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Sammanfattning 

 
Barn- och ungdomsidrott bedriven i föreningar stöttas av sina respektive kommuner 
genom bidrag. Bidragen ser olika ut i olika kommuner på grund av skilda bidragssystem. 
I Stockholms stad består en del av bidraget till barn- och ungdomsidrotten av den så 
kallade nolltaxan. Nolltaxan innebär i detta fall att barn- och ungdomsidrott kan utövas i 
kommunala lokaler utan kostnad, det vill säga att hyran är gratis. Det finns andra 
kommuner som istället tar hyra för lokalerna även om avgifterna varierar beroende på om 
det är barn- och ungdomsföreningar eller andra hyresgäster som hyr lokalerna.  
 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga nolltaxans för- och nackdelar. Vi vill undersöka om 
det finns något bättre och lämpligare alternativ för att uppnå de mål som kommunerna har 
ställt upp för barn- och ungdomsidrotten.  
 
Uppsatsen är uppbyggd som en fallstudie och vi har utgått från Stockholms stads nolltaxa 
och jämfört den med situationen i två närliggande kommuner, Haninge kommun och 
Nacka kommun. Till skillnad från en klar teori innehåller denna studie en referensram 
som grund för kartläggningen av nolltaxan. Dessa ramar är målen för barn- och 
ungdomsidrotten, nolltaxan, bidragssystem och taxor för hallarna i de olika kommunerna. 
Effektivitet är en grundpelare i studien för att kunna utläsa nolltaxans för- respektive 
nackdelar i relation till andra bidragssystem och effektivitet ligger som ett eget kapitel 
men är en del av referensramen. 
 
Fallstudien kartlägger hur beläggningen av inomhushallar ser ut, både hur mycket 
tillgänglig tid som bokas samt i hur stor utsträckning som bokade tider faktiskt nyttjas i 
de tre undersökta kommunerna. Vidare redogörs för hur sex olika föreningar ser på bland 
annat de hallar de tränar i, tillgången av tider och bidragen från kommunen. Även 
personal som arbetar i hallar har intervjuats om deras uppfattning om ovan nämnda.  
 
Analysen har delats in i tre delar där vi går igenom skillnader i nyttjandet av 
inomhushallar, effektivitet i hallar samt för- respektive nackdelar med nolltaxan. 
Resultatet av studien är visserligen nyanserad men lutar åt att nackdelarna är fler än 
fördelarna med nolltaxan.  
 
Fördelarna är bland annat att barn- och ungdomsidrotten kan bedrivas till en låg kostnad. 
Nackdelarna är bland annat att inte nolltaxan täcker samtliga idrotter som utövas av barn 
och ungdomar i föreningar då inte alla idrotter kan nyttja kommunala hallar. Detta leder 
till en snedfördelning där vissa idrotter missgynnas.   
 
Vi tycker att Stockholms stad ska gå ifrån nolltaxan till att ta ut avgifter alternativt se 
över nolltaxan och ändra åldersgränser och andra bidrag för att göra det mer rättvist 
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1. Inledning 

1.1 Politisk bakgrund 
 
Nolltaxan är ett system där kommunen låter medborgare nyttja kommunens tillgångar 
utan att betala någon avgift för detta. Det är i grunden ett politiskt beslutat system där det 
finns olika ideologiska motiv till att antingen ha nolltaxa eller att ta ut avgifter. Till 
exempel driver vänsterpartiet1 och miljöpartiet2 tesen om nolltaxa på SL. De vill att den 
kollektiva trafiken i Stockholms län skall vara gratis och skattefinansierad. Detta medför 
vissa fördelar men även vissa nackdelar genom att andra via kommunalskatten tvingas 
betala för en verksamhet de inte utnyttjar.  
 
Nolltaxan finns främst inom kommunal verksamhet som är riktad mot föreningar, i 
huvudsak till barn och ungdom, där kommunen låter föreningarna nyttja kommunens 
anläggningar utan att betala någon avgift. Vuxenföreningar och externa föreningar 
(föreningar från andra kommuner) får däremot betala hyra för lokalerna. Nolltaxan 
kommer dock inte alla föreningar till del då kommunen inte alltid har lokaler för alla 
idrotter och verksamheter, därav uppkommer viss särbehandling inom kommunen. 
 
Stockholm stad har gjort en studie om hur införande av nolltaxa skulle påverka nyttjandet 
av simhallar i Stockholms stad. Resultatet förväntas bli en kraftfull ökning av besökare 
som medför att det blir ökad trängsel, mer slitage och sämre kvalitet överlag för 
besökarna. Det skulle förmodligen höja kostnaderna avsevärt jämfört med idag då 
kommunen skulle tvingas renovera tätare och/eller bygga fler hallar och driva dessa för 
att möta efterfrågan.3 Ett annat exempel på nolltaxa är inträdet på flera av Stockholms 
museer som det numera har blivit fritt inträde på och i likhet med studien om simhallarna 
så besöks dessa museer oftare idag än då inget inträde togs ut. Det ökade besökandet 
leder till mer slitage på dessa lokaler, men samtidigt skapas ett större intresse och mer 
kunskap bland invånarna.  
 
Taxan är ett intressant fenomen att studera, vilka blir effekterna, och är nolltaxan ett 
ekonomiskt motiverat system eller är det endast ett politiskt styrinstrument?  
 

                                                 
1 http://www.vansterpartiet.se/PUB_NaringsPol/227,26253.cs  (2005-11-25).  
2 http://www.gronungdom.se/article.php?m=view&ID=578 (2005-11-25). 
3 Enkätundersökning från USK (Utrednings- och statistikkontoret) i Stockholms stad 2004. Barn och 

ungdomars utnyttjande av stadens simhallar – Stiger efterfrågan om entréavgiften tas bort? 
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1.2 Idrottslig bakgrund 
 

”Idrott har ur flera synvinklar en stor betydelse för många människor och är en 

viktig funktion i samhället, både inom och utanför organiserat idrottande. 

Idrottsrörelsen är vår största folkrörelse med betydelse för människors fysiska 

och psykiska välbefinnande och ger människor möjlighet att ta ansvar.”
4
 

 

Det är viktigt att idrott stimuleras i unga år för att det sedan skall vara en naturlig del av 
livet. I Sverige är cirka 60 % av alla barn och ungdomar mellan 7 och 15 år medlemmar i 
någon idrottsförening.5 Detta innebär dock inte att alla är aktiva, men vi utgår från att 
majoriteten av dessa är det. 
 
Då barn och ungdomar är en viktig målgrupp för kommunen ger kommunerna 
ekonomiska bidrag till föreningarnas verksamhet så att den kan bedrivas till en låg 
kostnad. I en undersökning som riksidrottsförbundet har gjort om barns idrottande (7-15 
år) 2003 framgår det att den genomsnittliga kostnaden för att ägna sig åt en idrott är 4510 
kronor om året. Dessa kostnader ökar dessutom om barnet tränar flera dagar i veckan. 
Dyrast totalt sett visade sig ishockey, ridsport, simning och tennis vara och billigaste var 
gymnastik, fotboll, friidrott och innebandy. De olika delkostnaderna för varje idrott 
varierade mellan utrustning, resor och avgifter. Avgifterna till föreningarna i förhållande 
till totalkostnaden för idrotten var högst för tennis, ridning, golf och gymnastik.6 
 
Nolltaxan inkluderar endast kommunalägda anläggningar. Vad händer med de sporter 
som nyttjar privata hallar? Är det rimligt att exempelvis tennis som ofta spelas i 
privatägda hallar skall vara så mycket dyrare än exempelvis innebandy som i huvudsak 
spelas i kommunalägda hallar? Hur går detta ihop med kommunernas mål att barns behov 
och förutsättningar skall sättas främst?7 Vidare kan man fråga sig om alla lokaler 
utnyttjas i den omfattning som de är avsedda för. Om hallarna är gratis, hur stor är då 
moralen att utnyttja träningstiden?  
 
Funderingarna är många då det kommer till nolltaxan och om detta är det bästa 
alternativet för barn- och ungdomsidrotten. Finns det något annat bättre system än 
nolltaxa ur ett idrottsligt perspektiv för Stockholms stad. Studien kommer att kartlägga 
nolltaxan i Stockholms stad och jämföra med Nacka kommun och Haninge kommun, två 
kommuner som idag inte har nolltaxa.  
 

                                                 
4 Idrottspolitiskt program för Stockholms stad, januari 2006. S. 4. 
5 http://www.rf.se/t3.asp?p=52997 (2005-11-30). 
6 http://www.rf.se (2005-11-11). 
7 http://www.rf.se/t3.asp?p=52997 (2005-11-30). 
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1.3 Intention 
 
Efter att ha varit i kontakt med Idrottsförvaltningen i Stockholms stad har vi fått kunskap 
om nolltaxan och blivit upplysta om att detta inte är det enda alternativet för kommunens 
barn och ungdomar då det gäller föreningsidrottande. Idrottsförvaltningen har själva gjort 
undersökningar om hur väl olika idrottshallar som ägs av kommunen används och vilka 
som använder dessa. Genom de resultat som framkommit har man konstaterat att hallarna 
inte utnyttjas i den omfattning som det är tänkt. Vad som däremot inte har gjorts är en 
jämförelse med andra kommuner som gått ifrån nolltaxan.  
 
Intentionen med studien är att belysa nolltaxans fördelar och nackdelar. Vi kommer att 
utgå från Stockholms stads nolltaxa och jämföra den med två närliggande kommuner, 
Haninge kommun och Nacka kommun. Vår intention är att lämna ett bidrag till 
kommuner som underlag för utformningen av deras stöd till barn- och ungdomsidrott. 
 

1.4 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att belysa nolltaxans för- och nackdelar. Vi vill undersöka om det 
finns något bättre och lämpligare alternativ för att uppnå de mål som kommunerna har 
ställt upp för barn- och ungdomsidrott.  
 
Frågeställningar: 

• Frigörs halltider i Stockholms stad om man går ifrån nolltaxan, blir 
resursutnyttjandet bättre om nolltaxan tas bort?  

• Påverkar prisnivån hallutnyttjandet?  
• Hur kan man kompensera föreningarna om nolltaxan tas bort?   
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1.5 Disposition 
 
I det här kapitlet har en introduktion till ämnet givits där nolltaxan som är 
utgångspunkten för uppsatsen diskuteras samt syfte och frågeställningar. 
 
Därefter följer metodavsnittet där vi redogör för valet av att göra en fallstudien och dess 
för- och nackdelar samt hur vi har gått tillväga. 
 
Efter metoden ger vi en definition av effektivitet som är centralt i vår studie och som är 
en väsentlig del av vår analys av nolltaxan och dess för- och nackdelar. 
 
Sedan följer en referensram där vi beskriver nolltaxan, bidragssystemet och taxorna för 
idrottshallar i de olika kommunerna.  
 
I kapitlet fallstudien redovisar vi för hur bokning och nyttjande av halltider ser ut i 
Stockholms stad, Haninge kommun och Nacka kommun. Vidare studerar vi närmare en 
hall i varje kommun för att se hur väl det fungerar och hur nöjda föreningarna är med 
respektive system och hallar. 
 
Sedan följer analysen där vi analyserar framtagen information och reder ut nolltaxans för- 
och nackdelar. 
 
Därefter följer resultatkapitlet där vi besvarar syfte och frågeställningar. 
 
Avslutningsvis i vår slutdiskussion så tycker vi till om nolltaxan och huruvida 
Stockholms stad bör lämna nolltaxan eller inte. 
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2. Metod  
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilken metod som studien baseras på. Vi 
kommer även att beskriva vårt tillvägagångssätt, avgränsningar som gjorts samt redovisa 
en litteraturstudie och genomföra källkritik.  
 

2.1 Metodavgränsningar 
 
Valet av metod beror på frågeställning, syftet samt vilken typ av information som är 
möjlig att få.8 Med detta som bakgrund har vi beslutat att göra en fallstudie då vi anser att 
denna metod är mest lämpad att använda i uppsatsen.  
 
Den statistiska metoden är inte lämplig för studien då vi inte baserar vår empiri på enbart 
data utan även på undersökningar, intervjuer samt samtal med politiker, tjänstemän och 
föreningar samt litteratur. Vi använder statistik, bland annat för att kunna kartlägga 
beläggningen i hallarna i de olika kommunerna vilket är av stor vikt för studien, men det 
ger oss inte svar på hur effektiv nolltaxan är då det är flera faktorer som styr 
effektiviteten.  
 
En jämförande metod vore ett möjligt val då den är lämplig att använda när flera fall skall 
studeras. Vi har dock valt att utgå från nolltaxan och att gå på djupet med dess för- och 
nackdelar. Vårt studieobjekt är därmed endast ett fall även om vi för att göra detta jämför 
tre olika kommuner då vi behöver jämförelseobjekt till nolltaxesystemet.  Detta är dock 
inte tillräckligt för att vi skall lägga upp studien efter en jämförande metod då vi inte 
jämför kommunerna, utan studerar nolltaxan.  
 

2.2 Metodval 
 
Fallstudien är lämplig att använda då studien syftar till att undersöka en specifik 
företeelse, till exempel ett program, en institution, en händelse, en person, ett skeende, ett 
begrepp eller en social grupp.9 Vi anser att fallstudien är användbar i vår uppsats då 
utgångspunkten är nolltaxan för barn- och ungdomsidrott. Det som undersöks är främst 
nolltaxan men även bidragssystemet samt om den modell Stockholms stad använder 
skulle kunna ersättas av något bättre alternativ. För att demonstrera detta används andra 
kommuner som exempel. Att använda fallstudien som tillvägagångssätt är ett bra sätt att 
ge sig i kast med de problem som man måste ha förståelse för innan de går att förbättra i 
praktiken.10 Denna vinkling av fallstudien är direkt tillämpbar för vår studie. 
 

                                                 
8 Byström, J. Grundkurs i Statistik. Natur och kultur: Falköping, 1998. S. 47. 
9 Merriam, Sharan B. Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur: Lund, 1994. S. 24. 
10 Merriam, Sharan B. Fallstudien som forskningsmetod. S. 10. 
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En styrka med fallstudien är dess förmåga att ta till vara på flera olika typer av material 
samt att alla metoder för insamling av information är möjliga. I många fallstudier 
används dokument av olika slag, observationer samt intervjuer.11 Vi använder skrivet 
material och resultat från olika undersökningar samt intervjuer med olika människor som 
vi anser kan bidra till vår studie. Vidare är studien främst kvalitativ då vi själva bestämt 
vad som skall framträda till skillnad från en kvantitativ studie. Generaliserbarhet utifrån 
en kvalitativ studie kan ske om det som undersöks kan användas på andra liknande 
studieobjekt. Ett exempel på en kvalitativ studie som kan generaliseras är en 
undersökning av ett företags internprissättning som teoretiskt kan tillämpas på andra 
företag som har stora likheter med det undersökta företaget.12 
 
Det finns olika typer av fallstudier, de kan både vara beskrivande, tolkande och/eller 
värderande. De flesta studier som går under fallstudiemetoden är en kombination av 
beskrivande och tolkande alternativt beskrivande och värderande. Denna studie är  
beskrivande men även värderande på så sätt att vi försöker förklara och bedöma nolltaxan 
i Stockholms stad och ge förslag på andra möjliga alternativ.13 
 

2.3 Fallgropar med fallstudien  
 
Även om fallstudien kan anses som mest lämpad för studien så finns det nackdelar och 
fallgropar med metoden. En vanligt förekommande risk är att fallstudien kan förenkla 
och överdriva faktorerna i en situation vilket gör att läsaren drar felaktiga slutsatser. Det 
är viktigt att komma ihåg att fallstudien visar en granskning av en del av ett problem och 
inte en redogörelse av helheten.14 Vår studie är med andra ord inte heltäckande utan 
baseras på ett visst utvalt underlag. 
 
Då forskaren är den primära delen i en studie är denna person/personer grunden till hur 
studien formas. Ett ofrånkomligt faktum är att forskaren själv väljer information och 
sedan skapar analysen av informationen och att detta i viss mån påverkas av värderingar 
och perspektiv. Detta kan vara en nackdel och vi vill betona vikten av att forskare inte 
låter sina egna värderingar få för stort utrymme utan att objektiviteten kvarstår. Det går 
dock inte att bortse från det faktum att samhällsvetenskaplig forskning inte kan vara 
”objektiv” i det avseendet att den kan göras oberoende av alla värderingar.15 Etiken är en 
annan faktor som kan påverka fallstudien, det vill säga vilken information som används 
och hur den används. Vidare har vi vid intervjuer och kontakter med relevanta personer 
varit noggranna med att presentera oss samt att informera vad informationen skall 
användas till.  

