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Beslut om taxa vid Olsfors konstgräsplan
Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till taxa för Olsfors
konstgräsplan:
200:-/timma för föreningar verksamma i Bollebygds kommun
500:-/timma för föreningar verksamma utanför Bollebygds kommun riktlinjer för taxa gällande
Olsfors konstgräsplan
Ärendet
Sedan 2017-01-01 äger Bollebygds kommun marken där Olsfors IF anlagt sin konstgräsplan.
Utifrån omvärldsbevakning och jämförelse med grannkommuner kan man konstatera att det ser
mycket olika ut vad kommunerna tar betalt av sina föreningar.
Taxan grundar sig naturligtvis även på hur stort aktivitetsstöd kommunen har valt att tilldela
föreningarna. För att få en liten inblick i hur taxorna ser ut så tar Partille Kommun 50:-/timma,
Marks Kommun 250:-för träning och 525:- för match/timma, Göteborgs Kommun 279:-/timma
och Borås Kommun 90:--420:-/timma beroende på skick och läge för aktiviteter på sina
konstgräsplaner.
Taxan skiljer sig också mellan sommar/höst och vinter/vår aktivitet. Driftkostnaden är högre på
vinter/vårsäsongen pga ökad snöröjning och mörkare uteljus (kräver mer belysning).
Föreningarna i Bollebygd har tidigare betalat 500:-/timma för att nyttja konstgräsplanen vilket har
gjort att den inte har använts till 100% för att kostnaden blir för hög, efter dialog med
föreningarna så ser de att en rimlig kostnad för ett maximalt nyttjande skulle vara 200:-/timma.
Bollebygds kommun har aldrig debiterat för Olsfors konstgräsplan utan det gjorde Olsfors IF
som tidigare ägde planen. Kostnaden för konstgräsplanen har förvaltningen i samråd med
Olsfors IF beräknat till ca 100 tkr/år. Delat på antal brukartimmar så ligger kostnaden på 400:/brukartimma för planen. I dialog med de föreningar som använder planen har det framkommit
att kostnaden på 500:-/brukartimma som Olsfors IF tog var för mycket för att föreningarna ska
klara av att hyra, så med en reducerad hyra hoppas de då på att kunna hyra fler timmar på planen.
I dialog med BIF, HIF, TIF och OIF har ett förslag tagits fram på en 50% subventionerad hyra,
utifrån den egna beräkningen, skulle det ge en timhyra på 200:- för kommunens egna föreningar.
I de fall kommunen hyr ut planen till föreningar utanför Bollebygds kommun (händer mycket
sällan) tas en hyra ut på 500:-/tim och då görs en liten vinst och det gör inte någon skillnad i vad
dessa betalar i nuläget. Känns onödigt att sänka hyran för utomstående. Förslaget ger
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föreningarna en subventionerad hyra och kostar kommunen 50 tkr vid full intäkt och
användande.
Kostnaderna belastar kontot för föreningsstöd. Ett förslag till skötselavtal har upprättats som
innebär att föreningen Olsfors IF tar på sig ett fortsatt skötselansvar för anläggningen.
Förslag till taxa för Olsfors konstgräsplan är: 200:-/timma för föreningar verksamma i Bollebygds
kommun 500:-/timma för föreningar verksamma utanför Bollebygds kommun
Beslutsunderlag
 Beslut om taxa vid Olsfors konstgräsplan
 avtal 2017 olsfors
Skickas till
Kommunfullmäktige
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