
Kultur- och fritidsförvaltningen 
KFN 2022-00027 

Taxor och avgifter 2023 (inklusive moms) 
Fastställd  
KFN 2022-12-14 

  

Bibliotek och allmänkultur     

Bibliotek    

Kopior/utskrift svartvit 2 kr/kopia   

Kopior/utskrift färg 6 kr/kopia   

Kopior, mikrokort/mikrofilm 3 kr/kopia   

Kopior, föreningar 1 kr/kopia   

Mikrofilmer och mikrokort 20 kr/volym samt   

  25 kr/beställning och lånetillfälle   

Tygkassar 50 kr/styck   

     

Toalettbesök 5 kr vuxna   

    

Hyreskostnader:       

Hörsal  700 kr/heldag (mer än 4 timmar)   

  350 kr/halvdag (mindre än 4 timmar)   

Sammanträdesrum  400 kr/heldag (mer än 4 timmar)   

  200 kr/halvdag (mindre än 4 timmar)   

Föreningar i Karlskoga   Ingen kostnad vid möten/utbildningar   

Samarrangemang med biblioteket   Ingen kostnad   

Kommersiell verksamhet   Enligt enskild överenskommelse   

  



 

Konst     

Utställning i konsthallen i kommunens regi   Förmedlingsavgift 30 % av försäljningsvärde 

   

Utställning i konsthallen i förenings regi   
Förmedlingsavgift 30 % av försäljningsvärde vid kommunens 
 vaktning 

 
Utställning i Galleri Maja eller Lilla Galleriet  Enligt enskild överenskommelse 

 
 
 

 
Vid egen vaktning en hel utställningsperiod   Ingen förmedlingsavgift   
 
Annonskostnad  Marknadspris  

   

Konstutlån ur kommunens konstsamling:      
Restaurering av inramade verk: skador på 
ram, montering och/eller glas, lös konst - ur 
kommunens samling   

Enligt leverantörstaxa 

  
 
Restaurering av övriga konstföremål, lös 
konst - ur kommunens samling   Enligt värdering   
 
Transport   Enligt leverantörstaxa   
 
Varor till försäljning   Marknadspris   

 

Museum    

Gråbo  Enligt enskild överenskommelse  

  



Föreningsstöd       

Uthyrningsverksamhet 
      

Subventionen gäller barn- och ungdomsorganisationernas verksamhet för åldrarna 3-20 år samt sociala och 
föreningar för funktionsnedsatta. Som ungdomsverksamhet räknas uthyrningstillfällen, där minst hälften av 
deltagarna är under 20 år. Seniorlag räknas som vuxna oavsett ålder. 
Subventionerad lokalupplåtelse gäller verksamhetsformer som studiecirklar, kurser, träning, årsmöten, övriga möten. 
Föreningar kan hyresfritt boka vissa lokaler i Nya folkets hus för möten/utbildningar. Föreningar med hemvist på 
Nobelområdet bokar hyresfritt lokal för möten/utbildningar i Nobelhallen. Lokalerna skall vara anvisade av 
Lokalbokningen och utnyttjade för att subventionen skall gälla. Vid avbokning senare än 2 dagar före hyrestillfället, 
debiteras full hyreskostnad. Bokad, ej utnyttjad tid, debiteras efter gällande taxa, för närvarande 500 kr. Vid uthyrning 
till kommersiell verksamhet sluts speciella hyresavtal.  
Verksamheter från andra kommuner debiteras dubbel ordinarie taxa.  

Subventionerad lokalupplåtelse, för föreningar utan egna internhyreskontrakt, debiteras enligt följande: 

Klubblokal/kanslilokal - Stor 5 000 kr/år   

Klubblokal/kanslilokal - Liten 3 000 kr/år   

Förråd - Stort 1 000 kr/år   

Förråd - Litet  500 kr/år   

Omklädningsrum 1 000 kr/år   

Ung Peng - lån av lokaler:       

Grovstäd/återställning ska alltid genomföras vid lån av lokaler. 
Lån av lokal kostnadsfritt men en städkostnad kan tas ut om 500 kr/tillfälle vid arrangemang där städning av lokalen 
måste ske direkt beroende på efterföljande bokning. 