                                                 
11 Ibid. S. 23.  
12 Alvesson, M & Sköldberg, K. Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 

Studentlitteratur: Lund, 1994.  S. 39-41.  
13 Merriam, Sharan B. Fallstudien som forskningsmetod. S. 41-43.  
14 Ibid. S. 47.  
15 Byström, J. Grundkurs i statistik. S. 48.  
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2.4 Tillvägagångssätt 
 
Då vi har valt att belysa nolltaxans för- och nackdelar för idrottslig verksamhet för barn 
och ungdomar kommer vi främst att titta på Stockholms stad som fortfarande har 
nolltaxa. Detta system kommer sedan att ställas i relation till andra system i närliggande 
kommuner, mer exakt Nacka och Haninge, som båda har gått från nolltaxa till att ta ut 
avgifter, för att se om dessa modeller ger andra utfall beträffande hallutnyttjande, nöjda 
föreningar och en fungerande verksamhet för samtliga parter. 
 
Vi kommer att titta på inomhusidrott och därmed inomhushallar vilka vi kommer att 
kategorisera i enlighet med Stockholms stads indelning av sina hallar. Denna indelning 
innebär följande: 
 
Stora hallar (20*40 m) – Extra yta utöver spelyta, bra alternativ för äldre spelare. 
 
Medelstora hallar (18*36 m) – Ingen extra yta utöver spelyta, fungerar bra för idrotter 
som handboll, basket och innebandy för ungdomar upp till 18 år.16 (I Haninge innebär en 
hall med måtten 18*3617 även stora hallar och i Nacka finns inga hallar med dessa 
mått18.) 
  
Gymnastiksalar – Mindre salar, ofta i anslutning till skolor. Det är inte fullgoda 
spelplaner men fungerar bra för gymnastik och bollsporter för yngre barn. 
 
Specialidrottsrum – Mindre salar som passar för idrotter som pingis och judo. 
 
Motionsrum – Storleksmässigt ligger motionsrummen mellan gymnastiksalarna och 
specialidrottsrummen. Det får exempelvis plats med omkring 15 stycken 
spinningcyklar.19 
 
I dessa hallar kommer vi att kartlägga i hur stor omfattning tider bokas samt hur bokade 
tider används. Vi kommer även att studera hur föreningarna upplever dessa hallar. För att 
göra detta hanterbart har vi valt att ta ett konkret exempel från en anläggning i varje 
kommun. Anläggningarna som vi valt skiljer sig till viss del åt ifråga om vilka och antalet 
lokaler som finns i själva anläggningen.  
 
För att få fram användbar information har vi varit i kontakt med Kjell Karlsson och Jari 
Öhman på Idrottsförvaltningen i Stockholms stad som båda har erbjudit sitt stöd under 
uppsatsskrivandet. Vidare har vi fått en del material och forskningsstudier som ligger 
inom det aktuella ämnet.  

                                                 
16 Telefonsamtal med Jari Öhman, Stockholms stad, tfn 08-508 26 635. (2005-11-07). 
17 Intervju med Eva-Stina Svärd, Haninge kommun, tfn  08-606 82 55 (2005-11-22). 
18 www.nacka.se (2005-12-01). 
19 Jari Öhman. (2005-11-07). 
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Informationsinhämtningen från Haninge kommun respektive Nacka kommun har främst 
bestått av intervjuer och information från verksamma inom de två kommunernas 
respektive fritidsförvaltningar samt egen insamling via bland annat Internet. I Haninge 
har Eva-Stina Svärd varit till stor hjälp, och i Nacka har Åsa Engwall och Lennart 
Lingarp gett oss värdefull information 
 
Vi har också inhämtat information via intervjuer per telefon och email med personer som 
arbetar i hallarna samt företrädare för föreningar som bedriver hela eller delar av sin 
verksamhet i de aktuella hallarna.  
 
Vi har haft personliga möten med en person på idrottsförvaltningen i Stockholm, en 
person på fritidsförvaltningen i Nacka samt en person på fritidsförvaltningen i Haninge. 
Vidare har vi haft telefonkontakt med ytterligare en person på idrottsförvaltningen i 
Stockholm, en på fritidsförvaltningen i Nacka samt den dåvarande fritidschefen i Haninge 
vid tiden för övergången från nolltaxa. Därutöver har vi tagit kontakt med två olika 
föreningar i varje kommun, där samma frågeformulär använts till föreningarna. Denna 
informationsinhämtning från föreningar har skett via telefon eller e-post. I hallarna har 
två personer intervjuats per telefon medan den tredje intervjuats personligen, även här har 
ett för alla hallar samma frågeformulär använts. Tidsåtgången för intervjuerna har 
varierat beroende på om det varit intervju per telefon eller om det varit en personlig 
intervju. Många av intervjuerna har varit mer i form av samtal än renodlade utfrågningar.   
 

2.5 Urval och avgränsningar 
 
Studien har sin utgångspunkt i nolltaxan och dess fördelar och nackdelar. För att 
undersöka hur den verkar jämfört med andra avgiftssystem studerar vi förutom 
Stockholms stad även två andra kommuner som gått ifrån nolltaxa. Dessa är Nacka 
kommun och Haninge kommun. Stockholm var en naturlig utgångspunkt för uppsatsen 
eftersom vi började på idrottsförvaltningen i Stockholm. Under arbetets gång har vi fått 
uppgifter om att Haninges och Nackas tidigare gått över från nolltaxa till att ta betalt för 
halltiderna. Då Haninge och Nacka gått ifrån nolltaxa blir utvecklingen där intressant att 
studera för att jämföra med nolltaxan i Stockholm.   
 
Vi har valt att titta på barn och ungdomsidrott (7-20 år) som utförs i stora och mellanstora 
hallar, gymnastiksalar, specialidrottsrum samt motionsrum. Detta medför att vi har 
avgränsat oss från vuxenidrott, handikappsidrott samt idrott som utförs utomhus 
respektive sim- och ishallar. Vidare har vi valt ut att titta på en specifik anläggning i varje 
kommun då vi inte kan få underlag om varje hall på ett effektivt sätt då de flesta hallar 
inte är bemannade och vi är velat tala med någon som arbetar i hallen. Därmed är urvalet 
en anläggning i varje kommun som är bemannad. Vidare fokuserar vi på halltider som 
skall prioriteras för barn- och ungdomsidrott. 
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2.6 Källor 
 
För att genomföra denna studie används litteratur i olika former, bland annat så har vi 
använt oss mycket av Internet då den empiriska delen av studien bland annat består av 
enkla fakta som enkelt kan hittas på respektive kommuns hemsida. För att komplettera 
detta har intervjuer gjorts och diskussioner förts med olika personer på kommunerna. 
Vidare har vi varit i kontakt med ett par hallar och fått information direkt från personal 
som arbetar i dessa samt från föreningar som nyttjar lokalerna. Vi har även använt oss av 
viss fack- och vetenskaplig litteratur, främst för metodkapitlet samt för delar av 
referensramen. 
 
För att finna lämplig litteratur har sökning genomförts på Stockholms Universitets 
bibliotekskatalog samt på Internetsökmotorerna Eniro.se och Google.se. Hjälp har 
erhållits från våra handledare Olle Högberg och Roland Almqvist som kommit med tips 
och idéer om lämplig litteratur eller var den kan påträffas. Vidare har idrottsförvaltningen 
i Stockholm varit till stort stöd för oss under arbetets gång och bidragit till bra och 
användbar information. Likaså har personer i Nacka kommun och Haninge kommun varit 
till stor hjälp i materialinsamlingen. 
 

2.7 Källkritik 
 
Det finns alltid anledning att vara kritiskt inställd till de källor som används i en studie. 
Det är viktigt att jämföra olika källor med varandra samt att ta hänsyn till den allmänna 
uppfattningen som finns. Det är intressant att undersöka vem som står bakom källan och 
hur oberoende källan är.20 Då vi i stor utsträckning har utgått från personlig kontakt i 
form av intervjuer och diskussioner med olika tjänstemän, politiker och föreningar inom 
Stockholms stad samt Haninge och Nacka kommun så måste vi ta i beaktande att dessa 
kan styras av eget intresse och inte av vad som är det mest effektiva alternativet. 
Politikerna påverkas av sin vision om vad som är bäst för samhället och vad de vinner 
röster på medan tjänstemännen både påverkas av politikerna som det faktum att de är 
professionella i sin position och precis som föreningarna, kanske vill utöka sin 
verksamhet.  
 
Vi anser att de undersökningar och utvärderingar som har gjorts av förvaltningen och 
kommunerna för bland annat resursutnyttjandet i olika hallar stämmer väl överens med 
verkligheten för den tidpunkt som undersökningarna har gjorts. Däremot kan man 
ifrågasätta om tidpunkten för undersökningarna ger representativa resultat samt om 
föreningarna eller hallarna i sig hade blivit informerade om att undersökningarna skulle 
göras. Det spelar säkerligen roll om undersökningarna gjordes mitt under eller i slutet, 
alternativt efter säsongen. Detta kan i stor grad påverka resultaten av undersökningarna. 
Användbarheten av källan är beroende av dess trovärdighet. Holme och Solvang talar om 

                                                 
20 Holme, I M & Solvang, B K, Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 

Studentlitteratur: Lund, 1997. S. 131. 
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inre och yttre trovärdighet, där den yttre trovärdigheten är jämförelse mellan oberoende 
källor. Den inre trovärdigheten är bland annat säkerheten i källans innehåll, möjligheten 
att förstå och återge de händelser som källan återger samt att upphovsmannen har ett 
subjektivt perspektiv. 21 
 
Vidare kan diskuteras varför kommunernas uppföljning av inomhushallarnas utnyttjande 
i form av rapporter är få. Både Haninge och Nacka har system för uppföljningen, men då 
det inte tycks vara något problem i någon av kommunerna har dessa kommuner ännu 
inget etablerat system för uppföljning och åtgärder och kommunerna förlitar sig på att 
föreningslivet sköter sig själva.  
 
Vi har också fått olika typer av dokumentation från kommunerna vilket ger vissa 
jämförelseproblem i vår uppsats. Från Stockholm har vi främst fått siffror från olika 
undersökningar medan Nacka inte har haft någon omfattande statistik och istället givit 
oss muntlig information. Från Haninge har vi fått en del statistik men även en hel del 
muntlig information. En viktig skillnad är dock att Stockholms information är mycket 
mer detaljerad än Nackas och Haninge är placerad någonstans mitt emellan. Det går att 
ifrågasätta den information som fås muntligen, som inte bygger på en publicerad 
undersökning, om denna är fullständigt trovärdig eller om den till viss del är förskönad.  
 
Ytterligare kritik kan vi hänföra till de undersökningar vi utgår från då vissa av dessa är 
flera år gamla och dess aktualitet kan ifrågasättas, men då det inte görs undersökningar 
varje år är dessa de mest aktuella att tillgå.  
 
Det har varit svårt att hitta dokumentation och statistik över hur det såg ut i Nacka och 
Haninge under deras respektive nolltaxeperioder. Då Nacka har vuxit kraftigt i 
befolkningsmängd under flera år22 är det inte relevant att jämföra deras nolltaxa-period 
med idag då de tar avgifter för hallarna. Viss osäkerhet råder i Haninge om exakt när 
kommunen gick ifrån nolltaxan. Detta leder till att vår bild av hur det skulle se ut i 
Stockholm med avgifter istället för nolltaxa blir svårare att bedöma och väldigt osäker. 
Den information som finns tillgänglig från Nacka kommun och Haninge kommun ger 
begränsat underlag för att bedöma Stockholms stad utan nolltaxa. 

 

                                                 
21 Holme, I M & Solvang, B K, Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder.  S. 135. 
22 Telefonsamtal med Åsa Engwall, Nacka kommun. Tfn 08-718 95 16 (2005-11-22). 
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3. Effektivitet 
 
Centralt i vår studie kommer effektivitet att vara då det är en väsentlig del av vår analys 
av nolltaxan och dess för- och nackdelar. 
 
Effektivitet används ofta synonymt till andra begrepp, bland annat produktivitet, 
rationalitet, verkningsgrad och kvalitet. Att vara effektiv kopplas ofta till att göra rätt 
saker i ett större, samhällsövergripande perspektiv vilket inte bland annat produktivitet 
gör som enbart handlar om att göra saker på rätt sätt.23 Inom offentlig verksamhet är inte 
lönsamhet ett meningsfullt begrepp så som det är inom företag. Ett begrepp som liknar 
lönsamhet men som är mer relevant inom offentlig verksamhet är att man får värde för 
pengarna det vill säga att nyttan blir maximal. Detta liknar lönsamhetsmåttet inom 
företag då det i grunden egentligen är samma effektivitetsmått.24 
 
Effektivitet är inte något objektivt och kan därför inte alltid uppnås genom teknisk 
utveckling eller liknande. Det är till exempel vanligt att jämföra industrier eller tjänster 
genom så kallat produktivitetsmått. På ett sjukhus skulle detta kunna innebära en mätning 
av antal utförda operationer under en viss tidsperiod. Det är osäkert om detta är ett 
lämpligt mått på effektivitet då det kan vara andra faktorer som påverkar kvaliteten mer.25 
Måttet är komplext och kräver olika lösningar beroende på organisation och situation.  
 
Men vad är då effektivitet ifråga om hallutnyttjande och ur vems perspektiv? Faktorer 
som påverkar effektiviteten i detta hänseende är bland annat: 

• Vem utnyttjar hallen och hur många 
• Får föreningarna de hallar de behöver för att bedriva sin verksamhet  
• Får alla idrotter plats, känner sig föreningar rättvist behandlade jämfört med andra 

föreningar samt gentemot vuxenidrotten. 
• Skillnader på hallar, vissa hallar är kanske mer populära och användbara än andra 

på grund av storlek, läge och andra faktorer. 
• Nyttjandegrad 

 
Vissa av ovanstående faktorer är lätta att beräkna, bland annat hur många som använder 
hallen och nyttjandegraden i hallen, men att bara mäta dessa faktorer ger inte någon 
meningsfull slutsats då till exempel gymnastik i regel är individuell idrott där varje 
person behöver mycket hallyta medan fotboll eller handboll kanske behöver minst 15 
spelare för att ha en meningsfull träning. En bredare aspekt om detta är 
fördelningseffektivitet. Paulsson Frenckner definierar fördelningseffektivitet som en 
avvägning mellan intressegrupper med motstridiga intressen. Ett exempel på detta i vår 
studie är två olika idrotter som vill vara i samma hall. Vilken fördelning är mest effektiv 

                                                 
23 Ragneklint, R. Effektivitet – vad är det? Akademi och Samhälle 2000 Förlag: Lund, 2000. S. 27.  
24 Frenckner, P. Värde för pengarna – om controllerarbete och ekonomisk styrning i kommunal verksamhet. 
Kristianstad, 1989. S. 187 
25 Ragneklint, R. Effektivitet – vad är det? S. 28. 
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för respektive idrott.26  
 
Andra faktorer som hur föreningarnas behov tillgodoses och skillnader i hallar och dess 
användningsområde är svårare att mäta men ändå mycket relevanta för en bedömning av 
effektiviteten.  
 
Kommunen och de förvaltningar som har hand om ungdomsidrotten i varje kommun 
måste anpassa sin organisation till den verklighet där den verkar, till föreningarnas krav 
på service och tillgänglighet.27 Kommunen måste ställa upp mål som i mångt och mycket 
motsvarar de krav som finns från omgivningens sida och tillsammans med föreningarna 
uppnå effektivitet då ett uppfyllt mål är en ren indikation på effektivitet.28  
 
För att någon eller något skall vara effektiv/effektivt måste en åtgärd orsaka en 
förändring som leder till bättre effekt.29 Detta är en viktig del i vår studie då vi syftar till 
att se för- och nackdelar med nolltaxan och genom den jämförelsen som görs med Nacka 
och Haninge kommun försöka se om Stockholm genom något annat system skulle kunna 
få bättre effektivitet.  

                                                 
26 Freckner, P. Värde för pengarna.  S. 188. 
27 Ragneklint, R. Effektivitet – vad är det? S. 29. 
28 Ibid. S. 27. 
29 Ibid. S. 26. 
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4. Referensram för fallstudien 
 
Här kommer vi att beskriva nolltaxan, bidragssystem och taxor för hallarna i de olika 
kommunerna samt respektive kommuns mål för barn- och ungdomsidrotten.  

4.1 Nolltaxan 
 
Nolltaxa innebär att föreningars barn- och ungdomsverksamhet kostnadsfritt kan utövas i 
kommunens samlingslokaler, idrottsanläggningar och gymnastiksalar. Nolltaxan finns 
främst inom kommunal verksamhet riktad mot föreningar och i huvudsak till barn och 
ungdom, där de utan avgift nyttjar kommunens lokaler. Vuxenföreningar och externa 
föreningar får däremot betala hyra för lokalerna. Nolltaxan kommer inte alla föreningar 
till del då kommunen inte har lokaler för alla idrotter och verksamheter, därav 
uppkommer viss särbehandling. 
 
