publika arrangemang (inklusive städning och
tekniker)
Förberedelseavgift per timme (max 1 dygn före och efter arrangemanget)

Per timme
0
180
250
0
165
200
0
165
200
100
0
100/rum
Avtalat pris
Avtalat pris
180

Samtliga lokaler under perioden juni-augusti, endast bokningsbara vardagar 7:00-16:00, övrig tid
enligt överenskommelse

Skollokaler, hallar
Per timme

Björkås, Håksberg, Junibacken,
Marnäs, Nyhammar, Sunnansjö, Stallbacken
Sörvik, Vasa
Ungdom, (-19 år), bidragsberättigad förening
Vuxna, bidragsberättigad förening
Övriga

0
165
200

Högbergsskolan, Lorensbergaskolan, Parkskolan
Ungdom, (-19 år), bidragsberättigad förening
Vuxna, bidragsberättigad förening
Övriga
Kommersiellt arrangemang, försäljning, fester, mässor, publika arrangemang (inklusive städning och
tekniker)

0
180
250
Avtalat pris

Serviceavgifter
Per timme

Folkets Hus, sporthallen, Grängesbadet, ABB Arena,
Extra städkostnad
Möblering, ordningställande av lokal
Servicepersonal, utöver ordinarie arbetstid
Servicepersonal, utöver ordinarie arbetstid, storhelg
Skadad egendom samt utryckningskostnader (falsklarm)

350
350
350
450
Faktisk kostnad
Per styck
80
150

Tagg, inklusive programering
Nyckel

Matcher, tävlingar, cuper
Per timme
ordinarie hallhyra
ordinarie hallhyra + 100kronor
ordinarie hallhyra + 165 kronor

Ungdom, (-19 år), bidragsberättigad förening
Vuxna, bidragsberättigad förening
Övriga avgifter

Tävlingar i simhall
Per gång
2000
4000

Halvdag
Heldag

Folkets Hus
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Per timme
Aveny
Ungdom (-19 år), bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang
Vuxna, bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang
Övriga
Star
Ungdom (-19 år), bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang
Vuxna, bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang
Övriga
Festsalen
Ungdom (-19 år), bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang
Vuxna, bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang
Övriga
Gillesalen
Ungdom (-19 år), bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang
Vuxna, bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang
Övriga
Lilla Orren per timme (efter 17:00 vardagar och helgdagar)
Stora Orren per timme (efter 17:00 vardagar och helgdagar)
Ingen debitering av lilla och stora Orren för Ludvika kommuns förvaltningar
Foajé
Ungdom (-19 år), bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang
Vuxna, bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang
Övriga
Kök och servering
Ungdom (-19 år), bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang
Vuxna, bidragsberättigad förening, ej publika arrangemang
Övriga
Övriga avgifter
Repetitionsavgift (max 14 dagar före arrangemanget)
Förberedelseavgift (max 1 dygn före och efter arrangemanget)
Flygeln i Aveny, per tillfälle
Elpiano, per tillfälle
Flygelstämning
2K projektor, per tillfälle
Golvskiva scénpodie inklusive ben, per styck
Kommersiellt arrangemang, försäljning, fester, mässor, publika arrangemang (inklusive städning och
tekniker)

0
180
500
0
180
400
0
180
400
0
180
200
100
150

0
180
200
0
180
500
180
180
700
200
Självkostnadspris
2000
30
Avtalat pris

Samtliga lokaler under perioden juni-augusti, endast bokningsbara vardagar 7:00-16:00, övrig tid
enligt överenskommelse

Fotbollsplaner
Per timme

Gräs 11-manna
Ungdom, (-19 år) bidragsberättigad förening
Vuxna, bidragsberättigad förening
Övriga
Kommersiellt arrangemang, försäljning, fester, mässor, publika arrangemang (inklusive städning och
tekniker)