Hyra ska erläggas avseende:       

- tävlingar med betalande publik       

- kommersiella arrangemang       

- festarrangemang       

- matcher med föreningarnas representations- och veteranlag   

- cuper       

- läger       

Hyreskostnader:       

Ridhusanläggning Botorp   Kostnad enligt enskild överenskommelse. 

   

Arrangemang:       
 
I hyrorna för arrangemang ingår endast den ordinarie vaktmästarpersonalen (Nobelanläggningarna). Övrig personal 
exempelvis biljettförsäljare, vakter, polis, uppbördsman och extra vaktmästare etc bokas och betalas av arrangören. 
Anläggningarna upplåtes i befintligt skick, ev extra kostnader debiteras arrangören. Samtliga biljetter bekostas av 
arrangören. SM, NM, EM och VM - kostnadsfria evenemang.   

Vaktmästeritjänst (ej ingått i priset) 600 kr/tim   

 
 
Lotteriverksamhet:       

Lotteriarvode/kontrollantarvode 3 % av lotteriets omsättning   

Separata avtal kan förekomma       

Registrering av lotteri 500 Kr, giltighetstid upp till 5 år   

Giltighetstiden:       

Taxorna gäller från och med 1 januari 2023 om ej annat anges. Vid debitering gäller minimiavgiften 100 kr. 



Nobelanläggningarna 
   

Isbana/inlines Nobelhallen/B-hallen       

Nobelhallen       
Bidragsberättigade 
barn/ungdomsföreningar 30 kr/tim   

Föreningar, träning, seniorer              350 kr/tim   

Seniormatcher med entré                20 % av bruttoentréintäkten (min 1 000 kr)  

Seniormatcher utan entré              350 kr/tim   

Övriga 450 kr/tim   

Skolor utanför Karlskoga 500 kr/tim   

Verksamhet från andra kommuner 900 kr/tim   

B-hallen       
Bidragsberättigade 
barn/ungdomsföreningar 30 kr/tim   

Föreningar, träning, seniorer    350 kr/tim  

Övriga 350 kr/tim   

Verksamheter från andra kommuner 700 kr/tim   

Skolor utanför Karlskoga kommun 400 kr/tim   

Möteslokal                             

Föreningar hemmahörande på Nobel 0 kr/dag   

Föreningar 350 kr/dag   

Övriga 700 kr/dag   

Bordtennishallen                            

Bidragsberättigade ungdomsföreningar 30 kr/tim   

Seniorföreningar 85 kr/tim   

Bilbingo     2 300 kr/dag   

Lokaler Nobelstadion, endast ordinarie föreningar   

Bidragsberättigade ungdomsföreningar 30 kr/tim   

Seniorförening 95 kr/tim   

Gräs- och friidrottsanläggningar       

Bidragsberättigade 
barn/ungdomsföreningar 30 kr/tim   

Seniorföreningar       175 kr/tim   
A-plan, inkl friidrottsanläggningen, 
seniormatcher 20 % på bruttoentré (min 500 kr)  

Seniormatcher, tävlingar utan entré    500 kr minimihyra   

Arrangemang kommersiella, 
grusplan/parkeringar 2 500 kr/dygn, exklusive el   

Hyra matta 5 000 kr/tillfälle (max 3 dagar)   

Idrottsplatser       

Gäller följande planer: Bråtenvallen, 
Källmossens IP, Stråvallen, Strandvallen, 
Kilsta IP och samt övriga kritade planer.       

Taxa per match i seriespel senior    350 kr/tillfälle   

Taxa per lagenhet i seriespel senior 10 000 kr/år     
Övriga gräsplaner för träning och matcher 
ungdomslag     