I Stockholms stad kan nolltaxa sökas av föreningar som bedriver verksamhet i 
kommunen och har minst 20 medlemmar mellan 7-20 år där majoriteten bor i kommunen. 
Vidare skall föreningen ha stadgar, styrelse och medlemsförteckning i form av namn, 
adress och födelseår. Föreningarna skall ha verksamhetsberättelse samt 
organisationsnummer från skatteverket. Det skall finnas ett postgiro i föreningens namn 
och varje år skall föreningen betala en registreringsavgift på 1000 kr.30  
 
Begränsningar finns då det gäller tider, för vardagar och söndagar 08.00-22.00 och för 
lördagar 08.00-17.00. Vidare gäller nolltaxan endast för säsong, mer exakt 40 veckor för 
inomhusidrott, från och med vecka 34 till och med vecka 22.31 
 

4.2 Bidragssystem 

4.2.1 Stockholms stad 
 
Barn och ungdomars idrottsföreningar är en viktig målgrupp för Stockholms stad. 
Strategin för att värna om denna målgrupp är att de som är 7-20 år och som är aktiva i 
idrottsrörelsen skall ha tillgång till funktionella anläggningar och prioriteras vid attraktiva 
tider på kvällarna. Föreningarna som driver denna verksamhet skall även få ekonomiskt 
stöd, främst för barn och ungdomar mellan 10-20 år. Före 10 års ålder skall verksamheten 
inriktas på ett mer lekfullt sätt. Ett allmänt mål för kommunen som gäller samtliga 
stockholmare är att de skall kunna utöva idrott utifrån sina egna förutsättningar och 
önskemål inom en idrottsförening.32 
 

                                                 
30 http://www.stockholm.se/templates/template_121.asp (2005-11-14). 
31 Ibid. (2005-11-14). 
32 Idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Januari, 2006. S. 9, 11-12.  
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Syftet med bidragen är att bidra till en bred föreningsverksamhet där barn och ungdomar 
skall ges möjlighet till en omfattande och stimulerande fritid. En bidragsberättigad 
förening i Stockholms stad skall uppfylla bland annat följande krav: 
 

• Följa de riktlinjer som finns beskrivna i ”Allmänna förutsättningar för bidrag till 
ideella Stockholmsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Stockholms 
stad”.  

• Bedriva verksamheten i Stockholms stad. 
• Ha minst 20 stycken bidragsberättigade medlemmar. 
• Över 50 % av de bidragsberättigade medlemmarna skall vara boende i 

Stockholms stad.33 
 

Bidragsberättigade föreningar har rätt till nolltaxa när de hyr kommunala lokaler i 
Stockholms stad. Bidrag som finns att söka är följande: 
 
• Grundbidrag – ett årligt grundstöd till bidragsberättigade föreningar.  
• Nybildningsbidrag – ett bidrag för nybildade föreningar. 
• Medlemsaktivitetsbidrag – ett bidrag för genomförda aktiviteter föregående år. 
• Lägerbidrag – ett bidrag för läger vid veckoslut och skollov. 
• Ledarutbildningsbidrag – ett bidrag för utbildning av egna föreningsledare. 
• Lokalkostnadsbidrag – ett bidrag till föreningar med kostnad för egen lokal som 

används till ungdomsverksamhet. 
• Drift- och investeringsbidrag – ett bidrag till föreningar med kostnader för egen lokal 

eller anläggning som används till ungdomsidrott. 
• Projektbidrag – ett bidrag för nyskapande projekt inom föreningen eller 

distriktorganisationen. 
 

4.2.2 Nacka kommun 
 
I Nacka är ett av inriktningsmålen för föreningsstödsnämnden att ge barn och ungdomar 
tillgång till ett varierat, rikt och jämställt fritidsutbud34. Det är föreningsstödsnämnden 
som fördelar bidrag för att ge föreningar möjlighet att bedriva verksamheten. 
 
Förutsättningar för att få bidrag i Nacka kommun är följande:35 

• Föreningen ska ha minst 20 aktiva medlemmar i åldern 4-20 år samt kunna 
redovisa minst 20 bidragsberättigade sammankomster per verksamhetsår.  

• Föreningen ska vara ansluten till riks-, distrikts- eller annan regional organisation.  

                                                 
33 http://www.stockholm.se/templates/template_121.asp (2005-11-14). 
34 http://www.nacka.se/ArtikelSidor/artikelsida/artID.11492/PlatsID.1798/vis.1 (2006-01-02) 
35 http://infobanken.nacka.se/www/fritid/Foreningstjanst/barn_ungdom.htm (2005-12-01). 
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• Föreningen ska ha valt styrelse och antagit stadgar samt ha flertalet medlemmar 
boende i kommunen.  

I Nacka finns det några olika bidrag36: 
 

• Administrativt bidrag – ett årligt grundbidrag 100 kr/medlem för aktiva mellan 4-
10 år och 135 kr/medlem för aktiva mellan 11-20 år. 

• Lokalt aktivitetsbidrag – ett bidrag för utförda aktiviteter  
• Projektbidrag – bidrag för nyskapande/kvalitetshöjande insatser 
• Bidrag för utveckling av barn- o ungdomsledare – bidrag för höja kunskapen 

bland ledarna i Nackas ideella föreningar. 
 

För 2005 är budgeten ca 6.6 miljoner kronor i bidrag till föreningarna och man tar in lite 
drygt 3.8 miljoner kronor i lokaluthyrning.37 Detta ger ett nettobidrag till föreningslivet 
på 2.8 miljoner kronor, exkl. kostnad för ev. subventionerade idrottshallar. 
 

4.2.3 Haninge kommun 
 
Haninges kommunfullmäktige fastslog 2000-06-05 ett idrottspolitiskt program där det 
förs fram en rad delmål med verksamheten och stödet till idrottslivet i Haninge. De mål 
som direkt relaterar till barn- och ungdomsverksamheten är att kommunen aktivt vill 
arbeta för att stödja idrottsföreningarna i deras arbete att nå sina mål samt att samtliga 
föreningar skall ha möjlighet att bedriva sin verksamhet inom kommunen. Vidare skall 
idrotten vara jämställd. I programmet finns även en rad åtgärder kommunen ska vidta för 
att stödja föreningslivet samt flera konkreta delmål på vissa större områden.38 
 
Förutsättningar för föreningarna att få bidrag i Haninge är enligt följande39: 

• Förening med barn- och ungdomsverksamhet ska vara ansluten till en riks- eller 
distriktsorganisation som är berättigad till stats- eller landstingsbidrag.  

• Merparten av föreningsmedlemmarna ska vara mantalsskrivna i Haninge 
kommun. 

• Föreningen ska ha minst 25 medlemmar i åldern 7-20 år.  
• Föreningen ska ha redovisat minst 25 aktiviteter närmast föregående år. 

 
I Haninge kommun är bidragssystemet utformat så att det finns dels ett aktivitetsstöd och 
dels ett övrigt bidrag, några andra bidrag finns inte i Haninge. Det övriga bidraget ska ses 
som ett komplement till aktivitetsstödet och kan till exempel användas till lokaler och 

                                                 
36 http://infobanken.nacka.se/www/fritid/Foreningstjanst/barn_ungdom.htm (2005-12-01). 
37 Tertialbokslut 2 2005, Dnr FN 2004/23-041, Föreningsstödsnämnden, Nacka Kommun. 
38 http://www.haninge.se/upload/2882/BeslutK1.pdf (2005-12-09). 
39 http://www.haninge.se/templates/Page.asp?id=2847 (2005-12-09). 
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utveckling av verksamhet, organisation och administration eller till informationsinsatser 
för att nå nya barn, ungdomar och ledare. 40 
 

4.2.4 Bidragstabell över de tre kommunerna 
 
Jämförelse av bidragsystemen 
 
Bidrag  Stockholm Nacka Haninge 
Lokalt aktivitetsstöd Ja ja ja 
Grundbidrag ja ja* nej 
Ledarutveckling ja ja ja** 
Projektbidrag   ja ja ja** 
Lokalkostnadsbidrag ja nej ja** 
 
       
Till ovan nämnda bidrag kommer en rad andra bidrag i Stockholms stad som finns 
närmare beskrivet i avsnittet om Stockholms bidragssystem. 
 
* Nacka kommun har ett administrativt bidrag, med fast belopp per medlem, vilket bör 
ses som ett grundbidrag motsvarande det som Stockholms stad har. 
 
** Haninge kommun har ett ”övrigt stöd” som bland annat kan användas till 
verksamhetslokaler, utveckling av verksamhet, organisation och administration samt 
informationsinsatser i syfte att nå nya barn, ungdomar och ledare, vilket delvis kan 
motsvara Stockholms stads lokalkostnadsbidrag/nolltaxa, ledarutvecklingsbidrag samt det 
projektbidrag som såväl Stockholms stad som Nacka kommun erbjuder.41 
 

4.3 Taxor 

4.3.1 Stockholms stad 
 
Taxorna för inomhusanläggningarna i Stockholms stad är enligt följande: 42 
 
 
Anläggning 
kr/timme 

Ord Säsong 
ungdom (taxa 1) 
 

Förening 
(taxa 2) 

Privat/ 
Självkostnad 
(taxa 3) 

Försäsong 
ungdom 

                                                 
40 Bidragsreglementen, Haninge kommun, gällande från och med 1999-01-01, beslutat i 
Kommunfullmäktige 1998-06-08, 1998-11-23 och 2000-11-27.  
41 Ibid.  
42http://www.stockholm.se/templates/template_121.asp?mainframe=template_117.asp?number=858&categ
ory=194, taxor gällande från 2001, bilaga 6, tabell 1. (2005-11-30). 
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Stor hall 0 230 350 230 
Liten hall 
(mellanstor hall) 

0 180 280 180 

Motionsrum <150 
kvm 

0 70 120 70 

Specialidrottsrum 0 230 330 230 
Gymnastiksal <150 
kvm 

0 70   

 
Privat/självkostnadspris är det pris som tas av privata förhyrare och ej bidragsberättigade 
föreningar samt förening/skola som nyttjar ej bokad tid. Föreningar innebär godkända 
bidragsberättigade föreningar som har vuxenverksamhet samt skolor som innehar en 
idrottsprofil. Ordinarie säsong ungdom innebär föreningsverksamhet för barn och 
ungdomar mellan 7-20 år. Försäsong är den tid som enligt nämnden är för- och 
eftersäsong för bidragsberättigade föreningar. 
 
De föreningar som är godkända för nolltaxa betalar ingen avgift för halltider under 
ordinarie säsong utan endast då föreningen vill ha halltider som sträcker sig före och efter 
ordinarie säsong.43 Däremot tas avgift ut för de föreningar som ej utnyttjar sina tider. 
Föreningar som har nolltaxan betalar taxa 3 för de tider som inte utnyttjats och godkända 
föreningar med subventionerad taxa betalar mellanskillnaden upp till taxa 3. Privata 
hyresgäster betalar ingenting extra då de redan har betalat full taxa oavsett om de 
utnyttjar lokalen eller inte.44  
 
Enligt de avbokningsregler som finns så skall bidragsberättigade föreningar avboka sina 
halltider senast tre dagar före nyttjandet om det gäller träning. Då det gäller träning under 
icke säsong så skall tiden avbokas senast tio dagar före nyttjandet vilket även gäller 
matcher. Arrangemang skall avbokas hela 30 dagar före tiden skall nyttjas. För ej 
bidragsberättigade föreningar så gäller samma regler förutom då träning skall avbokas. 
Vid dessa tillfällen skall avbokning ske tio dagar före utsatt träningstid.45 En av våra 
kontakter på idrottsförvaltningen, John Westling menar att då det gäller utnyttjandet av 
lokalerna som är bokade så är det ingen skillnad mellan nolltaxerade föreningar och 
privata hyresgäster.  
 

                                                 
43 Ibid.  (2005-11-30). 
44 Telefonsamtal med John Westling, Idrottsförvaltningen, tfn 08-508 266 02. (2005-11-28).  
45 http://www.stockholm.se/templates/template_134.asp (2005-11-15). 
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4.3.2 Nacka kommun 
 
Taxorna i Nacka är enligt nedanstående46: 
 
Anläggning 
kr/timme 

Kategori I (taxa 1) 
Pris per timme 

Kategori II (taxa 2) 
Pris per timme 

Kategori III (taxa 3) 
Pris per timme 

Sporthallar 40  70  250  
Gymnastiksalar 30  60  100  
Nacka Judolokal 30  60  150  
 
Brukare av lokaler och idrottsanläggningar delas in i följande grupper. 
 
 Kategori I Ideella föreningar i Nacka som får kommunalt bidrag för barn- 

och ungdomsverksamhet mellan 4 – 20 år.  
 Kategori II Ideella föreningar i Nacka som får kommunalt bidrag för barn- 

och ungdomsverksamhet med aktiviteter för personer som är 
över 20 år. 

 Kategori III Övriga föreningar, företag, kommuninvånare samt alla former 
av kommersiell verksamhet i Nacka. Detta inkluderar även 
verksamheter som har arrangemang med entréavgift. 

 
I Nacka utgår en avgift på 500 kr för varje bokad timme som inte utnyttjas och den får 
också betalas om man avbokar mindre än en vecka innan. 

 

                                                 
46 www.nacka.se ”Regler, taxor och avgifter”, under ”Idrott och fritid / Boka lokaler” (2005-12-01). 
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4.3.3 Haninge kommun 
 
I Haninge är taxan per timme enligt följande47: 
 
Anläggning 
kr/timme 

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

Torvalla A-hall 
(stor sporthall) 

40  200  400  

Stor sporthall* 30  165  330  
Medelstor 
sporthall*, 
specialutrustad 
lokal 

20  110  220  

Liten gymnastiksal 15  75  150  
Squashbana 100  100  100  
 
* Haninges definition av stor sporthall omfattar även hallar med måtten 18x36 m vilket är en medelstor hall 
i Stockholm. 
 
Taxa 1 =  Ungdomsverksamhet där den övervägande delen av gruppen skall bestå av 

ungdomar i föreningar och studieförbund som är godkända och 
registrerade i Haninge kommun. 

Taxa 2 = Bidragsberättigade föreningars vuxenverksamhet.  
Taxa 3 =  Övriga föreningar, enskilda och företag. 
 
Haninge kommun har inte någon avgift för ej nyttjad bokad timme. Istället betalar 
hyresgästen den taxa som gäller för en bokad halltid. 
 

                                                 
47 www.haninge.se (2005-11-28). 
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4.3.4 Taxatabell över de tre kommunerna 
 
Stockholms stad = S, Nacka kommun = N, Haninge kommun = H 
Tabellen nedan visar enheten kronor per timme. 
 
 Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 
Kommun S N H S N H S N H 
Stor sporthall 0 40 30 230 70 165 350 250 330 
Liten sporthall* 0 * 20 180 * 110 280 * 220 
Gymnastiksal 0 30 15 70 60 75 u.s. 100 150 
Specialidrottsrum** 0 30 100/20 230 60 100/110 350 150 100/220 
 
 
* Liten hall enligt Stockholms definition finns inte i Nacka.  
** Missvisande jämförelse då det är specialidrottsrum i Stockholm, judolokal i Nacka och 
squash/specialutrustad lokal i Haninge. 
 
 
Avgifter vid ej nyttjade eller ej avbokade hallar är enligt följande i de tre kommunerna: 
     

Stockholm Nacka Haninge 
Varierar* 500 kr 0 kr 

 
* Avgift för ej nyttjande av bokad hall varierar inom Stockholms stad. Grundläggande är att 
mellanskillnaden betalas upp till det som privata förhyrare betalar för hallen. Privata hyresgäster betalar 
därmed ingen extra avgift för ej nyttjad bokad lokal.  
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5. Fallstudien 
 
Empirin grundas på olika undersökningar som har gjorts i de tre kommunerna om 
beläggningen i inomhushallar, både hur mycket tillgänglig tid bokas samt i hur stor 
omfattning som bokade tider faktiskt nyttjas. Förutom själva nyttjandegraden, som 
baseras på undersökningar gjorda av kommunen samt intervjuer med kommunalanställda 
har intervjuer gjorts med föreningar som nyttjar kommunens hallar. I empirin redogörs 
det alltså även för hur föreningar uppfattar nyttjandet av utvalda hallar. De hallar som 
jämförs är Eriksdalshallen i Stockholms stad, Nacka Sportcentrum i Nacka kommun samt 
Torvallahallen i Haninge kommun. 
 

