
  

 

 

 

 

 

 

     

 
       

 
 

  
               

         
 

   

              
  

 

  
             

          
 

  
                

   
 

    
            

    
                   

   
                 

  
                

           
               

  
 

    
                 

          
 

  
               
            
                

                  
              

              
   

                

Taxor och avgifter mobilscen 

Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2011-04-27 

Hyrestagare 
Den mobila scenen får endast hyras av registrerade föreningar i Haninge kommun för verksamhet inom 
Haninge kommun och av Haninge kommuns förvaltningar och bolag. 

Frakt/ transport 
Betalas av hyrestagaren enligt fastställd taxa, eller transporteras av hyrestagaren själv med gällande BE 
körkort. 

Bokning 
Bokningar för arrangemang är preliminära fram till sex månader före arrangemanget. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har alltid rätt att avboka en preliminär bokning 

Avbokning 
Avbokning ska ske senast 7 dagar före uthyrningsdatumet i annat fall debiteras full fastställd kostnad för 
mobila scenen. 

Utplacering / Användning 
• Vagnen transporteras till anvisad uppställningsplats av hyrestagaren eller av kultur- och 
fritidsförvaltningen enligt taxa. 
• Kultur & fritid har möjlighet att placera vagnen på annan plats, om så platsen bedöms som olämplig för 
mobila scenen 
• Hyrestagaren ska ha minst en person till hjälp att med upp- och nermontering i anslutning till 
programmet 
• Hyrestagaren söker och bekostar erforderliga tillstånd för nyttjande av den mark där mobila scenen ska 
placeras samt tillstånd för anordnande av så kallad offentlig tillställning. 
• Hyrestagaren ska se till att erforderliga tillstånd finns innan mobila scenen transporteras ut till 
hyrestagaren 

Städning / rengöring 
Mobila scenen ska vara rengjord och städad innan den återlämnas. Om detta inte är gjort debiteras extra 
avgift för detta som debiteras med 450kr/tim. 2 (2) 

Ansvar 
• Hyrestagaren ansvarar för hyrd utrusning återlämnas i det skick som den har levereras. 
• Hyrestagaren ersätter skador och stöld som har uppkommit under hyrestiden. 
• Hyrestagaren kan få tillstånd av kultur- och fritidsförvaltningen att själv montera upp– och ner mobila 
scenen. Tillstånd kan tilldelas till de hyrestagare som hyrt och aktivt tagit del av upp och ned montering 
vid minst ett tillfälle. Gäller enbart föreningar som är registrerade i Haninge kommun. 
• Hyrestagaren ansvarar för att instruktioner och regler följs enligt arbetsmiljöverket och kultur- och 
fritidsförvaltningens riktlinjer. 
• Skadeanspråk får inte ställas på uthyraren om personskada eller sakskada skulle uppstå i samband med 



               
             

       
 

  
                                                                                           

                                                    
                                                                        

                                                                    
 

   
      

 
   

      
 

  
             

               
               

 
  

               
     

 
                    

            
 

     

utförande av arbete, avseende såväl skada genom olyckshändelse på arbetsutövare själv som på tredje man. 
• I och med undertecknade av bokningsbekräftelse erkänner hyrestagaren sig ha mottagit erforderlig 
information om det ansvar avtalet innebär. 

Taxor 
taxa 1 taxa 2 

upp- och nermontering *² 1 500 kr 2 000 kr 
transport *¹ 450 kr/h 600 kr/h 
hyra för mobil scen 0 kr 1500 kr/dygn 

Taxa 1 
Registrerade föreningar i Haninge kommun 

Taxa 2 
Haninge kommuns förvaltningar och bolag. 

Eskilsparken 
Vid arrangemang i Eskilsparken arrangerade av föreningar registrerade i Haninge kommun utgår inga 
kostnader för transport eller upp- och nermontering av scen. En personal ingår. Hyrestagaren måste bistå 
med minst en person. Extra personal från kultur & fritid debiteras med 450 kr/h 

fotnot 
*1 Transport till och från programplats avgör transport kostnader. Minimum pris för tur och retur 
transport är 4 timmar. 

*2 pris är satt med en personal som gör upp- och ner monteringen med hjälp av minst en person från 
hyrestagaren. Extra personal från kultur & fritid debiteras med 450 kr/h 

Alla priser är exkl moms. 


