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Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsområdet 
Antagna av kommunfullmäktige 2017-12-11, § 189 
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-11-29, § 202 (höjda taxor fritid) 
 
 
 
 
Kungsörs bibliotek  
a) Förseningsavgifter (Max 100 kr/media och återlämningstillfälle) 

- Böcker/CD vuxen 5 kr/bok och vecka 
- Böcker/CD barn under 18 år  Ingen avgift 
- DVD 10 kr/DVD och vecka 
- Fjärrlån 10 kr/bok och vecka 
- Tidskrifter 2 kr/tidskift och vecka 

b) Ersättning för ej återlämnade eller förstörda media 
- Vuxenbok eller vuxenljudbok  250 kr 
- Barnbok eller barnljudbok  150 kr 
- CD-skivor musik  100 kr 
- CD-ROM  300 kr 
- DVD  600 kr 
- Språkkurs  500 kr 
- Tidskrift, pocketbok vuxen  50 kr 
- Tidskrift, packetbok barn  20 kr 
- Fjärrlånat material (bestäms av långivande  
bibliotek)  minst 250 kr  

c) Kopior och utskrifter från dator 
- A4 svartvitt 3 kr/sida 
- A4 färg 6 kr/sida 
- A3 svartvitt 6 kr/sida 
- A3 färg 12 kr/sida 

d) Övrigt  
- Fax (inom Sverige) 5 kr/sida 
- Plastkasse 2 kr/styck 

 
Badhuset  
a) Badavgifter 

- Vuxna (18 år-) 35 kr/gång 
- Ungdomar t.o.m. 17 år 15 kr/gång 
- Familjebad (max 2 vuxna och 3 barn) 60 kr/gång 
- Rabattkort vuxen 300 kr/10 gånger 
- Rabattkort ungdom 100 kr/10 gånger 
- Årskort 800 kr 
- Simskola 300 kr/3 veckor 
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b) Hyra badhuset 
- Grundavgift 615 kr/2 h 
- Därefter påbörjad timma 305 kr/h 

c) Föreningsavgift för förening med verksamhet i badhuset 
- vuxen, terminsbokning minst 5 gånger 50 kr/h 
- ungdom, terminsbokning minst 5 gånger 20 kr/h 
- vattengympa  100 kr/h 

d) Övrigt 
- Hyra badlakan 10 kr/styck 
- Schampo 10 kr/förpackning 

  
Ishallen  
a) Match/turnering/cup Kungsörsförening Annan kommun 

- seniorer 305 kr/match 3 075 kr/match 
- ungdom 50 kr/match 1 540 kr/match 
- turnering/cup 1025 kr/gång 2 050 kr/gång 

b) Träning  Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 50 kr/h 1 025 kr/h 
- ungdom 20 kr/h 510 kr/h 

c) Övrigt  
- Uthyrning, privatperson 1 025 kr/h 

 
Sporthallen  
a) Match/turnering/cup Kungsörsförening Annan kommun 

- match seniorer 305 kr/match 615 kr/match 
- match ungdom -25 år 50 kr/match 100 kr/match 
- cup/turnering, heldag 1 025 kr/hall 2 050 kr/hall 
- cup/turnering, halvdag 510 kr/hall 1 025 kr/hall 

b) Träning Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 50 kr/h och hall 205 kr/h och hall 
- ungdom -25 år 20 kr/h och hall 205 kr/h och hall 

c) Arrangemang (mässor, musikarrangemang m.m.) 
 Kungsörsförening Annan kommun, 
  företag 
- med entré 2 560 kr/dag 3 075 kr/dag 
- utan entré 1 540 kr/dag 3 075 kr/dag 

d) Hyra av sporthall för motionsverksamhet  
 Kungsör Annan kommun 

- allmänhet, företag 150 kr/h och hall 305 kr/h och hall 
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Fotbollsplan, ej konstgräns  
a) Match  Kungsörsförening Annan kommun 

- Seniorer, herr/dam 305 kr/match 615 kr/match 
- Ungdomar/juniorer 50 kr/match 100 kr/match 

b) Träning  Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 50 kr/h 200 kr/h 
- ungdom/juniorer 20 kr/h 200 kr/h 

c) Ungdomscup/turnering  Kungsörsförening Annan kommun 
- heldag 1 025 kr - 
- halvdag 510 kr - 

 
Fotboll, konstgräs (1 november-1 april) 
a) Match  Kungsörsförening Annan kommun 

- Seniorer, herr/dam 615 kr/match 1 230 kr/match 
- Ungdomar/juniorer 305 kr/match 1 230 kr/match 

b) Träning  Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 200 kr/h/hel plan 615 kr/h/hel plan 
- seniorer (Köping, Arboga)  510 kr/h/hel plan 
- ungdom/juniorer 100 kr/h 510 kr/h 

c) Ungdomscup/turnering  Kungsörsförening Annan kommun 
- heldag 1 230 kr - 
 

Lockmora gård  
a) Uthyrning 

- Uthyrning Lockmora gård, egen städning 410 kr/gång 
b) Nyckelbricka dusch/bastu 

- depositionsavgift 100 kr 
- årsavgift 200 kr/år 

_____________ 
Dessa taxor och avgifter gäller från den 1 januari 2022 och ersätter tidigare 

motsvarande taxor och avgifter. 
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