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Kultur- och fritidsförvatlningen

Fastställt av kultur- och demokratinämnden 2021-12-14 och gäller från och med 2022-01-01

Taxor och avgifter för lokaler i 
Haninge kulturhus 
Taxor och avgifter för kulturhuset baseras på Riktlinjer för användning av kulturhuset 
fastställda i kommunfullmäktige.

Taxa 1 

Taxa för Haninge kommuns bidragsberättigade föreningars barn- och ungdoms-
verksamhet (0–20 år), samt ovanstående föreningars verksamhet för funktions nedsatta, 
oavsett ålder. Taxan omfattar Kultur- och Fritidsförvaltningens barn och ungdoms-
verksamhet.

Taxa 2 

Taxa för Haninge kommuns bidragsberättigade föreningars vuxen- eller senior-
verksamhet (21 år och äldre).

Taxa 3 

Taxa för övriga föreningar, nämnder, förvaltningar, kommunala bolag, samordnings-
förbund, privatpersoner och företag i Haninge kommun.

Taxa 4 

Taxa för föreningar, organisationer, privatpersoner och företag utanför Haninge kommun.

Samarrangemang för registrerade föreningar i Haninge kommun 
Samarrangemang är publika arrangemang som bidrar till ett brett och varierat kultur-
utbud, och som genomförs med kultur- och fritidsförvaltningen som medarrangör.  
Arrangemang av och för barn och unga är prioriterade som sam arrangemang. Lokal-
hyran, teknik, marknadsföring och biljettförsäljning ingår som kommunens insats  
i arrangemanget. Kultur och fritidsförvaltningen bestämmer nivån på insatser av  
marknadsföring, teknik samt biljettpris. 

Eventuellt överskott ska tillfalla kultur- och fritidsförvaltningen upp till själv kostnadspris 
enligt taxa för uthyrning. I arrangemangskostnaderna får endast faktiska kostnader för 
arrangemanget räknas med, inte tex lönekostnader eller andra overheadkostnader 

Specialarrangemang 
Vid större arrangemang, som kräver mer än vardaglig skötsel, ska separata avtal upprättas.
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Hyra av tekniker
Debiteras med 300 kr/timme.

Extra teknik
Teknisk utrustning utöver det som är fast monterad i lokalerna debiteras enligt separat 
prislista, som baseras på arbetstidsåtgång och typ av teknik.

Taxorna och avgifterna baseras på lokalens storlek och tidpunkt för genom
förandet av arrangemanget.

AUDITORIET 110 PERSONER 
KULTURRUM 180 PERSONER 
KULTURRUM 270 PERSONER

TIMPRIS TAXA 1 TAXA 2 TAXA 3 TAXA 4

Måndag – fredag 7:00–22.00 250 kr 375 kr 500 kr 1 100 kr

Måndag – fredag 22:00–07:00 
samt lördag och söndag 

275 kr 410 kr 550 kr 1 210 kr

TEATERN 140 PLATSER (KULTURRUM 1+AUDITORIET) 
KULTURRUM 1+2 170 PLATSER

TIMPRIS TAXA 1 TAXA 2 TAXA 3 TAXA 4

Måndag – fredag 7:00–22.00 475 kr 750 kr 975 kr 2 200 kr

Måndag – fredag 22:00–07:00 
samt lördag och söndag

520 kr 825 kr 1 070 kr 2 420 kr

STORA KULTURRUMMET 270 PERSONER (K1+K2+AUD)

TIMPRIS TAXA 1 TAXA 2 TAXA 3 TAXA 4

Måndag – fredag 7:00–22.00 725 kr 1 375 kr 1 500 kr 3 200 kr

Måndag – fredag 22:00–07:00 
samt lördag och söndag

790 kr 1 510 kr 1 650 kr 3 520 kr

KONSTVERKSTADEN 20 PERSONER

TIMPRIS TAXA 1 TAXA 2 TAXA 3 TAXA 4

Måndag – fredag 7:00–22.00 125 kr 150 kr 200 kr 450 kr

Måndag – fredag 22:00–07:00 
samt lördag och söndag

135 kr 165 kr 220 kr 495 kr

K BLÅ 30 PERSONER

TIMPRIS TAXA 1 TAXA 2 TAXA 3 TAXA 4

Måndag – fredag 7:00–22.00 125 kr 175 kr 225 kr 450 kr

Måndag – fredag 22:00–07:00 
samt lördag och söndag

135 kr 190 kr 245 kr 495 kr

Taxor och avgifter baseras på lokalens storlek och tidpunkt för genomförandet av arrange-
manget. Bokas lokal utanför kulturhusets ordinarie öppettider tillkommer kostnad för 
extra vaktmästare/tekniker med 300 kr/timme på vardagar och 350 kr/timme på helger. 
Ordinarie öppettider är måndag–torsdag 09.00–19.00, fredag 09.00–17.00, lördag  
11.00–16.00 och söndag 12.00–16.00. 
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