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Dnr Kdn 2018/166
Nya taxor för Huset på höjden 2019 – reviderat förslag

Förslag till beslut

1. Kultur-, demokrati och fritidsnämnden godkänner förvaltningens reviderade
förslag till nya taxor för Huset på höjden 2019.
2. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden överlämnar förslaget till nya taxor för
Huset på höjden 2019 till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige för beslut.
Ärendet i korthet

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden fattade vid sammanträdet 2018- 05-15 beslut
om taxor för Huset på höjden 2019 för Järfällaföreningar och externa aktörer enligt
förvaltningens förslag. Förvaltningen reviderar här förslaget och föreslår en sänkning
av taxor för Järfällaföreningar, samt införandet av differentierade taxor för övriga
aktörer.
Handlingar

1. Förvaltningens skrivelse 2018-11-05
2. Bilaga Förslag till nya taxor
Bakgrund

Vid kultur-, demokrati- och fritidsnämndens sammanträde 2018-05-15 fastställdes
taxor för Huset på höjden 2019 för Järfällaföreningar och externa aktörer.
Verksamheten föreslår en sänkning av taxor för Järfällaföreningar, samt införandet
av differentierade taxor för övriga aktörer. Förvaltningen reviderar förslaget till
nämnden och föreslår att ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för beslut.
Analys

Verksamheten befinner sig i uppstartsfas och det är viktigt att snabbt få många
besökare och många verksamheter till huset. Ett uttalat mål är att huset ska bli en
mötesplats inte bara för Järfällas föreningsliv utan även för boende i närområdet.
Nuvarande föreningstaxor bedöms vara en för hög tröskel för potentiella användare
av Huset på höjden. Vidare faller alla andra besökare än bidragsberättigade
föreningar under kategorin ”externa”, där taxorna i praktiken utesluter andra
hyresgäster än företag.
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Överväganden

De nya taxorna är föreslagna efter studier av motsvarande verksamheter i Stockholm
(bland annat Satelliten Arena i Sollentuna och Allaktivitetsuset i Sundbyberg), samt
efter samtal med intresserade aktörer.
Barnkonsekvensanalys

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Svar: ja. Förslaget till taxor berör barn och unga som besöker huset som
privatpersoner samt föreningar med verksamhet för barn och unga.
2. Innebär förslaget att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Svar: ja. I fallet med årsavgifter för mediastudios har erfarenhet från Satelliten
Arena visat att detta gynnar de som verkligen vill använda studios så som de är
tänkta att användas. I fallet med sänkta avgifter för övriga föreningar så gynnar det
verksamhet för barn och unga.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Svar: nej.
Ekonomiska konsekvenser

De föreslagna taxorna bedöms bidra till att användandet av Huset på höjden tar fart,
och att fler grupper använder huset, vilket på sikt är ekonomiskt gynnsamt.
Slutsatser

Förvaltningen föreslår en sänkning av taxor för Järfällaföreningar, samt införandet av
differentierade taxor för övriga aktörer och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige för beslut.

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör
Erika Magnusson
Verksamhetsledare Huset på höjden

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Förslag till nya taxor för Huset på höjden
Aktör
Nuvarande
taxa
Privatpersoner – kan boka
mediastudios
Privatpersoner 5-25 år
(mediastudios för film och musik)
Privatpersoner 25-65 år
(mediastudios för film och musik)

Föreslagen
taxa 2019

Föreslagen
taxa 2020

200 kr
årsavgift
200 kr
årsavgift +
100kr/timme
200 kr
årsavgift +
50kr/timme

200 kr
årsavgift
200 kr
årsavgift +
100kr/timme
200 kr
årsavgift +
50kr/timme

40 kr/h

40 kr/h

40 kr/h

55kr/h

55kr/h

55 kr/h

175kr/h

60 kr/h

60 kr/h

195 kr/h

70 kr/h

70 kr/h

600kr/h

80 kr/h

80 kr/h

600 kr/h

110 kr/h

110 kr/h

600 kr/h

120 kr /h

120 kr/h

600 kr/h

140 kr/h

140 kr/h

600 kr /h
600 kr/h

400 kr/h
200 kr/h

400 kr/h
200 kr/h

-

0 kr

0 kr

-

40 kr/h

40 kr/h

Privatpersoner pensionärer och studenter (mediastudios för film och musik)
Bidragsberättigade föreningar – kan
boka alla rum
Bidragsberättigade föreningar med
verksamhet för barn och ungdomar
(mötesrummet för 6 personer)
Bidragsberättigade föreningar med
verksamhet för barn och ungdomar
(samtliga rum förutom mötesrummet för
6 personer)
Bidragsberättigade med verksamhet för
vuxna (mötesrummet för 6 personer)
Bidragsberättigade föreningar med
verksamhet för vuxna (samtliga rum
utom mötesrummet för 6 personer)
Övriga föreningar – kan boka alla rum
Övriga föreningar med verksamhet för
barn (mötesrummet för 6 personer)
Övriga föreningar med verksamhet för
barn (samtliga rum utom mötesrummet
för 6 personer)
Övriga föreningar med verksamhet för
vuxna (mötesrummet för 6 personer)
Övriga föreningar med verksamhet för
vuxna (samtliga rum utom mötesrummet
för 6 personer)
Företag- kan boka alla rum
Företag (alla rum)
Ungt Företag / UF (Alla rum)
Järfälla kommuns förvaltningar – kan
boka alla rum
Alla förvaltningar, alla rum
Järfälla skolor – kan boka alla rum
Alla skolor, alla rum
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