
 UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN Taxor 2021

FOLKBIBLIOTEKET Gäller från 

Ersättningar för förlust av medier

Fullvärdespris eller antikvariatspris när det är möjligt

I annat fall ersättning med schablonpris enligt följande:

Vuxenbok/ljudbok 300

Barnbok/ljudbok 200

Film 500

Musik-CD 200

Tidskrift 50

CD-rom/TV-spel 700

Språkkurs 500

Barn-cd och DAISY-skiva 150

Lånekort – tas ut från 18 år 20

Om värdet av det försvunna överstiger schablonpriset debiteras det högre priset.

Förseningsavgifter för personer över 18 år

Förseningsavgift bok per dag 1

Förseningsavgift Tv-spel per dag 10

Maxbelopp per försenad bok, cd etc 100

Maxbelopp per återlämningstillfälle 200

Skuldspärr när förseningsavgiften uppgår till 100 kronor

Övriga avgifter – inkl moms

Kopior, per styck 2

Kopior ur kommunala protokoll, tjänsteskrivelse m m Gratis

1-5 kopior ur uppslagsböcker Gratis

Kopior från andra bibliotek Faktisk kostnad

Telefax per sida, inom Sverige 3

Telefax per sida, utomlands 5

Inplastning A4, per styck 5

Inplastning A3, per styck 10

KONTROLLANTARVODE Gäller från 

Enligt lotterilagen ska arvode till lotterikontrollanter utgå, arvodet betalas av den som anordnar lotterierna.

Fastställt arvode är 2 % av lotteriets omsättning dock minst 200 kronor, men får ej överstiga 2 000 kronor.

2017-01-01

1991-10-01



KULTURSKOLAN Gäller från 

Terminsavgift

Gruppaktivitet kör / ensemble 300

Aktiviteterna bild, slöjd, drama och musik (huvudinstrument) 500

Biinstrument per termin 250

Hyra av instrument per termin 250

Vuxna elever tas emot i mån av plats, 10 lektionstillfällen 1 200

INOMHUSANLÄGGNINGAR Gäller från 

Ersättningar för förlust av medier

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.

Kategori 2 gäller alla övriga.

Verksamheten är inte belagd med moms.

CENTRUMHUSETS FRITIDSAVDELNING

Kuxahallen Kategori 1 Kategori 2

Vuxna, per timme 250 300

Barn- och ungdomsverksamhet upp till 20 år, per timme 150 150

Tennis per timme 150 150

Ockelbo Idrottsförening betalar för BilmaCup 7 000 kronor. (UKN beslut 2003-08-21)

A-lokalen Kategori 1 Kategori 2

Pro – Handikapporganisationer m.fl. inkl. cafeteria 200

Frivilliga organisationer Gratis

Övriga bidragsberättigade föreningar 100 150

Uthyrning över längre tid i inomhusanläggningarna kan särskilda avtal upprättas.

Cafeterian Kuxahallen 

Kommersiella tillställningar, fest, per dygn 1 000

ÅBYGGEBY LANDSBYGDSCENTER

Kategori 1 Kategori 2

Idrottshall, per timme 250 300

Barn- och ungdomsverksamhet, per timme 150

Tennis per timme 150 150

Matsal, per timme 100 150

Konferenslokal, per timme 100 150

Privata fester i idrottshall och matsal, per dygn 1 000 1 500

Kommersiella tillställningar i idrottshall och matsal, per timme * 150

     * lägst 2 000 kronor per uthyrningstillfälle.

Familjerabatt ges på terminsavgiften så att det blir gratis från och med tredje syskonet på samma folkbokföringsadress.