5.1 Stockholms stad 
 
I Stockholms stad är 550 föreningar bidragsberättigade vilket innebär att minst 20 
medlemmar är mellan 7 och 20 år varav majoriteten bor i Stockholms stad.48  
 
Fördelningen av halltider förhandlas mellan förbunden som sedan lämnar var sitt förslag 
om tider till förvaltningen som beslutar om och eventuellt godkänner förslagen. 
Fördelningsnyckeln baseras på redovisade aktiviteter och medlemmar. Generellt gäller att 
minst 80 % av tiden mellan 17.00 – 21.00 på vardagarna skall fördelas till barn- och 
ungdomsverksamheten. Barn- och ungdomsidrotten skall prioriteras högst tillsammans 
med handikappsverksamheten. I gymnastiksalarna är barn- och ungdomsverksamheten 
andra prioritet tillsammans med handikappsverksamheten då skolans verksamhet är 
prioriterad fram till klockan 18.00.49  
 

5.1.1 Bokning och nyttjande av halltider 
 
Nolltaxan står för majoriteten av bokade tider. Den senaste undersökningen från perioden 
1/1-31/5-2005 visar att 67 % av de bokade tiderna i kommunens idrottshallar är bokade 
av nolltaxaföreningar. Resterande tider tillföll övriga föreningar samt privata hyresgäster. 
Totalt så bokas flest tider i samtliga hallar måndag till torsdag då medelutnyttjandet av 
möjlig bokbar tid är upp till 99 % under kvällstid för den ovan angivna perioden. Den 
klart mest bokade halltypen är stora hallar, därefter medelstora hallar som följs av 
motionsrum, gymnastiksalar och specialidrottsrum.  
 
 
 
 
 

                                                 
48 http://www.stockholm.se/templates/template_121.asp (2005-11-14). 
49 http://www.stockholm.se/templates/template_134.asp (2005-11-15). 
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Andelen bokad tid i jämförelse med tillgänglig tid för perioden demonstreras med 
tabellen nedan:50 
 
        Bokad tid 
Stora hallar 84 % 
Medelstora hallar 82 % 
Motionsrum 63 % 
Specialidrottsrum 34 % 
Gymnastiksalar 54 % 
 
 
Då det gäller nolltaxan så bokas dessa tider olika mycket beroende av vilken typ av hall 
det är. De stora hallarna, det vill säga, stor hall och medelstor hall, bokas främst av 
nolltaxan varje dag förutom söndagskvällarna då övriga hyresgäster har en högre andel 
bokade tider. Resterande hallar fördelas mer jämnt mellan nolltaxan och övriga 
hyresgäster.51 
 
2001 gjordes en undersökning av nyttjandet av bokade tider i de olika idrottshallarna i 
Stockholms stad. I studien framkom det att nyttjandet var olika för de olika halltyperna. 
Utredningen i Stockholms stad grundade sig på två olika tillfällen under året, mellan 
30/3-5/4 och 12/11-18/11. 1365 pass granskades på våren respektive 1672 pass på 
hösten.52 
 
Ur studien framkom att den idrott som mest utnyttjade inomhushallarna var innebandyn 
som tätt följdes av basketen. Därefter hamnade handbollen och sedan gymnastiken.  
 
På våren utnyttjades 82 % av de tider som var bokade och på hösten utnyttjades 91 % av 
samtliga hallar. Sammanlagt för våren och hösten var utnyttjandet något högre på 
helgerna än på vardagarna, 92 % respektive 91 %.  
 
Under vardagarna var utnyttjandet av bokad tid högre vid vissa klockslag än andra: 
 
 Kl 17-18 Kl 18-19 Kl 19-20 Kl 20-21 
Vardagar 91 % 95 % 93 % 90 % 
 
Idrottsförvaltningens mål är att 80 % av tiderna mellan klockan 17.00 och 21.00 på 
vardagarna skall utnyttjas av barn och ungdomar mellan 7 och 20 år. Barn och ungdomar 
representerades bäst mellan 17.00-18.00 då deras andel av halltiderna var hela 89 %. 
Mellan klockan 20.00-21.00 representerades de mindre, 63 % på våren 2001 och 53 % på 
hösten 2001. Andelen ungdomar använde hallarna både under vår- och hösttermin upp till 

                                                 
50 Bokningsstatistik Stockholms stad 2005-01-01 – 2005-05-31. (fr Jari 05-11-23 via mail). 
51 Ibid.  
52 Blomdal, U., Johansson, P., Wiklund, T., Hur och av vem nyttjas Stockholms stads idrottshallar och 

skolidrottshallar? – en studie genomförd 30/3 till 5/4 och 12/11 till 18/11 2001. 
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77 % av total tid, resterande tider bokades av andra hyresgäster. På helgerna var 
procentandelen lägre, 69 % på vårterminen respektive 74 % på höstterminen.53 Det mål 
som idrottsförvaltningen ställt upp uppnåddes i princip 2001 då man hade ett 77 % 
nyttjande för målgruppen,54 medan statistiken för våren 2005 visar lägre andel för barn- 
och ungdomsidrotten. 
 
Vidare så var utnyttjad tid i jämförelse med bokad tid högre i vissa hallar än andra och 
det fanns även skillnader beroende på om det var nolltaxa eller inte. Detta visas enligt 
tabellen nedan: 
 

    Vårtermin 2001  Hösttermin 2001  
         Nolltaxa      Ej nolltaxa        Nolltaxa      Ej nolltaxa 
Stora hallar 88 % 85 % 95 % 98 % 
Medel hallar 85 % 79 % 92 % 97 % 
Motionsrum 72 % 81 % 81 % 82 % 
Specialidrott 84 % 77 % 92 % 92 % 
Totalt 82 % 81 % 90 % 92 % 
 
 
För att sammanfatta tabellen ovan kan man utläsa att i nolltaxa föreningar var 
utnyttjandet av bokade tider totalt sett dryga 82 % på våren 2001 och 90 % hösten 2001. 
Skillnaden från de föreningar och övriga hyresgäster som inte hade nolltaxa var 
marginell, 81 % respektive dryga 92 %. Vidare så var, av de som nyttjande nolltaxan, 
utnyttjandet av bokade tider högst i de stora hallarna. 
 
Enligt Thomas Wiklund på bokningsenheten på idrottsförvaltningen i Stockholms stad så 
efterfrågas som minst tio nya fullstora hallar av föreningarna. Han ifrågasätter däremot 
om detta är rimligt.55  
 

5.1.2 Hallarna 
 
Vi har valt att titta närmare på Eriksdalshallen då den består av en stor och en mellanstor 
hall. Enligt den ansvarige i hallen, Thomas Ericsson, så är båda hallarna bokade mellan 
08.00 och 23.00 varje dag och alla tider utnyttjas. Han påpekar dock att vissa tider inte 
utnyttjas och att detta i så fall beror på att Hammarbys A-lag har bortamatch. Hammarbys 
föreningskontakt på ungdomssidan, Pelle Rydell, som vi har intervjuat, menar att de 
flesta tiderna verkar utnyttjas men att det reserveras tider till seniormatcher som inte 
alltid utnyttjas. Detta bidrar till att hallen står tom vissa tidsperioder. Peter Lindholm på 
Sol-flickorna Gymnastikförening menar även han att de flesta tiderna verkar nyttjas och 

                                                 
53 Blomdal, U., Johansson, P., Wiklund, T., Hur och av vem nyttjas Stockholms stads idrottshallar och 

skolidrottshallar? – en studie genomförd 30/3 till 5/4 och 12/11 till 18/11 2001. 
54 Tjänsteutlåtande av Kjell Karlsson, Bo Johansson och Torunen Westford-Bjurå.  
55 Svar från Thomas Wiklund via email, (2005-12-13) (thomas.wiklund@idrott.stockholm.se). Se bilaga 7. 
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att han inte har uppfattat någon större misskötsamhet. Enligt statistik från 2001 och 2002 
så är Eriksdalshallen bokad till 100 % under höstterminen i både stora och mellanstora 
hallen. På vårterminen var den stora hallen bokad till 60 % och den mellanstora hallen till 
41 % Det är främst på vardagarna som hallarna är uppbokade enligt studien.56 
 
De är alla tre överens om att halltiderna inte missbrukas i form av hallbokning till fel 
taxa, att någon stannar för länge i hallen och så vidare. Ericsson menar att detta beror på 
att den ständiga tillsynen över hallen och att det bötessystem som finns gör att 
föreningarna inte missköter sig mer än en gång.      
 
Rydell och Lindholm säger båda att deras verksamhet får för lite tider och att de själva får 
försöka hitta hallar för att dryga ut de tider de får av kommunen. Båda föreningarna säger 
att de ofta är upp till 20-30 barn och ungdomar på träningarna vilket är gränsen till för 
många då det ska bedrivas idrottslig verksamhet. Lindholm menar vidare att gymnastiken 
som i vissa fall är upp till 45 personerna på träningarna är alldeles för många då varje 
gymnast behöver enskild tid och inte kan jämföras med ett lag där det ofta krävs femton 
spelare för att en träning skall kunna bedrivas.  
 
Rydell och Lindholm anser vidare att nolltaxan för idrott är främst positivt då det bidrar 
till att barn- och ungdomsidrotten kan bedrivas till en relativt låg kostnad. Rydell påtalar 
dock att det är mycket byråkratiskt att varje förening måste betala en avgift varje år för att 
få ta del av nolltaxan. Lindholm ser nackdelar i form av att flera av föreningens aktiva 
inte får ta del av nolltaxan och bidragen eftersom de är för unga. Han tycker att nolltaxan 
och bidragssystemet bör sträcka sig från till exempel 5-18 år istället. Detta motiveras 
bland annat med att vissa idrotter börjar vid tidig ålder samt att det inte är motiverat att ha 
nolltaxa för myndiga personer.57   
 

5.2 Nacka kommun 
 
I Nacka finns ett organiserat och väl utvecklat idrottsligt föreningsliv som ställer stora 
krav på kommunen och tillgänglighet av hallar för utövandet av idrott. Det finns ett stort 
antal föreningar som har flera sektioner och i själva verket kan betraktas vara flera 
föreningar i studien då en sektion i Nacka i regel är en förening i Stockholm.58 I 
kommunen finns omkring 90 idrottsföreningar registrerade.59 Detta är dock inget som 
påverkar vår studie i någon riktning och därför låter vi det stanna vid ett konstaterande av 
fakta även om antalet föreningar kan verka litet i jämförelse med Haninge kommuns ca 

                                                 
56 Öhman, J. Bokad tid av tillgänglig tid i idrottshallar och gymnastiksalar i Stockholms stad – redovisning 

hur Stockholms stads idrottshallar och gymnastiksalar är bokade under följande tider 2002-01-01 – 2002-

05-20 samt 2001-08-20 – 2001-12-31. 
57 Telefonintervju med Thomas Ericsson, ansvarig för Eriksdalshallen. (2005-11-30), telefonintervju med 
Pelle Rydell på Hammarby handboll. (2005-11-30) samt telefonintervju med Peter Lindholm på Sol-
flickorna GF. (2005-12-07). Se bilaga 8. 
58 Telefonsamtal med Åsa Engwall. (2005-11-22). Se bilaga 5. 
59 http://www.nacka.se/default/PlatsID.228/vis.1 (2005-12-05) 
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250 föreningar. Nacka kommun har på senare år växt kraftigt från att vara en 
glesbebyggd kommun till att ha blivit en tätbefolkad storstadsförort. Nacka kommun har 
idag bland annat 10 sporthallar och 25 gymnastiksalar för föreningar att hyra och bedriva 
idrottslig verksamhet i. 
 
Nacka kommun hade i början av 1990-talet nolltaxa för barn- och ungdomsföreningar. 
Det är dock inte klarlagt exakt när och varför övergång skedde då befintlig personal 
antingen inte känner till att de haft nolltaxa överhuvudtaget eller endast kan dra sig till 
minnes att övergången var någon gång i början av 1990-talet60.  

5.2.1 Bokning och nyttjande av halltider 
 
Nacka kommun har idag 100 % bokningsbeläggning för alla hallar,61 det är också ett  
100 % nyttjande om man bortser från att det till exempel kan uppstå en inställd match 
eller liknande som vid enstaka tider kan ge en ledig tid eller icke nyttjad halltimme. 
Enligt uppgift från Lennart Lingarp62 så är det (därutöver) kö på lediga lokaler 
motsvarande minst två sporthallar per vecka vilket leder till att krav ställs på såväl 
föreningar som kommunen att leva upp till att alla tider nyttjas. Förutom det så håller 
föreningar bra koll på varandra och det skulle komma kommunen till känna om någon 
förening inte nyttjar sin tid regelbundet och resultatet av det blir att någon annan får 
tiden. 
 
Prioriterad tid för barn- och ungdomsidrott i Nacka kommun är vardagar 17.00-20.00 och 
enligt uppgift från Lingarp så är sporthallarna fullständigt bokade denna tid med 
fördelningen, 80 % för barn- och ungdomsidrott och 20 % för vuxenidrott. 
 
Nacka kommun har nyligen på prov infört ett flexibelt bokningssystem där föreningarna 
själva ges möjlighet att elektroniskt gå in och boka och avboka tider. I dagsläget har 15 
stora föreningar i Nacka möjligheten att själva boka och avboka halltider. Genom detta 
effektiva avbokningssystem så kan andra föreningar nyttja den bokade tiden som 
avbokats med kort varsel och Nacka kommun beräknar att ungefär en sporthall per vecka 
frigörs genom detta flexibla bokningssystem.63 
 
Nacka kommun har gjort en studie över utnyttjandet av lokaler, denna skedde under 
2004.64 Resultatet i denna studie som gjordes under en vecka var att hallarna till 100 % 
var bokade och att hallarna till nästan 100 % nyttjades. Det var endast någon enstaka tid 
som inte hade utnyttjats.65 Nackas studie är en handskriven rapport som snarare kan ses 
som ett internt arbetsmaterial än en skriftlig rapport då man från förvaltningens sida inte 
ansåg sig behöva lägga resurser på någon vidare uppföljning av nyttjandet utifrån det 

                                                 
60 Samtal med Klaus Siegel, Nacka kommun. Tfn 08-718 95 83 (2005-12-02). 
61 Lennart Lingarp, Nacka kommun, information via email. (2005-11-17). Se bilaga 5. 
62 Intervju med Lennart Lingarp. (2005-12-02). Se bilaga 5.  
63 Telefonsamtal med Åsa Engwall (2005-11-22). Se bilaga 5. 
64 Ibid.  
65 www.nacka.se (2005-12-01) och e-post från Lennart Lingarp. (2005-11-17). 
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resultat man fick i studien.66 
 
Nacka kommun har i samband med uppföljning av nyttjande av idrottshallarna kunnat 
notera ett visst missbruk av bokningssystemet som bestått i att en förening i samband 
med en arrangerad turnering bokade upp alla 10 hallar i Nacka. Då de endast behövde 6 
hallar för turneringen så avbokade föreningen 4 hallar utan kostnad bara en dryg vecka 
innan turneringen. Då detta hindrade andra föreningar att boka upp hallarna med 
framförhållning så införde Nacka kommun en begränsning där föreningen för det 
följande årets turnering endast fick boka 6 hallar som då baserades på den faktiska 
användningen.67 
 

5.2.2 Hallarna 
 
I Nacka kommun har vi valt att titta närmare på Nacka sportcentrum, vilket är den enda 
bemannade hallen, måndag - söndag 08.00-23.00. I sportcentrumet hämtar hyresgästerna 
nycklar till de andra sporthallarna och gymnastiksalarna i Nacka. Sportcentrumet i sig 
består av en rad anläggningar, bland annat en bollhall och en sporthall (lika stora) samt 
flera andra mindre hallar och lokaler.68 
 
Enligt en vaktmästare i Nacka sporthall så både hyrs och bokas de stora hallarna mellan 
klockan 17.00-23.00 på vardagarna, 08.00-19.00 på lördagarna samt 08.00-21.00 på 
söndagarna. De mindre hallarna bokas inte i samma utsträckning och framförallt inte på 
helgerna. Thomas Ljung på Nacka Judo och Marie Bökman på Nacka Gymnastikförening 
som nyttjar Nacka sportcentrum har ingen kritik att framföra angående att hallarna inte 
utnyttjas eller att de missköts av andra hyresgäster på något sätt. Enligt information från 
Nackas kommun så är nyttjandet nästan 100 % i hallarna vilket åtminstone i de stora 
hallarna bekräftas av personal som arbetar i Nacka sportcenter. 
 
Enligt Ljung så får deras förening så många halltider som de behöver men han menar 
även att det kan ändras fort samt att det inte alltid har varit så. De är normalt 24 aktiva på 
en träningstid vilket är maximalt vad de klarar av med tanke på det utrymme som finns 
och den ventilation som är i salen. Bökman anser att de får tillräckligt med halltider på 
helgerna men inte på vardagarna. De erbjuds halltider efter klockan 23.00 på 
vardagskvällarna, vilket hon anser är för sent för barn. Gymnastikföreningarna är ofta 
upp till 60 aktiva per träning. Vaktmästaren säger att det ofta är många aktiva på en och 
samma halltid och att hallarna i flera fall delas upp i mindre spelplaner.  
 
