
Kommentarer till förändringar i taxor och priser inför 2021  
1. Index. Likt föregående år höjs priser och taxor med index enligt prisindex för kommunal 
verksamhet. För år 2021 nyttjas indexet för 2019 som nu inte längre justeras utan ligger fast på 
2,6% samt avrundas till jämn siffra i prislistan. Inför 2020 höjdes index med 3,2 % enligt det 
fastställda värdet för 2018.   
2. Möteslokal. Kostanden för att hyra möteslokal ändras från en fast timpeng till ett frånpris för 
att harmonisera prisbilden utifrån lokalernas storlek och utrustningsnivå.  
3. Frisbee. Taxelistan är utökad med verksamheten frisbeebana samt beachytor i Skatås.  
4. Bollplaner. För att stimulera mer användning av gräsvallar, sänks priset på taxa naturgräs 
med 21-25 % och priset höjs på taxa konstgräs med 7,5 % utöver index (totalt ca 10% som ett 
första led att likställa prisbilden mellan konst- och naturgräs)  
5. Silverkort Frölundbadet. I Frölundabadet finns endast en typ av gruppträning (vattengympa) 
som förvaltningen står för, i övrigt är friskvårdsverksamheten i extern regi. Silverkortets innehåll 
skiljer sig därmed från övriga anläggningar vilket bör påverka prisbilden. Silverkortets pris sänks 
till samma nivå som gruppträningskortet.  
6. Åldersgräns. Åldersgränsen för fri entré likställs i våra bad- och isanläggningar till att vara 7 
år, nuvarande åldersgränser är; isanläggningar 7 år och badanläggningar 6 år.  
7. Simundervisning. Prissättningen förändras till att grundskolorna i Göteborgs Stad betalar 
entré för eleverna och bokar simbanan till en gratis bokningsavgift. Max 10 elever per bana.   
8. Seniorkort. 2020 finns seniorkort med eller utan bad, detta förändras till att ha ett kort där 
bad inkluderas Det ger en minskad intäkt om 27 tkr utifrån antal sålda kort 2019.  
9. Entréband. Alla anläggningar använder sig av armband för att röra sig inom anläggningen, 
dessa föreslås komma med en depositionsavgift för kunder med flergångsentréer (årskort, 
terminskunder, kvartalskort, 10-gångskort) med en depositionslösning återfås en större andel 
band och kostnaderna förknippade med dessa band minskas. 50 kr/band.  
10. Autogiroavgift. Autogiroavgift införs och läggs på månadskostnaden för att täcka 
förvaltningens administrativa kostnad förknippad med korten. Samtliga autogirokunder får en 
månadshöjning om 5 kr.   
11. Skoltaxa inför 2021 lyfts skolornas priser och taxor till en egen folder för att tydliggöra vad 
som gäller grundskolan vid bokningar samt deras priser/taxor.  

  
  
  
  
  
  
  
 