2013-01-01

2017-01-01



OCKELBO SIM & FRISKVÅRDSCENTER Gäller från 

Simhallen

Enkelbesök vuxna 70

Enkelbesök barn 4 - 16 år 30

Enkelbesök familj fyra personer, varav max två vuxna 150

Rabattkort 10 besök, vuxna 600

Rabattkort 10 besök, barn 4 - 16 år 250

Årskort vuxna 1 100

Årskort barn 4 - 16 år 600

Årskort pensionär 700

Rabattkort 10 besök pensionär 400

Enkelbesök pensionär 50

Hyra simhallen vardagar, per timme 600

Hyra simhallen på helg, per timme inkl. personal 1 000

Simundervisning, 6 gånger 600

Aqua bike – enkelbesök 80

Aqua bike – 10 besök 700

Infrabastu 30 min (190kr med bad) 130

Infrabastu 60 min (250kr med bad) 200

Infrabastu 10 ggr kort 1 150

Friskvårds- och rehab anläggning

LOKALER Gäller från 

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.

Kategori 2 gäller alla övriga.

Verksamheten är inte belagd med moms.

Lokaler i skolor Kategori 1 Kategori 2

Gymnastiksal, per timme 100 130

Slöjdsalen Perslunda, per timme 100 130

Hemkunskapen Perslunda, per timme 100 130

Hörsalen Perslunda, per timme 150 200

Matsal, per timme 150 200

Klassrum kan hyras ut om omständigheterna så kräver. (KF beslut 2003-06-23, § 60)

Läger

Övernattning per deltagare/dygn 60

  I övrigt normal timtaxa för gymnastiksalar - dock lögst 500 kr / uthyrningstillfälle

Vid uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas.

2021-01-01

Ockelbo kommun har fr o m 2008-01-01 tecknat avtal om andrahandsuthyrning av gymlokal med Actic i syfte att de 

där ska bedriva friskvård, gym och annan träningsverksamhet.

2017-01-01

Ansvaret samt hyresintäkter för uthyrning av lokaler i samtliga skolor, Lingbogården och Kulturstationen överförs till 

utbildnings- och kulturnämnden fr o m 2005-05-01, KS §44/05.

Ingen uthyrning av köken. Med ev undantag för lägerverksamhet. Särskilda avtal kan upprättas.



Fotbollsplan

Grusplan Gäverängeskolan, per timme 150

KULTURSTATION Gäller från 

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.

Kategori 2 gäller alla övriga.

Verksamheten är inte belagd med moms.

Kategori 1 Kategori 2

"Garage", per tillfälle 450 560

Café, per tillfälle 150 190

Dramarummet, per tillfälle 150 190

FRITIDSKLUBB Åk 4-6 Gäller från 

( KF beslut 2016-05-09, § 37, Taxa för fritidsklubb och måltider)

Fritidsklubb, per termin 800

Mallanmål, självkostnadspris 10

Lunch, självkostnadspris 40

BARNOMSORGSTAXA Gäller från 

Avgift i förskoleverksamhet

Barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 510 kronor/månad

Barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 007 kronor/månad

Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 503 kronor/månad

Avgift i skolbarnomsorg

Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 007 kronor/månad

Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 503 kronor/månad

Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 503 kronor/månad

Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift.

Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Plats beviljas när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Vistelsetiden för barnen styrs av föräldrarnas 

arbetstid/studier/restid.

Barn 1-5 år till arbetslös förälder och till förälder som är hemma med yngre syskon har rätt till 15 timmar/vecka. 

Förskolan/dagbarnvårdaren fastställer vistelsetiden.

Avgift tas ut för förskole- och skolbarnomsorgsplatsen oavsett hur många timmar som nyttjas. Avgift uttages 

månadsvis tolv månader per år.

Fr.o.m höstterimen det år barnet fyller 3 år (från 2010) erbjuds ”allmän förskola” 15 timmar/vecka avgiftsfritt. Tiden för 

allmän förskola är tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00-14.00. För nyttjande tid utöver allmän förskoletid betalas hel 

månadsavgift efter skolbarnomsorgstaxan.

2014-06-01

2017-01-01

2021-01-01
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