Ljung är inte nöjd med ventilationen och anser därmed att lokalerna inte uppfyller deras 
behov, men han menar också att judoföreningen är beredd att betala mer i hyra om 

                                                 
66 Telefonsamtal med Åsa Engwall (2005-11-22). Se bilaga 5. 
67 Telefonsamtal med Åsa Engwall (2005-11-22) och intervju med Lennart Lingarp, (2005-12-02). Se 
bilaga 5. 
68 Lennart Lingarp, (2005-12-02) Se bilaga 5. 
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lokalerna skulle vara bättre. Bökman påtalar även hon att kommunens lokaler inte fyller 
deras behov. Nacka GF har själva fått investera i material i de hårt nedslitna lokalerna 
utan bidrag från kommunen. Vidare anser Ljung att bland annat judon missgynnas då det 
gäller nya satsningar. Istället för att fördela anslagen mellan samtliga idrotter menar han 
på att de stora publiksporterna som ishockey och fotboll blir tilldelade större anslag än 
övriga idrotter.69  
 
En etablerad verksamhet i Nacka kommun är ”Dialog Nacka”, som är en form av 
klagomålsinsamlande funktion över kommunens verksamhet men som även syftar till en 
ständig utveckling av verksamheten. Statistik över 2004 visar att 29 ärenden rörande 
idrottshallar inkommit av totalt 1648 stycken. Det finns mer detaljerad statistik över 
september - december 2004 som är fördelat över fyra områdesnämnder där det varit inget 
till två klagomål per område. Två ärenden som kommit upp handlade om ostädad 
idrottsanläggning samt att en utomhusanläggning saknade belysning.70 
 

5.3 Haninge kommun 
 
Haninge kommun har ca 250 registrerade föreningar hos Kultur och fritidsnämnden.71 
Haninge gick ifrån nolltaxa till att ta avgifter omkring 1992-199372 vilket var ett politiskt 
beslut under en ekonomiskt tung period för Haninge. Föreningslivet besvarade 
förvånansvärt detta positivt enligt Johnny Näsholm, dåvarande fritidschef i Haninge. 
Detta bekräftas även av Eva-Stina Svärd som bara ser positiva resultat av övergången 
från nolltaxa till avgiftsbelagda halltider vilket de menar leder till att föreningar inte 
bokar tider de inte behöver eller fullt ut använder. De har effektiviserat användningen av 
hallar och ingen förening har slagits ut på grund av avgiftsbeläggningen.  
 
Haninge kommuns uppfattning73 är att de genom avgiftsbeläggningen kom att frigöra en 
sporthall i Haninge som andra föreningar kunde nyttja, vilket även har bekräftats av 
Svärd74. Det är omöjligt att beräkna hur detta påverkade föreningslivet som sådant och i 
vilken grad det totala nyttjandet egentligen gått ner då ingen sådan mätning gjordes vid 
övergången. Men uppfattningen från Haninge kommuns fritidsförvaltning är att det inte 
innebar någon nedgång för idrottsföreningarna i aktivitet. De har istället upplevt positiva 
reaktioner samt ett bättre nyttjande av kommunala idrottslokaler75.  
 

                                                 
69 Telefonintervju med en vaktmästare på Nacka sportcentrum (2005-11-30 ) samt svar via email från 
Thomas Ljung (2005-12-09) Se bilaga 7, samt från Marie Bökman (2005-12-16). Se bilaga 8. 
70 http://infobanken.nacka.se/www/om_nacka/dialogen/kontaktredov/arkiv/2004.htm (2005-12-09). 
71 http://www.haninge.se/templates/Page.asp?id=3978 (2005-12-05). 
72 Telefonsamtal  med Johnny Näsholm, AB Tornberget, tfn 0706-608 084 (2005-10-20). Se bilaga 6. 
73 Ibid. 
74 Eva-Stina Svärd. (2005-11-23 och 2005-11-30). Se bilaga 6. 
75 Johnny Näsholm. (2005-10-20) samt Eva-Stina Svärd (2005-11-30). Se bilaga 6. 
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5.3.1 Bokning och nyttjande av halltider 
  
Bokningen i Haninge är idag 100 % och i sporthallar används all tid som finns medan 
viss tid inte utnyttjas i mindre gymnastiksalar.76 
 
Haninge kommun genomförde vecka 7 år 2002 en studie över nyttjandet i sina hallar 
vilket var en vanlig vecka under ordinarie säsong och då framkom det att det endast var 
enstaka timmar måndag till torsdag som inte användes av de bokade timmarna. Det var 
framförallt på helgerna det kunde uppstå vissa ej nyttjade tider, men överlag så var det 
antingen inställda matcher eller sena helgkvällar som det fanns ej nyttjad tid i hallen. Det 
var inga skillnader mellan olika hallar i kommunen ifråga om nyttjande och bokningar av 
sporthallarna. Möjligen var de större sporthallarna i mer tätbefolkade områden mer 
nyttjade än de något mindre hallarna i lite mindre centralt belägna områdena på helgerna 
då det fanns enstaka lediga tider.77 
 
Gymnastiksalarna visade på en skillnad från de större hallarna då det i dessa kunde finnas 
ledig tid även vardagar måndag-torsdag. I dessa fall skall dock noteras att det rör sig om 
hallar på omkring 10x10-20 m i storlek vilket är för litet för till exempel handboll och 
innebandy i någon större omfattning. Vikingaskolans lilla gymnastiksal var exempelvis 
den sal som i studien hade mest ledig tid måndag-torsdag, mer exakt 13.5 timmar. 
Storleken på hallen är 10x10 m och i år (säsong 2005/2006) är den schemalagda bokade 
tiden 5 timmar/vecka. Den huvudsakliga verksamheten i hallen är motionsidrott, medan 
den stora hallen, 10x16 m är bokad i relativt stor utsträckning för bland annat fotboll, tae-
kwaendo, Qi gong och dans.78 Båtsmansskolans gymnastiksal var däremot den mest 
använda gymnastiksalen enligt studien. Där fanns bara en outnyttjad timme måndag-
torsdag, och dess storlek 12x20 m utnyttjas denna säsong tämligen flitigt. Det som till 
synes inte var bokat är fredagar, medan salen övriga dagar i veckan är fullbokad.  I salen 
spelas huvudsakligen innebandy men även fotboll och basket, idrotter som inte riktigt kan 
nyttja en lokal på 10x10 m. 
 
Från studien i Haninge kan konstateras att större gymnastiksal innebär mer bokad och 
mindre ledig tid samt att mindre gymnastiksalar innebär mindre bokad tid och mer ledig 
tid. Sporthallarna är fullbokade och fullt utnyttjade.  

5.3.2 Hallarna  
 
Vi har valt att titta vidare på Torvalla Sporthall, en central anläggning i Haninge kommun 
och den enda bemannade hallen i kommunen. Det är fullbokad. Dagtid vardagar är det 
skolor som använder hallen, på kvällar och helger är det lagidrotter som har hallen. I 
huvudsak handboll, innebandy och basket.  
 

                                                 
76 Eva-Stina Svärd. (2005-11-30). Se bilaga 6. 
77 Nyttjandestudie 2002, över använd bokad tid i Haninge kommuns sporthallar. Se bilaga 3. 
78 Sporthallar Schema 2005-2006, Haninge kommun. 



Joakim Eriksson och Petra Hedén  2005-01-30 
Att ha eller inte ha nolltaxa 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 31 

Kontakten i Torvalla har bestått av att frågorna diskuterats med Svärd på kultur och 
fritidsförvaltningen som är placerad just i Torvalla Sporthall. Det har gett svaren att inget 
missbruk ifråga om bokning eller nyttjande förekommer. Endast någon enstaka tid kan 
stå bokad men ej nyttjad, i huvudsak på helger pga matchbokningar.  
 
Föreningarna i Haninge bra poliser då de klagar till kommunen om någon inte sköter 
sig.79 Det finns ingen egentlig misskötsel från föreningarnas sida som är känd hos 
kommunen.  
 
Enligt Bengt Tibäck80, ordförande i Haninge Handbollsklubb (HK) bekräftar att det i 
princip är maximalt nyttjade hallar. Han känner inte till något missbruk men nämner 
rykten om att fotboll (utomhussport) bokar tider under sken av innebandy (inomhussport) 
för att få tider som annars inte skulle ha tilldelats ”utomhussporter”.  
 
Tibäck anser inte att Haninge HK får så många tider som de behöver och det är för dålig 
tillgång på hallar med fullstora planer (för handboll 40x20 meter). Detta leder till att 
Haninge HK tappar ungdomar till andra kommuners klubbar. Hallarna är således inte helt 
ändamålsenliga fullt ut. Träning bedrivs ofta i mindre hallar än fullstora hallar.  
 
Det finns inte heller utrymme för Haninge HK att maximera hallutnyttjandet mer än vad 
som redan är gjort idag, då de delar hall mellan flera lag och har lag som turas om 
varannan vecka.  
 
Hans Lövström81, ordförande Haninge Cheer Elite, har ungefär samma uppfattning som 
Tibäck rörande ev. missbruk där inget annat än att viss utomhusidrott t.ex. fotboll bokar 
tider i hallar som inte alltid används. Lövström tycker inte att Haninge Cheer Elite 
erbjuds tider passande hallar då de har särskilda behov på takhöjd och utrustning. Ifall de 
skulle köpa in egen utrustning finns inga förråd att ”låna” för utrustning. De har inte 
besvarat vår fråga om de ser något utrymme att effektivisera sitt utnyttjande mer än 
dagens nyttjande. 

                                                 
79 Eva-Stina Svärd (2005-11-30). Se bilaga 6. 
80 Intervjun med Haninge Handbollsklubb. Se bilaga 8. 
81 Intervjun med Haninge Cheer Elite. Se bilaga 8. 
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5.4 Jämförelse mellan Stockholms stad, Nacka kommun och Haninge kommun  
 
Vi kommer här att presentera sammanställningar för en översiktlig jämförelse mellan 
våra studieobjekt. 
 
Bokad tid av total tillgänglig tid i stora och medelstora hallar: 
 

Sthlm vt 
2005 

Nacka 
2005 

Haninge  
2005 

83 % 100 % 100 % 
 
 
Nyttjad tid av bokad tid i idrottshallar: 
 

Sthlm ht 
2001 

Sthlm vt 
2001 

Nacka 
2004 

Haninge v 7 
2002 

82 % 91 % 100 % 89,7 % 

 
Vad tycker föreningarna vi intervjuat om sin kommuns taxa82? 
 
I Stockholms stad tycker föreningarna vi varit i kontakt med att det är byråkratiskt att 
betala en registreringsavgift på 1000 kr för att komma åt nolltaxan, medan det i övrigt är 
positivt med nolltaxan. Gymnastikföreningen tycker att nolltaxan borde sträcka sig för 
barn från 5 års ålder och inte som idag från 7 års ålder. 
 
I Nacka kommun tycker judoföreningen att taxan är bra, de ser viss rundgång i att höjda 
taxor innebär höjt föreningsstöd. De är villiga att betala mer om de får bättre lokaler som 
motsvarar deras verksamhet i större utsträckning. Gymnastikföreningen tycker att det 
vore bättre om Nacka kommun hade nolltaxa för barn- och ungdomsidrotten så samma 
sätt som Stockholms stad. 
 
I Haninge kommun tycker handbollsföreningen att taxorna är rimliga och nödvändiga, 
medan Cheer Elite tycker att taxorna är ok men att nolltaxa vore bättre.  
 
Vad tycker föreningarna om halltidernas utnyttjande? 
Alla de föreningar vi talat med har svarat att det i stort sett inte finns någon icke utnyttjad 
tid, det händer sporadiskt men är inget problem i kommunerna. De svarar vidare att de 
inte i någon nämnvärd omfattning kan använda halltiderna mer effektivt, de är redan idag 
på smärtgränsen. 

                                                 
82 Se bilaga 8 – för respektive förening. 
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6. Analys 

6.1 Skillnader i nyttjande av inomhushallar 
 
I Stockholms stad är det intressant att diskutera skillnaderna från undersökningen som 
gjordes 2001 angående om det är nolltaxeföreningar eller icke nolltaxeföreningar 
alternativt privata hyrare som hyr lokalen. Det finns inga anmärkningsvärda skillnader 
mellan de två grupperna av hyresgäster då det gäller nyttjandet av bokade hallar. Det är 
viss skillnad mellan vår- och hösttermin vilket kan relateras till när seriesäsongen tar slut. 
Men diskussionen kring att det inte är någon märkbar skillnad mellan nolltaxa och inte 
nolltaxa kan föras vidare. Sannolikheten att de betalande hyresgästerna i hallarna är barn 
och ungdomar är relativt låg då deras idrottsverksamhet utanför föreningslivet är andra 
sporter som simning, skidåkning eller dylikt. Det är istället främst vuxna och företag som 
hör till den gruppen som betalar hyra för hallarna.  
 
En grupp med vuxna eller ett företag är troligtvis inte lika beroende av kostnaden för 
hallen som barn och ungdomar är då de är helt beroende av någon vuxen eller bidrag. 
Detta kan medföra att vuxna eller företag inte känner samma krav att utnyttja de tider de 
betalat för samtidigt kan de i vissa lägen vara mer angelägna om att få behålla sin tid som 
de kan ha svårigheter att få tag på. På grund av barns och vuxnas olika roller kan vi inte 
jämställa barns utnyttjande av hallar med vuxnas samt företags. Hur barn- och 
ungdomsverksamheten utnyttjar sina tider bör därför jämföras med andra kommuner som 
har barn- och ungdomsidrott för att se om det finns några skillnader i utnyttjandet samt 
om effektiviteten kan öka. Effektiviteten i Stockholms stad då det gäller utnyttjandet av 
bokade tider visar enligt studien vara på samma nivå för både barn och ungdomar och 
vuxna. I Nacka kommun och Haninge kommun är effektiviteten högre ifråga om 
utnyttjandet av tider då alla tider i princip nyttjas, oavsett vem som bokar tiden.   
 
Bokningsläget avseende sporthallar och större gymnastiksalar är i stort sett 100 % i 
Nacka kommun och Haninge kommun. Lediga tider finns i små lokaler där till exempel 
handboll och innebandy inte utövas på grund av för liten yta. I Stockholms stad är 
bokningsläget uppemot 80-85 % för sporthallar och ca 54 % för gymnastiksalar sannolikt 
av samma anledning – det vill säga för små ytor.  
 
I Nacka kommun finns det brist på halltider som skulle kunna fylla 2-3 hallar, i Haninge 
kommun är motsvarande brist några hallar, i Stockholms stad bedöms den vara omkring 
10 fullstora hallar. Detta kan i relation till ledig kapacitet i Stockholms stad på ca 15 % 
anses märkligt, då det innebär att var 7:e hall står tom. Efter att ha talat med föreningar, 
hallpersonal samt kommunala tjänstemän så upplever de att det råder brist på halltider i 
Stockholms stad, vilket motsäger 15 % ledig bokningskapacitet av sporthallar. 
Majoriteten av den lediga kapaciteten är på helgerna vilket innebär att det är där som en 
förbättring bör göras. Till saken hör att statistiken från Stockholms stad omfattar perioden 
2005-01-01 till 2005-05-31 vilket innebär att den sträcker sig längre än ordinarie 
seriesäsong. Jämför vi detta med Nacka kommun och Haninge kommun så löper deras 
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statistik under ordinarie seriesäsong, ungefär oktober-mars och då är hallarna i dessa 
kommuner fullbokade.   
 
Stockholms stads mål att 80 % av bokad tid skall gå till barn- och ungdomsidrott på 
attraktiva tider uppfylls inte. Det som tillfaller barn- och ungdomsidrott är 2005 omkring 
67 % vilket är en påtaglig nedgång sedan 2001 då andelen var 77 %. Med tanke på den 
stora lediga kapaciteten på helgerna ifråga om ej bokade hallar så bör kanske Stockholms 
stad fundera över att tilldela tider under helgerna till barn- och ungdomsidrott i den mån 
det är möjligt. Lag som spelar matcher på helgerna kanske inte är intresserade av dessa 
tider, men till exempel gymnastik och yngre aktiva som inte tävlar bör vara intresserade 
av dessa tider. Helgen ligger utanför prioriterad tid men skulle säkerligen vara intressant 
för de flesta föreningarna med barn- och ungdomsverksamhet. Därtill torde intresse 
finnas även efter ordinarie seriesäsong i de fall ledig kapacitet uppstår när matchspel på 
helgerna inte längre upptar hallarna.  
 