11 - mannaplaner 1 750 kr/år   

7/9 - mannaplaner 800 kr/år   



Kemab Arena       

Vecka 40–15       

Ungdomsföreningar i Karlskoga - Hel plan 100 kr/tim   

Ungdomsföreningar i Karlskoga - Halv plan 50 kr/tim   

Seniorföreningar i Karlskoga - Hel plan 275 kr/tim   

Seniorföreningar i Karlskoga - Halv plan 138 kr/tim   

Övriga - Hel plan 1 000 kr/tim   

Vecka 16–39       

Föreningar i Karlskoga, ungdom 30 kr/tim   

Föreningar i Karlskoga, senior 175 kr/tim   

Övriga - Hel plan 500 kr/tim    

Skollokaler       

Skolrestaurang Karlberg       

Föreningsarrangemang 350 kr/tillfälle   

Gymnastiklokaler, föreningsverksamhet        

Bidragsberättigade ungdomsföreningar 30 kr/tim   

Gymnastikhallar, senior             105 kr/tim   

Gymnastiksal, senior      95 kr/tim   

Gymnastikhall seniormatch  20 % på bruttoentré (min 350 kr)   

Seniormatcher, tävlingar utan entré 350 kr    

Gymnastiklokaler, föreningsverksamhet       

Gymnastikhallar                   200 kr/tim   

Gymnastiksal                      180 kr/tim   

Kommersiell verksamhet 400 kr/tim    

Övernattning:                                     

Gymnastiksal                     700 kr/natt   

Gymnastikhall                   1 000 kr/natt   

Pingislokal 700 kr/natt   

Bregårdsskolans aula       

Ungdomsföreningar, repetition 30 kr/tim   

Seniorföreningar, repetition 95 kr/tim   

Repetition privat/företag 200 kr/tim   

Föreningar samt arrangemang (exklusive 
vaktmästare)  1 200 kr/dag   

Övriga (exklusive vaktmästare) 4 000 kr/dag   

Vaktmästare 600 kr/tim   

Kostnad tillkommer för ytterligare teknik och 
personalbehov       

Nya Folkets Hus 
   

Teatersalongen (inklusive foajé)       

Teknisk utrustning    separat avtal   

Föreningar 1 200 kr/dag   

Övriga 3 200 kr/dag   

Ungdomsförening repetition 30 kr/tim   

Seniorförening repetition 95 kr/tim   

Repetition Privat/företag 200 kr/tim   



Foajén       

Föreningar 1 000 kr/dag   

Övriga, kommersiell verksamhet, 1 600 kr/dag (1 200 kr efterföljande dagar)   

Vid uthyrning av bord, stolar i andra hand exempelvis vid loppisverksamhet, se marknadsservice/övrigt, nedan 

Källaren        

Föreningar 825 kr/dag   

Föreningar samt festarrangemang 1 800 kr/dag   

Övriga, möten/festarrangemang 3 500 kr/dag   

Klubbrum       

Föreningar 525 kr/dag   

Föreningar 250 kr/halv dag/kväll (4 timmar)  

Föreningar samt festarrangemang 900 kr/dag   

Övriga, möten/festarrangemang 1 800 kr/dag   

Sammanträdesrum        

B-salen, föreningar 0 kr/dag   

C-salen, föreningar 0 kr/dag   

B-salen, övriga   700 kr/dag   

B-salen, övriga   350 kr/halv dag/kväll (4 timmar)    

C-salen övriga 400 kr/dag   

C-salen övriga 200 kr/halvdag/kväll (4 timmar)  

Marknadsservice/övrigt:       

Stolar 20 kr/st   

Bord 75 kr/st   

Vaktmästeritjänst  600 kr/tim   

Städkostnad (extrastäd)  500 kr/tim   

Borttappad tag/extra tag 50 kr/st   

Båtplats Aggerudsviken 1 500  kr/år  

  



Stråhallen       

A-tid = kl. 16-21 vardagar. Hela helger samt röda dagar  

Övrig tid 50% på A-tid gäller alla racketspel        

Barn och ungdom räknas upp till 20 år       

Om 1 vuxen spelar tillsammans med barn/ungdom gäller barn/ungdomspris.   

Abonnemang gäller för 1 bana 1 timma.       

Vårtermin 9/1 – 31/5, hösttermin 7/8 – 22/12. Med reservation för stängda dagar och utebliven tid  
i samband med helgdagar, tävlingar och andra arrangemang. 
Lågsäsongspris på engångsbokningar för tennis och badminton. Halva priset 1/6 – 31/7. 
 
