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Ändring av huvudsäsong för ishallar  
 

Förslag till beslut 
1. Fritidsnämnden beslutar att revidera riktlinjerna för Nacka kommuns taxor och 
avgifter för idrotts- och fritidsanläggningar genom att förlänga huvudsäsongen för 
verksamhet i ishallar till att pågå från vecka 38 till vecka 12. Ändringen gäller från och 
med höstsäsongen 2019. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningar som har verksamhet i kommunens ishallar har framfört att deras säsong, med 
seriespel och tävlingar, pågår under perioden vecka 38 till vecka 12.  

På alla kommunens idrottsanläggningar är det lägst taxa för barn och ungdom under 
verksamheternas huvudsäsong. Utgångspunkten för vilken period som ska omfattas av 
taxa för huvudsäsong är när respektive idrottsförbunds seriespel pågår. I gällande 
riktlinjer för Nacka kommuns taxor och avgifter för idrotts- och fritidsanläggningar 
pågår huvudsäsongen för ishallar från vecka 43 till vecka 9. 
 
Det är rimligt att revidera tidigare beslut om huvudsäsong för verksamhet i ishallar till 
veckorna 38 – 12 i enlighet med föreningarnas önskemål, då det är under den perioden 
som den huvudsakliga verksamheten pågår. 

Ärendet 
De föreningar som tilldelats tider i Nacka kommuns ishallar har inkommit med en 
skrivelse till fritidsnämndens sammanträde den 12 juni 2019. Föreningarna har framfört 
att de anser att kommunens nuvarande indelning av säsonger för ishallar i riktlinjer för 
taxor och avgifter för idrotts- och fritidsanläggningar inte är relevant för verksamheten. 
För både ishockey och konståkning pågår den ordinarie verksamheten med bland annat 
seriespel och tävlingar från vecka 38 – 12.  
 
Föreningarna framför även att de anser att det är orimliga skillnader i taxorna mellan 
olika typer av idrottsanläggningar.  
 
Nacka kommuns taxor för olika idrottsanläggningar har varit oförändrade sedan 2004. 
För närvarande pågår ett arbete med att se över såväl principer för hur subventionen ska 
se ut, avgiftskategorier, datum för säsonger och belopp. Detta arbete ska vara avslutat 

Fritidsnämnden                  



  2 (3) 

under hösten 2019 och de nya taxorna planeras kunna börja gälla från och med 
höstterminens start 2020. 
 
En förklaring till skillnader mellan vad en timme kostar i en ishall, en simhall, en 
sporthall respektive på fotbollsplan är att taxan till viss del utgår från kommunens 
faktiska driftskostnader för respektive anläggning. Initialt var tanken att taxan skulle 
spegla en någorlunda lika subventionsgrad av kommunens kostnader. Vilka principer 
och grunder som ska tillämpas för nivån på taxorna ingår i översynen.  
 
I gällande riktlinjer för Nacka kommuns taxor och avgifter för idrotts- och 
fritidsanläggningar pågår huvudsäsongen för ishallar för från vecka 43 till vecka 9. 
 
Nuvarande taxa för ishallar är följande  
 

Anläggning  Grupp 1  Grupp 2  Grupp 3  
Ishallar    

v 32 – v 42, vardagar 
kl. 8.00 – 15.00,  

16.00 – 22.00  
samt helger  

750 kr  750 kr  1050 kr  

v 32 – v 42,  
15.00 – 16.00 samt  

22.00 - 23.00  

450 kr  450 kr  1050 kr  

Huvudsäsong 
v 43 – v 9  

100 kr  250 kr  600 kr  

v 10 – v 12  500 kr  500 kr  950 kr  
v 13 – v 20  

max 15 timmar per 
vecka  

650 kr  650 kr  1000 kr  

v 13 – v 20  
för tid utöver 15 

timmar per vecka  

1000 kr  1000 kr  1000 kr  

Kultur- och fritidsenhetens bedömning och förslag  
På alla kommunens idrottsanläggningar är det lägst taxa för barn och ungdom under 
verksamheternas huvudsäsong. Utgångspunkten för vilken period som ska omfattas av 
taxa för huvudsäsong är när respektive idrottsförbunds seriespel pågår.  
 
Kultur- och fritidsenheten bedömer att det är rimligt att revidera tidigare beslut om 
huvudsäsong för verksamhet i ishallar till veckorna 38 – 12 i enlighet med föreningarnas 
önskemål. Därmed ökar den ordinarie verksamheten med nio veckor per år.  

Ekonomiska konsekvenser 
Under de veckor som huvudsäsongen utökas kommer fritidsnämnden att få en lägre 
intäkt. Detta kan framöver kompenseras i och med översynen av samtliga taxor för 
kommunens idrottsanläggningar.  
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Konsekvenser för barn 
Förslag till beslut innebär att barn och ungdomar som ägnar sig åt konståkning 
respektive ishockey på fritiden kommer att få en längre verksamhetsperiod per år.  
 
 
 
Cortina Lange  Thomas Sass 
Enhetschef    Utvecklingsledare 
Kultur- och fritidsenheten  Kultur- och fritidsenheten 
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