Då taxorna för idrottshallar är förhållandevis låga både i Nacka kommun och Haninge 
kommun så har vi inte sett att de är något direkt ”hinder” för idrottandet i någon av 
kommunerna. Det vi kan se är att nyttjandegraden är högre i Nacka kommun och 
Haninge kommun än i Stockholms stad vilket tyder på att taxorna stimulerar föreningarna 
till ett ekonomiskt tänkande som ökar nyttjandegraden samt att föreningar bara bokar de 
tider de faktiskt behöver. I Stockholms stad verkar inte intresset av att avboka tiderna 
som föreningen inte behöver lika stort. Det är intressant att Haninge kommun genom sin 
övergång från nolltaxa till att ta avgifter – utan att i någon synlig omfattning slagit ut 
någon förening – frigjort en hall i lediga tider. Detta indikerar att nolltaxan innebar att 
föreningarna i Haninge kommun hade mer tider än de behövde. När betalning för varje 
tid infördes så gjorde föreningarna sig av med de tider som inte behövdes.   
 
Nacka kommun och i viss mån Stockholms stad har en avgift för ej nyttjande tider medan 
Haninge kommun inte har någon sådan avgift. Trots detta är det ett likvärdigt nyttjande i 
Haninge och Nacka vilket med tanke på bristen av halltider i båda kommunerna gör att 
bristen på tider troligen är mer betydande än straffavgiften. Situationen i Stockholms stad 
är svårare att analysera då bötesbeloppet som finns för barn- och ungdomsidrotten inte 
finns för vuxenverksamheten. Detta tillsammans med det faktum att nyttjandet i 
Stockholms stad är likvärdigt mellan barn och ungdomar och vuxna men väsentligt lägre 
än jämförda kommuner bidrar till att vi inte kan se att böterna har någon styrande effekt 
på nyttjandet i Stockholms stad. Det kan ha att göra med att straffavgifterna inte strikt tas 
ut.  
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6.2 Effektivitet i hallar 
 
Effektiviteten av inomhushallarna beror bland annat på hur föreningarna upplever att 
hallarna sköts samt hur systemet i sin helhet fungerar. Det talas ofta om att hallarna kan 
utnyttjas bättre genom att ha fler utövare per halltid. Föreningarna i Stockholms stad och 
Nacka kommun som vi har varit i kontakt med anser att de redan idag är för många eller 
har sin maxkapacitet ifråga om antal utövare per halltid. Effektiviteten ifrån deras 
synvinkel styrs inte av antalet aktiva per halltid utan av kvaliteten på verksamheten som 
bedrivs och detta innebär olika antal utövare för olika idrotter. Som nämns i empirin så är 
det alltså skillnad mellan exempelvis rytmisk gymnastik där endast ett fåtal gymnaster 
skulle ge en effektiv träning medan handboll behöver ett större antal spelare per träning 
för att det skall vara en meningsfull och effektiv träning.  
 
Från kommunens sida måste man fråga sig om det är effektivt att ha en handfull 
gymnaster på en halltid när det istället skulle kunna vara 15-20 handbollsspelare på 
samma halltid. Detta är en väsentlig konflikt mellan kommunens mål och dess resurser då 
de vill erbjuda halltider till samtliga kommunmedborgare med fokus på barn och 
ungdomar, samtidigt som alla idrotter måste ha möjlighet till en kvalitativ verksamhet. Ur 
kommunens perspektiv är det säkerligen effektivare att ur detta perspektiv låta så många 
som möjligt vara i hallen samtidigt. Men samtidigt är det inte rimligt att begära att 20 
rytmiska gymnaster ska använda samma halltid då deras verksamhet inte skulle hålla den 
kvalitet som behövs för att det ska vara en meningsfull träning. 
 
Genomgående i samtliga kommuner går det att utläsa tendenser till att stora hallar är mer 
attraktiva än små hallar. Detta bekräftas av föreningarna som inte tycker att de får 
tillräckligt många tider i de stora hallarna utan blir anvisade till mindre gymnastiksalar då 
de behöver ytterligare träningstider. Dessa mindre gymnastiksalar tillgodoser inte 
föreningarnas behov. Detta bekräftar också att de större hallarna är fullbokade medan de 
mindre gymnastiksalarna inte är fullbokade. I de mindre gymnastiksalarna kan 
majoriteten av föreningarna inte bedriva någon vettig verksamhet. I detta sammanhang 
finns det ingen skillnad angående hur föreningarna i de olika kommunerna nyttjar de 
mindre hallarna. Gemensamt är att det inte är taxan som avgör utan istället storleken på 
hallen och dess utrustning. 
 
Barn- och ungdomsidrotten skall prioriteras och få en stor del av attraktiva kvällstider på 
vardagarna. I Nacka och Haninge kommun verkar det fungera bra utifrån den muntliga 
redogörelse som vi fått. I Stockholms stad däremot har inte barn och ungdomar den andel 
av tiderna som de skall ha enligt kommunens mål. Under våren 2005 tilldelades endast  
67 % av tiderna till nolltaxeföreningar vilket är lägre än de 80 % som är målet. Detta gör 
att det går att fundera över om barn- och ungdomsidrotten i Stockholms stad har en 
nedåtgående trend i antal utövare då nolltaxeföreningarna 2001 hade 77 % av tiderna 
eller om kommunen prioriterar betalande kunder.   
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I Stockholms stad, Nacka kommun och Haninge kommun förekommer genomgående 
kritik från föreningarna mot kommunen för otillräckligt med halltider. Olika 
specialidrotter är inte nöjda med de lokaler som erbjuds. De är antingen för små, för dålig 
ventilation, saknar redskap eller dylikt. Föreningarna anser också att kommunerna 
fokuserar för mycket på de större sporterna och därmed indirekt missgynnar mindre 
idrotter som har lite andra behov. Åsikterna tycks inte variera mellan kommunerna utan 
huvudsakligen skifta mellan idrotter och hur väl kommunen anpassat hallarna för just 
deras idrott. I Haninge kommun tycker föreningarna att kommunen fokuserar fel då det 
enligt föreningarna är mest idrottande i norr och söder men kommunen satsar på 
anläggningar centralt. Detta påminner om kritik som förts fram i Nacka kommun om att 
det satsas på stora idrotter istället för mindre idrotter när nya hallar byggs. Att kommunen 
har fel fokus är en genomgående kritik i Haninge kommun och Nacka kommun hos de 
föreningar vi varit i kontakt med. Detta kan bidra till att dessa kommuner kanske inte 
riktigt lever upp till sina mål om att skapa utrymme för en mångfald av idrotter. Detta är 
både Haninge kommuns och Nacka kommuns utgångspunkt för sitt stöd till 
idrottsföreningar.  
 

6.3 Nolltaxan i Stockholm – fördelar och nackdelar 
 
En fördel som föreningarna upplever med nolltaxan är att det inte behöver vara så dyrt att 
bedriva barn- och ungdomsverksamhet och att det därmed inte behöver begränsa någon 
från att kunna utöva idrotten. Denna fördel ser även Stockholms stad med nolltaxan då de 
vill främja barn och ungdomars idrottande. Nolltaxan begränsas dock till de föreningar 
som kan nyttja hallarna, det är svårare att motivera varför exempelvis en tennisklubb 
skulle se fördelarna med nolltaxan.  
 
Nackdelarna med dagens nolltaxa i Stockholms stad av den information som vi tagit del 
av är desto fler. För det första kommer den inte alla idrotter till del vilket innebär att den 
är orättvis. Vidare bidrar nolltaxan till onödig byråkrati i kommunen då föreningarna är 
tvungna att betala en avgift för att över huvud taget få ta del av nolltaxan. Avgiften är inte 
stor, men är ett irritationsmoment för föreningarna som kräver tid och arbete för både 
föreningen och kommunen. Skulle Stockholms stad ta bort registreringsavgiften på tusen 
kronor och sänka grundbidraget med tusen kronor så skulle föreningen få minskad 
administration och kommunen skulle ha färre betalningar att registrera vilket skulle 
innebära en besparing i både arbete och pengar.  
  
Som nämns under analysen i 6.1 så ser vi att nolltaxan till viss del undanröjer det 
ekonomiska incitamentet som en taxa medför i fråga om effektivt nyttjande av halltider, 
det vill säga att de används maximalt. Här har dock straffavgifterna betydelse då dessa 
som tillämpas både i Stockholms stad och Nacka kommun bör vara en anledning för 
föreningarna att maximalt utnyttja sina tider. Det är dock inte säkert att kommunen 
verkställer straffavgifterna fullt ut och att de därmed inte uppnår sitt syfte. 
 
Studien tyder på att Stockholms stad kan frigöra lediga tider för bokning genom att 
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övergå från nolltaxa till att ta avgift även för barn- och ungdomsidrott. Det torde 
stimulera till en ökad spridning mellan idrotter i Stockholms stad. Skulle man gå ifrån 
nolltaxan behöver man kompensera föreningarna med utökade bidrag. Även om detta 
skulle innebära viss omfördelning från de idrotter som idag gynnas av nolltaxan till de 
idrotter som i viss mån missgynnas av kommunen så skulle en mer rättvis fördelning av 
kommunens bidrag till barn- och ungdomsidrotten ske. Särskilt skulle idrotter och 
föreningar som idag inte kan nyttja kommunala anläggningar få ett bättre stöd. Dessa 
idrotter tvingas idag hyra privata lokaler.   
 
Trots de nackdelar som nolltaxesystemet visar på så är det inte självklart att ett 
borttagande av systemet skulle leda till ett mer effektivt system. De jämförelser som görs 
med systemen i Nacka och Haninge kommun kan ge oss en vision om att barn- och 
ungdomsidrotten skulle utnyttja sina tider mer effektivt utifrån kommunens sida. 
Föreningarna själva skulle ta ett större eget ansvar vilket skulle kunna leda till att 
fördelningen mellan olika föreningar och idrotter skulle förbättras. Det går att diskutera 
om det är bra för föreningarna att få ett större ansvar och om de kan ta det. Föreningarnas 
intresse är den egna föreningen och de egna medlemmarna och inte föreningslivet i stort 
vilket är kommunens ansvar. Majoriteten av dem som arbetar inom föreningar gör det 
ideellt vilket medför att de ”eldsjälar” som finns förmodligen inte skulle orka ta ett större 
ansvar vilket i sin tur skulle försämra verksamheten. 
 
Ett scenario där effektiviteten ökar är dock inte självklart då det inte finns någon 
efterfrågan som möter utbudet av de mindre hallarna. Systemen i Nacka och Haninge 
kommun kan liksom i Stockholms stad bidra till att vissa föreningar missgynnas i 
förhållande till andra beroende på vilken idrott det är och hur de olika bidragen fördelas. 
Detta visar att det med andra ord inte är självskrivet att en mer rättvis fördelning mellan 
idrotter kommer till stånd bara genom att frångå nolltaxan.  
 
Om Stockholms stad väljer att ha kvar nolltaxan kan det vara lämpligt att se över 
åldersgränserna för nolltaxa och föreningsbidrag. Idag ges inga bidrag till 
föreningsverksamhet med barn under sju år. Detta påverkar i hög grad idrotter som bland 
annat gymnastik där det är vanligt att barn börjar före sju års ålder. Stockholms stad har 
beslutat att inte stödja barns idrottande före sju år men däremot skall de stödja barnidrott 
som är inriktad på lek. Sol-flickorna, som intervjuats, rekommenderar att barn börjar vid 
fem års ålder då de första åren handlar om lek och möjligheten att få lära känna sin egen 
kropp. Detta är i linje med Stockholms stads mål att idrott skall vara inriktad på lek för 
barn. I detta fall motarbetar Stockholms stad till viss mån sitt mål då de inte ger bidrag 
inklusive nolltaxa till verksamhet för barn under sju år. Sol-flickorna anser att en 
förändring av åldersgränserna bör ses över. De ger Huddinge som exempel då dessa har 
nolltaxa från fyra års ålder till 20 års ålder. Ett förslag enligt Sol-flickorna vore att ha 
nolltaxa från fem till 18 år då detta i större utsträckning skulle värna om barn- och 
ungdomsidrotten. Detta förslag vore intressant att se över då det går att ifrågasätta varför 
myndiga personer i en viss ålder skall medges nolltaxa och inte andra.   
 
Det verkar finnas en skiljelinje i hur föreningar inom bollsporter och mer individuella 
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idrotter tycker om taxa respektive nolltaxa där gymnastikföreningar i Nacka och Haninge 
kommun tycker att nolltaxan är bättre medan lagsporter som bland annat handboll tycker 
avgifterna är bra och nödvändiga. Troligen beror detta på att kommunen i huvudsak 
erbjuder hallar för dessa idrotter.  
 
Föreningarnas skilda åsikter om nolltaxa hör säkerligen ihop med bidragssystemets 
utformning och tillgången till hallar och kvalitén på hallarna. Nacka Judo är till exempel 
villig att betala en högre taxa för en för dem bättre lokal att bedriva judo i än vad de 
erbjuds idag. Gymnastikföreningen som inte får en lämplig lokal skulle däremot föredra 
nolltaxa då de i huvudsak är förpassade till mindre lokaler. De tycker antagligen inte att 
den avgift som kommunen tar ut för hallen är okej. Hade det varit nolltaxa så skulle de 
stå ut med en sämre hall och göra det bästa av situationen. Vid nolltaxa skulle det finnas 
utrymme att boka upp sig på fler tider utan någon utökad kostnad vilket dagens taxor 
motverkar.  
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7. Resultat 
 
Vi kommer att besvara våra frågeställningar och vårt syfte som vi inledningsvis ställde. 
 

• Frigörs halltider i Stockholms stad om man går ifrån nolltaxan, blir 
resursutnyttjandet bättre om nolltaxan tas bort?  

 
Utifrån vad vi kommit fram till i vår studie så är det rimligt att anta att det skulle frigöras 
tider i Stockholm. Utifrån Haninges erfarenheter har vi sett att det skett en 
effektivitetshöjning som frigjort halltider motsvarande en hall. Det går dock inte att 
beräkna hur många tider som skulle frigöras i Stockholm även om det borde ge ett 
liknande resultat. Det råder olika förutsättningar i Stockholm och Haninge som inte ger 
någon garanti för samma effekter.  
 

• Påverkar prisnivån hallutnyttjandet?  
 
I Nacka och Haninge är taxorna förhållandevis låga. Trots detta blev det stora skillnader i 
Haninge vid slopandet av nolltaxa då utnyttjandet blev mer effektivt när avgifter infördes 
och halltider frigjordes.  
 
Prisnivån på hallarna måste sättas i relation till övrigt bidragssystem. Så länge bidragen 
höjs av kommunen till föreningarna i samma utsträckning som taxorna höjs kommer det 
inte att bli någon större skillnad. Det spelar inte någon roll för föreningen om det är 0 kr i 
avgift och de får 0 kr i bidrag eller om de betalar 100 kr i avgift och får 100 kr i bidrag. 
Det blir endast mer eller mindre administration för föreningarna. Föreningarna kan tänkas 
söka sig till billigare lokaler om alternativet blir mer gynnsamt, men utbudet är inte så 
pass stort idag att det skulle bli någon större effekt.  
 
Det finns skäl att anta att då rätt balans mellan taxor och bidragsnivå uppnås så har 
kommunen fått en fungerande styrmekanism som innebär optimalt nyttjande av hallarna i 
Stockholm utan att det slår ut några föreningar. Det är dock svårt att veta när detta 
inträffar. 
 

• Hur kan man kompensera föreningarna om nolltaxan tas bort?   
 
Tas nolltaxan bort utan att några bidrag höjs till föreningarna så kommer det att innebära 
avsevärt högre kostnader för föreningarna även om taxorna hålls låga. Detta kommer leda 
till dyrare idrotter som förmodligen kommer att drabba de mest ekonomiskt svaga 
grupperna som då inte kan betala ens en liten kostnadsökning.  
 
För att kompensera för denna kostnadshöjning så behöver kommunen höja bidragen till 
föreningslivet för att säkerställa att inga föreningar slås ut. En bidragshöjning som skulle 
vara mer rättvis mellan idrotter vore att överföra den inkomst kommunen tar in på 
hallhyrorna direkt till aktivitetsstödet. Detta skulle innebära en viss minskning till de 
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föreningar som idag gynnas av nolltaxan genom att kommunen har anläggningar som 
passar dem, men samtidigt gynna de föreningar som har verksamhet i icke-kommunala 
lokaler.  
 
 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga nolltaxans för- och nackdelar. Vi vill undersöka om 
det finns något bättre och lämpligare alternativ för att uppnå de mål som kommunerna har 
ställt upp för barn- och ungdomsidrott.  
 
Nolltaxans fördelar är att barn- och ungdomsidrott kan bedrivas till en låg kostnad. Denna 
fördel ser både kommunen och föreningarna. Vidare så minskar administrationen för 
föreningarna vilket är positivt.  
 