Enhetschef får besluta om särskilda rabatterbjudanden under tillfälliga kampanjperioder. 

Skolbokningar: 
Gymnasiet 40 kr/tim per bana samt 10 kr/racket, gäller tennis, bordtennis och badminton.  
Årskurs F–9 kostnadsfritt.  

10 kort är giltiga 12 månader efter inköpsdatum.  

Badminton Vuxen   Barn/Ungdom 

1 timma A-tid 110 kr 80 kr 

10-kort A-tid 990 kr 720 kr 

Abonnemang/termin under A-tid 110 kr gånger antal tillfällen under abonnemangstiden -10 %  

Förening - Badminton        

Barn och ungdom  30 kr/per timme och bana 

 

Förening senior/vuxen samt tävling 60 kr/per timme och bana   

Tennis Vuxen   Barn/Ungdom 

1 timma A-tid 150 kr 80 kr 

10-kort A-tid 1 350 kr 720 kr 

Abonnemang/termin under A-tid 150 kr gånger antal tillfällen under abonnemangstiden -10 %  

Förening - Tennis       

Barn och ungdom 30 kr/timme och bana   

Förening senior/vuxen samt tävling 80 kr/timme och bana   

Bordtennis Vuxen   Barn/Ungdom 

1 timma  60 kr 40 kr 

Utrustning för spel ingår. Max 4 spelare  
  

Hoppgropsanläggning Bofors gymnastikförening, avgift/timme Barn/Ungdom 

Barn och ungdom/ Bofors Simhoppsklubb     30 kr 

Vuxen     175 kr 

Uthyrning övriga gymnastikföreningar     350 kr 

Uthyrning av redskap tillkommer. Bofors gymnastikförening fakturerar   

Skolbokningar     100 kr 

Padel Vuxen   Barn/ungdom  

1 timma A-tid  300 kr 200 kr 

10-kort A-tid 2 700 kr 1 800 kr 

Abonnemang/termin under A-tid 300 kr gånger antal tillfällen under abonnemangstiden -10 % 

    

    

   



Övrigt        

Cafeteria, shop, strängning   marknadsmässigt pris   

Hyra av tennis/badmintonracket 30 kr 20 kr 

Hyra av padelracket 40 kr 20 kr 

Dusch och bastubad 20 kr   

Sammanträdesrum heldag 700 kr   

Sammanträdesrum halvdag 400 kr   

Personalkostnad utanför ordinarie arbetstid      450 kr   

       
Överenskommelser gällande tävling/match samt uthyrning av hel anläggning slutes separat.  

Föreningspriserna gäller Stråhallens tillhörande föreningar. För övriga föreningar i Karlskoga och föreningar från 
andra kommuner gäller ordinarie priser. För företag och andra organisationer skrivs separata 
överenskommelser/avtal.  
Vi reserverar oss för stängda dagar och utebliven tid i samband med helgdagar, tävlingar och andra arrangemang. 

  



Strandbadet       

Badavgifter    
Barn 

(0-2 år) 

Barn 0-2 år  Inklusive badblöja     20 kr 

Badavgifter Vuxna   
Barn/ungdom  

(3-20 år) 

Enkel entré              60 kr 40 kr 

10-kort (giltigt 12 mån efter inköpsdatum)               500 kr 300 kr 

1 månad 400 kr 300 kr 

3 månader 800 kr 700 kr 

6 månader 1 300 kr 1 000 kr 

12 månader 2 200 Kr 1 800 kr 

6 månader bad och vattenpass 2 000 kr     

Privatpersoner, simprov 400 kr      

Gymavgifter Vuxna   Ungdom (16-20 år) 

