
 



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

I Skövde kommun tillämpas en subventionerad nettotaxa, nedan kallad NT, som fastställs av 

kommunfullmäktige. Den är för närvarande 136 kr/timma (från och med 1/1 2022). Från och 

med 2021-01-01 införs indexuppräkning av NT med 2% varje år (beslut KF§ 95/19 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gräsplaner 9- manna 

Gräsplaner 7- manna 

Gräsplaner 5-manna**** 

Baseboll- och softbollplan 

Amerikansk fotbollsplan 

Simbana - Arena Skövde***** 

Simbana – Billingebadet*** 

Rehabbassäng Arena Skövde  



Undervisningsbassäng Arena Skövde 



 

•  

• 

 

•  

• .

 

 

I hyran ingår endast ordinarie bemanning. Vid behov av övrig personal/resurser står 

hyresgästen för kostnaden, det gäller exempelvis vid uthyrning utanför ordinarie öppettider 

eller vid verksamhet som kräver extra resurser. Gäller även vid kommersiella arrangemang. 

 



• För övrig lagidrott anpassas taxan i tillämpliga delar till den som gäller på övriga arenor på respektive nivåer.  

• Gäller grupp 1, bidragsberättigad förening. Förhöjd hyra enligt tidigare fastställd mall för grupp 2 (ej bidragsberättigad förening) 

och 3 (företag respektive föreningar från andra kommuner). 

• Inkluderar samtliga ytor som hör till matcharrangemang, exempelvis kiosker och VIP-läktare. 

• Minimihyra är 10 NT. 

• Avgift för turneringsspel avtalas med enhetschefen. 



 





 



 

10 000kr* + ev.  

materialkostnader. 



 

12 000 kr/dag* 

Enl. grundhyra t.o.m. 1 400 sålda 

biljetter. +10 % vid 1 401- maximal 

publik. 

Uthyrning av VIP och foajé Arena Skövde  

Hyra Balkongen 1 rum per timme 

Företag, externa 3xNT* 

Skövde kommuns sektorer 1,5xNT 

 Bidragsberättigade 

föreningar  1,5xNT 

Hyra Balkongen 2 rum per timme 

Företag, externa 5xNT* 

Skövde kommuns sektorer 2,5xNT 

 Bidragsberättigade 

föreningar  2,5xNT 

Hyra Balkongen 3 rum per timme 

Företag, externa 8xNT* 



Skövde kommuns sektorer 4xNT 

 Bidragsberättigade 

föreningar  4xNT 

Hyra foajén per timme 

Företag, externa 12xNT* 

Skövde kommuns sektorer 6xNT 

 Bidragsberättigade 

föreningar  6xNT 

 

*Pris exkl. moms.    



 

Antal dagar Pris/dag* 

1 dag 30 000 kronor/dag** 

2 dagar 25 000 kronor/dag** 

3- dagar 20 000 kronor/dag** 

* Priset avser uthyrning för kommersiell verksamhet. 

**Pris exkl. moms.  

 

 

Tält 4*8 m, inklusive 

uppsättning/nedtagning 

2500kr/arrangemang 

Portal, svart uppblåsbar 500kr/arrangemang 

Högtalaranläggning, inkl mixerbor 2000kr/arrangemang 

Tävlingsmaterial 500kr/arrangemang 

Eventstaket 200 kr/arrangemang 

 

Hyra Konferensrum 1 

rum Per timme 

Heldag  Halvdag 

Företag, externa 3xNT*   

Företag hyresgäster 

Billingecentrat  - 

800 kr 500 kr 



Skövde kommuns 

sektorer 1,5xNT 

  

Bidragsberättigade 

föreningar hyresavtal 

Billingecentrat Hyresfritt 

  

Bidragsberättigade 

föreningar övriga 1,5xNT 

  

Hyra omklädningsrum Per timme   

Bidragsberättigade 

föreningar hyresavtal 

Billingecentrat 

   

Övriga kunder enligt 

generell timtaxa sid. 4 



 



 

 

 



Babysim/Minisim 8 ggr (1 

vuxen + baby) 

Babysim/Minisim 1 ggr (1 

vuxen + baby) 

Vattengymnastikkort/Wetwestk

ort 10 ggr 