0
180
300
Avtalat pris

Konstgräs: ABB Arena, perioden vecka 9 - vecka 17, vinterdrift
Ungdom, (-19 år) bidragsberättigad förening
halva planen per timme
hela planen per timme
Vuxna bidragsberättigad förening
Halva planen per timme
Hela planen per timme
Övriga
Halva planen per timme
Hela planen per timme

0
0
100
200
150
330

Konstgräs: ABB Arena, perioden vecka 18 - vecka 8, sommardrift
Ungdom, (-19 år) bidragsberättigad förening
Halva planen per timme
Hela planen per timme
Vuxna bidragsberättigad förening
Halva planen per timme
Hela planen per timme
Övriga
Halva planen per timme
Hela planen per timme
Kommersiellt arrangemang, försäljning, fester, mässor, publika arrangemang (inklusive städning och
tekniker)

0
0
90
180
125
300
Avtalat pris

ABB-hallen och bandybanan
Per timme
0

Ungdom, (-19 år) bidragsberättigad förening
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Vuxna, bidragsberättigad förening
Övriga
Kommersiellt arrangemang, försäljning, fester, mässor, publika arrangemang (inklusive städning och
tekniker)

180
300
Avtalat pris

Ljungåsen friluftsområde (byggnader)
Per timme
0
180
300
Avtalat pris

Ungdom, (-19 år) bidragsberättigad förening
Vuxna, bidragsberättigad förening
Övriga
Uthyrning period

IP Skogen
Per dygn
Toalettvagn
Förening
Övriga
Slåtterbalk inklusive släpvagn (endast förening)
Röjsåg (endast förening)
Latrinkärl (inklusive miljöavgift, kund ombesörjer transport till återvinningscentral)
Golvskiva scénpodie inklusive ben, per styck
Målvagn som används utanför ABB-arena
Förening
Övriga
Scenvagn (tillkommer kostnader för tekniker för transport och montering)
Förening
Övriga

250
500
500
100
150 per styck
30
800
1200
1000
1400

Omsorgsfritiden
Per timme
Hyra av simhallar, hallar, planer och lokaler för omsorgsfritid samt föreningar som bedriver
gruppverksamhet för målgruppen

0
Terminsavgift
500
100
150

Aktiviteter
Bussresor till aktiviteter, barn och ungdom
Bussresor till aktiviteter, vuxna

Avbokningsavgift
Ej avbokad tid före 48 timmar utgår hela bokningsavgiften
Ej avbokad tid gällande 0-taxa debiteras vuxenpris
Grovstädning och avtorkning av bord sköts av kund annars debiteras extra städ

180 kronor per timme

Avgifter inom kultur och ungdom
Uthyrning av lokaler
Per timme
Sjömagasinet, Grangärde
Ungdom, (-19 år), bidragsberättigad förening
Vuxna, bidragsberättigad förening
Övriga

0
180
230

Beställningsavgift bibliotek, betalas kontant eller swish vid leverans
Fjärrlån, beställningsavgift
Fjärrlån, från utlandet
Kopior från universitet/högskolor

20
Bibliotekets kostnad för tjänsten
Bibliotekets kostnad för tjänsten

Förseningsavgifter biblioteken (betalas kontant eller swish)
0-15 år
Förseningsavgift per lån, per dag
Barn- och ungdomsbok
Fjärrlån, klassad kurslitteratur, per dag
Kortlån, 7 dagarslån, per dag
Talböcker, Daisy
Påminnelseavgift (ingen avgift för barn)
Maximal skuld

Ingen avgift
1
0
2
5
0
10
200

Förstörd, förlorad media (faktureras)
0-15 år
Vuxenbok
Fjärrlån
Barn- och ungdomsbok
Tidskriftsnummer
Talböcker, Daisy
Cd
Dvd
Till personer under 18 år skickas aldrig faktura

Ingen avgift
Bokhandelspris, dock lägst 250
Bibliotekets kostnad för boken
0
100
0
180
500

Lånekort
Nytt lånekort

10

Kopiering
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Kopiering, utskrifter per ark

3

Sida 5