Nolltaxans nackdelar är att den inte täcker alla idrotter då inte alla idrotter kan nyttja 
kommunala hallar. Detta medför att det totala bidraget från Stockholms stad (inklusive 
nolltaxan) snedfördelas mellan olika idrotter. Då samtliga bidrag inklusive nolltaxa 
endast kan sökas för barn över sju år, missgynnas både barn och framförallt vissa idrotter. 
Andra nackdelar är att frånvaron av avgifter för halltider undanröjer det ekonomiska 
incitamentet för föreningarna att effektivt utnyttja sina tider. 
 
Det förefaller för oss vara ett lämpligt alternativ för Stockholms stad att slopa nolltaxan 
och istället ta ut avgifter för sina lokaler då det troligen kommer att ge en 
effektivitetsökning av hallutnyttjandet i Stockholms stad. Skulle Stockholm välja att 
behålla sin nolltaxa anser vi dock att man av rättviseskäl bör sänka åldern för att inte 
missgynna vissa idrotter. Om det är lämpligt att följa Nacka kommuns alternativt 
Haninge kommuns bidragssystem är oklart, förmodligen bör Stockholm utforma sitt eget 
system men med beaktande av Nacka kommuns och Haninge kommuns erfarenheter.  
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8. Slutdiskussion 
 
Under arbetets gång har vi kritiskt undersökt nolltaxan för barn- och ungdomsidrott i 
Stockholm för att se dess för- och nackdelar. Med denna information och de resultat som 
vi fått fram blir resonemangen många ifråga om Stockholms skall behålla nolltaxan eller 
inte. Det är svårt att endast utifrån vår studie och de fakta som kommit fram att enkelt och 
100 % säkert antingen säga ja eller nej till nolltaxan då studien inte är heltäckande i 
ämnet. Även om all tillgänglig information skulle finnas så är det ingen enkel fråga att 
säga ja eller nej till. Det finns alltid olika åsikter om den information som finns beroende 
av person och i detta sammanhang finns även starka politiska åsikter. 
 
Vi anser inte att nolltaxan för barn- och ungdomsidrott som den ser ut idag skall finnas 
kvar då den inte omfattar alla idrotter och inte heller omfattar de yngsta barnen som vi 
anser skall ha samma rätt till kommunala bidrag som de äldre barnen. Förvisso kan detta 
lösas genom att nolltaxan och föreningsbidragen skrivs om så att de omfattar yngre barn 
men vi anser att fördelarna med avgifter väger över nolltaxans fördelar. Vi anser även att 
borttagandet av nolltaxan bör kompenseras av höjda bidrag. Bidragen som höjs skall 
dock fördelas över alla föreningar som uppfyller de krav som kommunen ställer. Detta 
ställer då krav på att ”rätt” bidrag höjs, det vill säga att de bidrag som höjs kommer alla 
till del.  Detta skulle ge ett mer rättvist bidragssystem som ger udda och små idrotter 
bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet vilket ökar mångfalden och 
jämställdheten inom idrotten. Detta behöver dock utredas vidare i ett kostnadsperspektiv. 
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9. Framtida forskning 
 
Då vi avgränsat oss ifrån vissa intressanta områden som skulle ha blivit för stora och 
ohanterliga i denna uppsats så lämnar vi följande förslag till framtida forskningsobjekt 
som vore intressanta att utreda. 
 
Ett av dessa områden är ”Vinnare och förlorare” på nolltaxan där det vore intressant att 
titta på fritidssysselsättning i stort för att undersöka rättviseaspekter, medvetet och 
oavsiktligt missgynnande av idrotter och föreningar som ej kan ta del av kommunens 
lokaler. Ett annat område där vidare forskning vore intressant är att studera hur nolltaxan 
påverkar spridningen av idrotter samt hur mycket inkomstnivån i en kommun påverkar 
spridningen av idrotter. Ett tredje område att forska vidare på vore hur det skulle bli om 
man inför rena självkostnadshyror i kommunen där föreningarna rakt av får betala vad 
det kostar kommunen men också får kraftigt höjda bidrag för att kunna betala hyrorna – 
och i vilken grad detta skulle kunna stimulera eller tillåta föreningar att ta över driften av 
anläggningar samt i vilken grad detta kan möjliggöra byggnation av fler hallar i 
Stockholm då driften inte belastar kommunen i detta fall. Slutligen vore det intressant att 
utreda vad alternativet skulle kosta att höja bidrag och börja ta ut avgifter. 
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Bilaga 1 – Bokad tid av möjlig tid i Stockholms inomhushallar 
 
Bokad tid av möjlig tid i olika typer av inomhusidrottshallar i Stockholms stad,  
2005-01-01 – 2005-05-31. 
 
 

Typ av hall Dagar Tider 
Medel bokad tid, 
totalt 

Nolltaxans del 
av bokad tid 

      

Stora hallar     
  Mån-Tors 17.00-21.00 97 % 76 % 

  Fredag 17.00-21.00 90 % 91 % 

  Lördag 08.00-17.00 78 % 73 % 

  Söndag 08.00-22.00 70 % 62 % 

Mellanstora hallar     

  Mån-Tors 17.00-21.00 97 % 86 % 

  Fredag 17.00-21.00 89 % 87 % 

  Lördag 08.00-17.00 75 % 74 % 

  Söndag 08.00-22.00 66 % 61 % 

Motionsrum     

  Mån-Tors 17.00-21.00 99 % 63 % 

  Fredag 17.00-21.00 61 % 62 % 

  Lördag 08.00-17.00 47 % 68 % 

  Söndag 08.00-22.00 31 % 43 % 

Specialidrottsrum     

  Mån-Tors 17.00-21.00 55 % 64 % 

  Fredag 17.00-21.00 32 % 76 % 

  Lördag 08.00-17.00 23 % 74 % 

  Söndag 08.00-22.00 20 % 74 % 

Gymnastiksalar     

  Mån-Tors 17.00-21.00 70 % 59 % 

  Fredag 17.00-21.00 36 % 57 % 

  Lördag 08.00-17.00 36 % 48 % 

  Söndag 08.00-22.00 34 % 35 % 
83 

                                                 
83 Bokningsstatistik Stockholm stad 2005-01-01 – 2005-05-31. (fr Jari 05-11-23 via mail). 
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Bilaga 2 – Utnyttjad tid av bokad tid i Stockholm 
 
Utnyttjad tid i förhållande till bokad tid i olika typer av inomhusidrottshallarna i 
Stockholms stad, 30/3-5/4 och 12/11-18/11 2001.  
  
 

Typ av hall Tidsperiod 
Utnyttjad 
tid, totalt 

Utnyttjad 
tid, 

nolltaxan 

Utnyttjad 
tid, icke-
nolltaxa 

7-20 år, 
under 

prioriterad 
tid (17.00-21.00) 

       
Totalt, samtliga 
hallar      

 Vårtermin 82 % 83 % 81 % 77 % 

  Hösttermin 91 % 91 % 94 % 77 % 

  Vardagar 91 %    

  Helger 92 %    

Stora hallar       

  Vårtermin 87 %    

  Hösttermin 96 %    

Mellanstora hallar       

  Vårtermin 84 %    

  Hösttermin 93 %    

Motionsrum      

  Vårtermin 75 %    

  Hösttermin 81 %    

Specialidrottsrum      

  Vårtermin 82 %    

  Hösttermin 92 %    
84 

                                                 
84 Blomdal, U., Johansson, P., Wiklund, T., Hur och av vem nyttjas Stockholms stads idrottshallar och 

skolidrottshallar? – en studie genomförd 30/3 till 5/4 och 12/11 till 18/11 2001. 
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Bilaga 3 – Haninge kommuns nyttjandestudie 
 
Viss skevhet i definitionen då såväl bokad och ej utnyttjad tid som icke bokad tid inryms 
i den studie som genomförts vecka 7 år 2002.  
 
Totalt för Haninge kommuns är följande: 
Nedanstående värden anges i timmar 
 
Typ av hall Tillgänglig tid  

Mån-tors 
Ledig tid  
Mån-tors 

Tillgänglig tid 
Fre-sön 

Ledig tid 
Fre-sön 

Sporthallar 155 1 216,5 37,25 
Gymnastik mellan 64 0 98,5 17 
Gymnastiksalar 333 74,5 514,5 280 
 
Motsvarande i procent, använd tid av tillgänglig tid: 
 
Typ av hall Mån-tors Fre-sön Veckan totalt 
Sporthallar 99,4 % 82,8 % 89,7 % 
Gymnastik mellan 100 % 82,8 % 89,5 % 
Gymnastiksalar 77,6 % 45,6 % 58,2 % 
 
 
Angående gymnastiksalar så varierar nyttjandet stort, framförallt är det tydligt att små 
hallar har stor ledig kapacitet medan större gymnastiksalar är snudd på fullbokade. 
Exempel på detta är Vikingaskolans stora hall, 12x20m som mån-tors var fullt nyttjad 
medan lilla hallen i samma skola 10x10m var mindre än 50 % nyttjad. 
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Bilaga 4 – Intervju Stockholms stad  
 
Vi intervjuade Kjell Karlsson, förvaltningschef på Idrottsförvaltningen.  
(2005-10-07, klockan 09.00-10.20) 
 
I början av vårt arbete var vi i kontakt med Kjell Karlsson på idrottsförvaltningen för att 
få inspiration samt feedback på våra idéer. Sammankomsten var därav mer av en 
diskussion oss i mellan där Kjell bidrog med sin kompetens än en direkt intervju.  
 
Nedan har vi sammanställt en sammanfattning av det som Kjell sade:  

 
Det talades först om allmännytta och dess innebörd, att allmännytta både är moms, 
skatteeffekter samt att det skall skapa arbeten. Vidare talades det om evenemang och dess 
ekonomi och effekter. Ett förslag från Kjell var att kritiskt titta på om en ny arena 
verkligen ger de effekter som Stockholms stad påstår att de skall ge. 
 
Sedan talades det om bristen av anläggningar och hur man skulle kunna mäta det. Kjell 
ansåg det intressant att mäta behovet av anläggningar, det vill säga resursutnyttjandet 
samt framtida utnyttjande. Kan man hitta en planeringsnorm som för exempelvis dagis? 
 
Slutligen talade vi om nolltaxa för barn- och ungdomsidrotten och Kjell menade på att 
detta är en helig ko i Stockholms stad. Han tyckte det vore intressant att studera om vem 
som vinner respektive förlorar på nolltaxan för barn- och ungdomsidrotten i Stockholms 
stad. Han hade själv varit i kontakt med Haninge som menade på att de hade frigjort 
många halltider på grund av detta. Möjliga frågeställningar omkring detta som kom upp i 
diskussionen var: Vad är effekten av nolltaxa? Är den effektiv? Styr man barn och 
ungdomar genom nolltaxan? Vad finns att vinna på att byta nolltaxa mot bidrag? En fråga 
som Kjell skulle vilja ha material på var att om nolltaxan slår orättvist och vad man i så 
fall ska göra istället? Han berättade att bidragsnivån legat stilla under en femtonårsperiod 
i Stockholm vilket kanske skulle kunna förändras vid ett slopande av nolltaxan. De 
idrotter som utövas av barn och ungdomar i privata hallar/lokaler får ju inget bidrag till 
lokalhyra. 
 
Kjell gav oss ett par personer som han trodde sig kunna hjälpa oss i den kommande 
studien. Dessa var, Jari Öhman på idrottsförvaltningen, Hugo Blom (konsult på Sveriges 
län och landsting samt Johnny Näsholm på Tornberget Fastighetsbolag. Vidare fick vi en 
del material i form av broschyrer och dokument.  



Joakim Eriksson och Petra Hedén  2005-01-30 
Att ha eller inte ha nolltaxa 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 49 

Bilaga 5 – Intervjuer i Nacka 
 
Detta samtal hölls per telefon med Åsa Engwall, chef för fritidsförvaltningen i 
Nacka kommun.  
Tfn 08-718 95 16 (2005-11-22).  
 
Åsa Engwall berättade lite om Nackas historik och nytillväxt på senare år, som gör att 
Nacka kommun idag skiljer sig ifrån Nacka kommun för något tiotal år sen. Från att ha 
varit en rätt glesbebyggd kommun till en förort till Stockholm med rätt så tät bebyggelse 
och dess krav på infrastruktur och kommunal service på flera områden. 
 
Angående nyttjandegraden så hänvisades till en studie som genomförts och gett ett 100% 
nyttjande, undantag någon enstaka tid, denna var en handskriven rapport som har 
presenterats för föreningslivet, i samband med en form av föreningsrådslag som Nacka 
kommun har med föreningarna. Då studien gav det resultat som studien gav så kändes det 
inte som att det var relevant att ägna mer resurser åt detta utan man har viktigare saker för 
kommunen att göra än kontrollera nyttjandegraden. 
 
Åsa berättade också om att Nacka kommun inte noterade av något direkt missbruk av 
vare sig halltider eller annan misskötsel, utan det enda som Nacka kommun hade märkt 
av var att föreningar i samband med arrangemang/turneringar hade bokat upp alla 
sporthallar, men sedan rätt sent avbokat en del, i god tid för att slippa straffavgiften för en 
för sen avbokning, men ändå blockera hallarna för andra föreningar, detta styrde 
kommunen upp till nästkommande år.  
 
Vidare berättade hon om det flexibla bokningssystem som infördes så sent som i oktober 
i år där föreningar själva kan gå in och boka/avboka tider. I övrigt hänvisades till Lingarp 
angående bokningsstatistik och frågor på detta område. 
 
En annan sak som också kom på tal var att Nacka kommuns invånare är väldigt aktiva 
inom idrott, och snudd på varje hushåll i hela kommunen har åtminstone 1 idrottsutövare, 
en väldigt hög nivå, vilket ställer krav på kommunen.
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Detta samtal hölls med Lennart Lingarp, bokningsansvarig i Nacka kommun.  
(2005-12-02) 
 
Bokningsläget är 100% i Nacka, och ev. strötid blir snabbt bokad. 
Lennart gör bedömningen att det nya bokningssystemet där föreningar kan gå in och 
boka/avboka själva som Nacka infört har frigjort lediga tider motsvarande en sporthall 
per vecka, även om det då är olika tider varje vecka. 
 
Lennart har även försett oss med viss skriftlig bokningsstatistik över olika hallar, och 
bekräftat att alla halltider nyttjas. 
 
Vidare berättade han om det nya kontrollbesiktningsschemat som är Nacka kommuns 
verktyg för att följa upp nyttjandet i hallarna framöver, nyligen beslutat av 
föreningsstödsnämnden.  
 
På fråga om uppskattning av köer så svarade Lennart att åtminstone 2 hallar kunde han 
fylla rätt omgående, och på fråga om misskötsel så var föreningarna skötsamma och inga 
problem upplevdes, det kunde hända att någon privat hyresgäst ibland inte var så noga att 
släcka/låsa eller städa efter sig, men i det stora hela så var det väldigt lite ”problem” med 
missbruk eller misskötsamhet.  
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Bilaga 6 – Intervjuer i Haninge 
 
Denna intervju hölls per telefon med Johnny Näsholm, tidigare fritidschef i Haninge 
kommun, numera vd på Haninge kommuns Tornberget AB. 
Tfn 0706-608 084 (2005-10-20). 
 
Där berättade Johnny om tiden för när Haninge gick ifrån nolltaxan att det skedde runt 
1992-1993-tiden och att Haninge kommun då hade en väldigt dålig ekonomi och alla fick 
dra sitt strå till stacken ifråga om besparingar – så även föreningslivet/idrotten. 
 
Johnny berättade vidare om att Haninge genom detta frigjort tider motsvarande än 
idrottshall och att förvaltningen inledningsvis varit emot att ta bort Haninges nolltaxa 
men att politikerna drivit igenom beslutet och att det var häpnadsväckande positivt 
resultat av att gå ifrån nolltaxan. 
 
Haninges övergång från nolltaxan skedde dels genom avgiftsbeläggning av hallarna men 
också samtidigt en sänkning av föreningsbidraget – men ändå klarade föreningslivet av 
omställningen på ett mycket bra sätt enligt Johnny. 
 
Angående nutida statistik och lite mer information angående övergången hänvisades till 
Eva-Stina Svärd som var med då och fortfarande fanns kvar på Haninge kommun. 
 
Johnny Näsholm föreslog att Stockholm skulle kunna betala ut hela den inkomst man får 
in på halltider i aktivitetsstöd tillbaka till föreningarna så att kommunen inte tjänar några 
pengar på taxorna men samtidigt styr verksamheten till effektivare nyttjande. Han 
spekulerade i att Stockholm antagligen skulle frigöra ett flertal hallar på samma sätt som 
Haninge hade frigjort en hall genom att lämna nolltaxan. 