Enkel entré 70 kr 50 kr 

10-kort (giltigt 12 mån efter inköpsdatum)  600 kr 400 kr 

1 månad 500 kr 400 kr 

3 månader 1 100 kr 900 kr 

6 månader 1 800 kr 1 300 kr 

12 månader 2 900 kr 2 200 kr 

Kommunanställda, 6 månader 
(gym/vattengymnastik/bad) 1 100 kr  

12 månader, gym/vattengymnastik/bad 3 500 kr    

PT-paket (konsultation & träning med 
personlig tränare) 1 500 kr     

Kostrådgivning 800 kr   

PT-timma 500 Kr     

Ej giltig entrébiljett medför en straffavgift 500 kr   

Vattenpass       

Enkel entré 80 kr   

10-kort (giltigt 12 mån efter inköpsdatum)  700 kr   

Terminskort 950 kr   

HLR       

HLR vuxen - utbildning (max 10 deltagare) 4 000 kr     
HLR barn - utbildning (max 10 deltagare) 4 000 kr      
HLR vuxenutbildning 750 kr per person    
HLR barnutbildning 750  kr per person     

Övrigt       

Babysim enkel entré 85 kr   

Babysim 8 ggr (inkl diplom + leksak) 850 kr   

Varor till försäljning (reception, café)   Marknadsmässigt pris   

Personalkostnad utanför ordinarie arbetstid 450 kr/tim   

Borttappad tag/kort 50 kr   

Extern uthyrning av läktare 500 kr/dag    
  



Bassänghyra organiserade föreningar       

Bidragsberättigade 
barn/ungdomsföreningar 30 kr/tim   

Föreningar, träning, vuxna 275 kr/tim   

Övriga i Karlskoga 450 kr/tim   

Verksamheter från andra kommuner 900 kr/tim   

Lägerverksamhet där KSF, BSHK, KSDK, 
BKK deltar gemensamt med förening från 
annan kommun 250 kr/tim    

Evenemang när hela anläggningen stängs 4 000 kr/dag   

Evenemang när baddelen stängs 2 500 kr/dag   

Evenemang när del av baddelen stängs 1 500 kr/dag   

Skolverksamhet       

Skolförvaltningen F-9 simskola + skolbad  181 550 kr/termin. Räknas upp med 2 % från hösten 2022 

Degerfors simskola + skolbad 51 874 kr/termin. Räknas upp med 2 % från hösten 2022 

Bassänghyra Möckelngymnasiet samt övr 
skolor i Karlskoga 200 kr/tim   

Bassänghyra skolor utanför Karlskoga 500 kr/tim   

Simlärare (max 10 barn/simlärare) 330 kr/tim/lärare      

     

  



Kulturskolan     

Terminsavgifter       

Barn till och med 6 år 400 kr/termin (ingen rabattering)   

Ämneskurs (bild, dans, musik, teater) 700 kr/termin   

Fördjupningslinje musik, dans, bild 1 300 kr/termin   

Kör och orkester 400 

kr/termin (gratis i samband med 
annan aktivitet) 
kr/termin   

Hyra av instrument 250 kr/termin   

Kortkurs   avgift enligt information för respektive kurs 
 
Ansökan om avgiftsbefrielse (Börjar att gälla fr.o.m höstterminen 2022.) 
De barn som växer upp i familjer där den sammanlagda inkomsten enligt skattsedel 
understiger tre inkomstbasbelopp, får avgiftsbefrielse från avgiften för en kurs på 
Kulturskolan. 
Blankett för ansökan finns på Karlskoga kommuns webbplats.   
 
Rabatt -”trappa” /barn 
Aktivitet 1 kostar 700 kr, aktivitet två kostar 550 kr aktivitet tre 400 kr (övriga 400 kr).   

Terminsavgiften debiteras elev som ej avsagt sig sin plats efter ett tillfälle.   

Terminsavgifter vuxna   

Vuxna ges plats terminsvis och endast i fall där det inte finns barn/ungdomar i kö.  
Platsen omprövas varje termin.  

Vuxenavgiften gäller från terminen efter att deltagaren fyllt 26 år.  

1–5 deltagare 4 400 kr/40 min x 17 lektioner, avgiften delas mellan deltagarna 

Grupp om 6–20 deltagare 1 000 kr/deltagare per termin   

Grupp om fler än 20 deltagare   600 kr/deltagare per termin   

    

Hyreskostnader:       

Kulturskolans lokaler   Kostnad enligt enskild överenskommelse. 

Musikpalatset    Kostnad enligt enskild överenskommelse. 

Kungsteatern    Kostnad enligt enskild överenskommelse. 

   

Övrigt:       

Övrig försäljning    Marknadsvärde 

 