Joakim Eriksson och Petra Hedén  2005-01-30 
Att ha eller inte ha nolltaxa 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 52 

Samtalen med Eva-Stina Svärd, Haninge kommun, skedde dels genom ett besök i 
Haninge (2005-11-30), dels per telefon (2005-11-22) samt vissa frågor har besvarats 
via email efter besöket. Tfn 08-606 82 55. e-post eva-stina.svard@haninge.se 
 
I stort bekräftade Eva-Stina den information som Johnny Näsholm lämnat, och Eva-Stina 
Svärd såg inga nackdelar med att ta ut hyror från föreningarna. Hon kunde inte notera 
varken att någon förening skulle ha slagits ut eller att det blivit någon synlig förändring i 
idrottsutövandet inom kommunen efter övergången. Hon plockade fram information om 
den nyttjandestudie som vi fick i papperskopior då den inte fanns elektroniskt, som 
kommunen genomfört 2002, mitt under ordinarie säsong. Vi fick även ta del av 
bokningsstatistik för att ta del av fördelningen mellan idrotter och vuxna/ungdomar i 
hallarna under valda studieveckor 1999 och 2002.  
 
På direkt fråga om misskötsel i hallarna så kände inte Eva-Stina Svärd av någon 
misskötsel i hallarna, även om det endast är Torvalla Sporthall som är bemannad och där 
Haninges fritidsförvaltning har sina kontor. Likaså är alla sporthallar fullbokade och i 
princip används alla tider. Det som finns kapacitet i är gymnastiksalar som föreningarna 
inte vill ha då de är för små.  
 
På fråga om någon form av straffavgift svarades att Haninge inte hade någon straffavgift 
liknande Nackas eller Stockholm, det som fanns var för skolor som inte nyttjade hallarna.  
 
På fråga om missbruk av taxor svarade Eva-Stina att Haninge har samma taxa oavsett 
idrott och har inte av den anledningen märkt av något missbruk som det i Stockholm 
funnits situationer där en inomhusidrott bokat halltid som nyttjats av en utomhusidrott 
som genom detta fått lägre taxa.  
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Bilaga 7 – Frågor och svar – sporthallar 
 
Frågor  
 
1. I vilken utsträckning nyttjas hallen? 

- Hur stor del av tillgänglig tid är bokad? 
- Hur stor del av bokade tider utnyttjas 

 
2. Vilka idrotter använder hallen/lokalerna? 
 
3. Vilka föreningar använder hallen/lokalerna? 
 
4. Har Ni noterat någon misskötsamhet från föreningarnas sida inom barn- och 
ungdomsidrotten? 

- Ej utnyttjad bokad tid? 
- Stanna för länge i hallen? 
- Boka lokal för annan idrott till lägre taxa än faktiskt nyttjande, exempelvis att 

fotboll spelas på tid som är avsedd för innebandy eller att vuxna använder tider 
som är avsedd för barn- och ungdomsverksamhet? 

 
5. Finns det i någon väsentlig omfattning tider som kan nyttjas på ett bättre sätt (t.ex. 
genom att två lag använder hallen samtidigt istället för ett lag inom samma idrott)? 
 
6. Hur är fördelningen mellan barn- och ungdomsidrott och övrig föreningar (ej skola)?  
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Svar  
 
Stockholms stad: Eriksdalshallen, stor samt mellan/liten hall.  
 
Denna hölls per telefon med Thomas Ericsson, ansvarig för Eriksdalshallen.  
Tfn 08-508 464 91 (2005-11-30, klockan 08.50-09.10) 
 

1. Alla tider är bokade hela tiden, klockan 08.00-23.00, och alla tider utnyttjas. De 
undantag som finns är Hammarbys A-lag i handboll som ibland har bortamatcher 
och då inte nyttjar sina tider. Vanligtvis brukar dessa tider då nyttjas av någon 
annan i föreningen. 

2. Handboll, budo, innebandy, fotboll, gymnastik, dans, fäktning, boxning, 
amerikansk fotboll med flera. 

3. Hammarby handboll och innebandy, Djurgården handboll och innebandy (främst 
A-laget), Högalid (herrar och damer) med flera.  

4. Det är inte så mycket misskötsamhet i Eriksdalshallen. Hallarna är mycket 
kontrollerade, både av dem som arbetar där och stickprov. Om någon missköter 
sig så får föreningarna böter vilket oftast lär dem en läxa, det vill säga, det görs 
inte igen. 

5. Nej, det fungerar inte här eftersom det främst är äldre lag som spelar här. 
6. I det stora hela så är det jämnt fördelat, 50-50. Det ser lite olika ut i olika sporter 

dock. Handboll och kampsport är blandat mellan barn/ungdomar och övriga 
föreningar medan gymnastik främst utövas av barn och ungdomar.  

 
 
Nacka kommun: Nacka Sportcenter, stor hall, gymnastiksal, 
motionsrum och specialidrottshall.  
 
Denna intervju hölls med en vaktmästare på Nacka Sportcenter som ej ville bidra 
med sitt namn. Tfn 08-718 97 40 (2005-11-30, klockan 10.10-10.25) 
 

1. De stora hallarna är bokade för jämnan och nyttjas hela tiden, mellan klockan 
17.00-23.00 på vardagarna, 08.00-19.00 på lördagarna samt 08.00-21.00 på 
söndagarna. Motionsrummet är fullt på vardagarna men ej på helgerna då inga 
föreningar bokar in sig. Specialidrottsrummet bokas främst på vardagskvällarna. 
De strötider som finns är alltså i de mindre hallarna. 

2. Innebandy, basket, handboll och fotboll. 
3. Skuru IK (basket och handboll). 
4. Inga kommentarer. 
5. Har ingen koll på  hur många som är på varje träning, dock delar de ofta av 

hallarna till mindre spelplaner så att fler skall få plats.  
6. Har ingen koll på detta.  
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Bilaga 8 – Frågor och svar – föreningar 
 
Frågor  
 
1. Har ni uppfattning att det är ett missbruk av halltider? 

- Att bokad tid ej utnyttjas? 
- Att vissa stannar kvar för länge i hallen? 
- Att lokal bokas för annan idrott till lägre taxa, än faktiskt nyttjande? 
- Att tid bokas för ungdomsidrott men som sedan nyttjas av vuxenidrott? 

 
2. Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med nolltaxan (Stockholm)? 
 
2. Hur ser ni på taxa systemet – är avgifterna för låga, lagom eller för höga? (Haninge 
och Nacka)? 
 
3. Hur ser ni på kommunens bidragssystem? Missgynnas ni på något sätt? 
 
4. Hur upplever ni att hallen/lokalen fyller era behov? Är den ändamålsenlig för er? 
 
5. Anser ni att ni får så många tider som ni behöver (ej ”vill ha”)? 
 
6. Ungefär hur många barn eller ungdomar per tillfälle har ni på era träningar? Anser ni 
att ni skulle kunna effektivisera lokalanvändningen genom att samköra exempelvis två 
lag?  
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Svar 
 
Stockholms stad: Hammarby handboll- Ungdomssektionen, som 
använder Eriksdalshallen. 
 
Denna intervju hölls per telefon med Pelle Rydell på Hammarby handboll.  
Tfn 070-696 56 68 (2005-11-30, klockan 09.45-10.05)  
 

1. Nej, jag kan inte se något större missbruk av halltider. Dock tycker jag att det är 
fel föreningar som har halltider. Det är vissa föreningar som tar halltider från oss 
som borde flytta så att vi kan få samla vår verksamhet till en hall. Vidare kan jag 
tycka att det är märkligt att den stora hallen är spärrad vid vissa tider för 
eventuella seniormatcher. Detta bidrar till att vi får mindre tider samt att mycket 
dötid finns.  

2. Fördelen med nolltaxan är att man kan bedriva ungdomsverksamhet utan att det 
kostar för mycket. Nackdelarna med nolltaxan är att det kostar pengar. 
Föreningen måste betala en föreningsavgift för att få del av nolltaxan, det är 
mycket byråkratiskt.  

3. Nej, egentligen inte. Men kommunen är snåla och byråkratiska, mycket mer än 
staten där det är lättare att få pengar. Dock kan man ifrågasätta varför 
aktivitetsbidraget tas från ungdomssidan för att täcka herrarnas tidigare skulder 
till kommun. Detta missgynnar helt klart barn- och ungdomssidan. 

4. Det gör den inte. Det har varit ombyggnationer under en lång period för att bygga 
en VIP-hylla samt att bygga om ventilationssystemet, båda till den stora hallen. 
Detta bidrar till att den lilla hallen blir mindre, och då är den redan liten. Det som 
är så illa är att ingenting är tänkt för ungdomsidrotten, allt satsas på de äldre. Om 
man satsar så mycket pengar borde man även bygga ut den lilla hallen då detta 
skulle vara positivt för ungdomsverksamheten.  

5. Nej, absolut inte. Vi får skaffa extratider själva, främst genom att använda 
skolsalar. 

6. Som mest är vi 20-30 stycken. Vi tränar redan olika lag tillsammans för att få 
rimligt med träningstider, men vi kan ju inte vara hur många som helst på 
träningarna.   

 
 
Stockholms stad: Sol-Flickornas Gymnastikförening, som använder 
Eriksdalshallen. 
 
Denna intervju hölls per telefon med Peter Lindholm på Sol-Flickornas GF.  
Tfn 08-88 32 12 (2005-12-07, klockan 09.15-10.35)  
 

1. Nej, något större missbruk har jag inte märkt av. Det kan hända ibland att tider 
inte avbokas, men inte i någon större omfattning. 
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2. Fördelen med nolltaxan är att halltiderna inte kostar någonting för barn mellan 7-
20 år. Nackdelarna är att nolltaxan först gäller för barn som är sju år. I vår 
verksamhet börjar barnen från fem års ålder eftersom gymnastik är en sådan idrott 
som barn börjar med i tidig ålder. Det existerande nolltaxa-systemet samt 
bidragssystemet bidrar till att vi inte kan ta in så många fem- och sexåringar som 
vi önskar. I Huddinge kommun är nolltaxan mellan 4-20 år vilket jag anser är ett 
bättre alternativ. Stockholms nolltaxa bör ändras från till exempel 5-18 år, då det 
heller inte är fullt motiverat att ha nolltaxa för ungdomar som nått 
myndighetsålder.  

3. Vi missgynnas på så sätt att flera av våra aktiva är för unga för att varken få 
bidrag eller nolltaxa. Vidare så behöver våra äldre aktiva medlemmar mer tid då 
endast uppvärmningen för gymnastik kan ligga på en timme. Bidraget kan som 
mest ges för en timme per dygn vilket blir ett problem för oss då vi behöver flera 
timmar åt gången. Vi lägger ofta de timmar vi har för en grupp på samma dag, 
men får alltså endast bidrag för en timme. Systemet borde ändras till att bidraget 
ges för antal timmar per vecka och inte för antal timmar per dygn.  

4. I Eriksdalshallen så uppfylldes våra behov tills det började renoveras. Där fanns 
de redskap vi behövde och det var högt i tak vilket är ett krav då vi har mycket 
rytmisk gymnastik. Efter alla ombyggnationer kommer vi antagligen inte få 
komma tillbaka till hallen vilket är tråkigt.  

5. Nej, vi anser att vi behöver fler tider. Vår verksamhet drabbades av nedgång 
under ett antal år vilket gjorde att vi var tvungna att avboka vissa tider. Detta har i 
sin tur bidragit till att vi idag, med fler aktiva igen, har svårt att öka antalet 
halltider. Det är rent utsagt omöjligt då antalet halltider baseras på förgående års 
halltider. Totalt sett kan vi nog få alla tider vi behöver men i fel hallar då vi är 
beroende av att rätt redskap finns i salarna. Utan rätt redskap kan vi inte bedriva 
vår verksamhet.  

6. I Eriksdalshallen var vi ofta 25-30 stycken vilket är många med tanke på att det 
där sysslades med rytmisk gymnastik. På den ytan finns plats för två mattor för 
två personer. Till detta kommer musik vilket är olika för olika gymnaster och 
olika program. Åldrarna är blandade under träningen, från fem år och uppåt.  
Generellt sätt, för alla hallar, är vi ofta 45 stycken på träningarna samtidigt. Vi 
tränar även tillsammans med andra föreningar ibland. Det skulle vara intressant 
att se olika handbollsföreningar träna tillsammans med varandra.  

 
Det går inte att vara fler på träningarna än vad vi är idag. Gymnastik är inget lag 
där det krävs femton personer för att ha en fungerande träning, men detta verkar 
man inte ta hänsyn till.   

 



Joakim Eriksson och Petra Hedén  2005-01-30 
Att ha eller inte ha nolltaxa 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 58 

Nacka kommun: Nacka Judo, som använder Nacka Sportcentrum 
 
Denna intervju gjordes via email där Thomas Ljung på Nacka Judo svarade på 
frågorna. Mailadress: nackajudo@hotmail.com. Tfn till Thomas 070-536 72 90.  
 

1. Nej! Detta verkar inte förekomma i någon omfattning som vi känner till eller blir 
lidande av. 

2. Vi har i princip inget emot taxorna. Som vi uppfattar det är det en viss rundgång 
på ekonomin det vill säga om vi får betala mer, då ökar även det kommunala 
bidraget till oss. Vi kan tänka oss att betala betydligt mer men då vill vi ha 
betydligt mer ändamålsenliga lokaler och mer träningstider. 

3. Inte vad gäller hallhyror men det finns andra situationer då vi tycker att vi inte 
kommer fram i ”pengafloden”. Detta tar en del tid att beskriva varför jag gärna ser 
att vi talar om det per telefon. I princip så ser vi att vi missgynnas då det gäller 
nya satsningar. Det är oftast fotboll, hockey med flera stora ”publiksporter” som 
får de kommunala anslagen. Vi har föreslagit politikerna (läs Langby) att ge oss 
medel fördelat på antal träningstillfällen/träningstimmar och gärna i form av en 
budget så att vi ser när vi kan få del av kakan. 

4. Den kunde vara mycket bättre. Det är en ombyggd bowlinghall (4 banor) med den 
ventilation som bowling kräver. Vi tränar judo och är mellan 14 – 30 stycken i 
lokalen som svettas ordentligt. Resten behöver jag väl inte motivera eller? 

5. Ja, just nu får vi det men det har varit sämre med tider under ett antal år. 
6. Vi försöker att vara ca 24 stycken på mattan samtidigt. Mer går inte på grund av 

utrymmet som finns, ventilation och den rörlighet som vi har på träningen. Vi har 
inga lag i den betydelsen som det finns i till exempel bollsport. Det går med andra 
ord inte att effektivisera vår träning i våra nuvarande lokaler. 

 
Nacka kommun: Nacka Gymnastikförening, som använder Nacka 
Sportcentrum 
 
Denna intervju gjordes via email där Marie Bökman på Nacka GF svarade på 
frågorna. Mailadress: marie.bokman@telia.com.  
 

1. Nej, vi anser inte att det är något missbruk av halltider. 
2. Vi tycker naturligtvis att det system som tillämpas i Stockholms stad med 

nolltaxor är bättre. 
3. Vi tror inte att vi missgynnas i jämförelse med andra föreningar i kommunen. 
4. Vi anser att lokalerna är hårt nedslitna och att materialen är synnerligen dåliga. Vi 

har vid flera tillfällen påpekat behovet av ny musikanläggning i stora sporthallen. 
Vi har själva under de senaste två åren investerat närmare 200 000 kronor i nya 
material – kommunen har inte bidragit med något. Vi skulle helst se att vi fick en 
egen gymnastikhall, eftersom föreningen växer och våra behov av tider ständigt 
ökar.  

5. Vi har fått betydligt bättre med tider på helgerna den här hösten i en av 
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sporthallarna. Men vi har önskemål om fler tider på vardagkvällar (och inte som 
vi erbjudits klockan 23 på kvällarna, eftersom vi har yngre barn) 

6. Vi samtränar redan idag med flera grupper i hallarna på nästan samtliga tider som 
vi har till vårt förfogande. Våra grupper består av ca 20 barn och ofta har vi två 
eller tre grupper i hallarna. 

 
Haninge kommun: Haninge Handbollsklubb, som använder bland 
annat Torvalla Sporthall 
 
Denna intervju gjordes per mail där ordförande Bengt Tibäck besvarade frågorna. 
Mailadress: bengt.tiback@brevet.nu. 
 

1. Minimalt med tid utnyttjas inte. Inte något missbruk med ungdomsbokningar av 
vuxenidrott eller att man stannar för länge i hallen. Det ryktas dock det att 
fotbollen anmäler innebandyträning men tränar fotboll i hallarna.  

2. De är rimliga och nödvändiga.  
3. Det som saknas är att få bidrag för barn < 7år. Det skapar mycket administration. 

Annars funkar det. 
4. Det är alldeles för få hallar. Senaste hallen byggdes för 25 år sedan. Av de som 

finns är det för få som har fullmått, 40x20 meter. Det är nödvändigt att träna på 
samma hallstorlek som man spelar match på. I norra resp. södra Haninge bedrivs 
den största ungdomsverksamheten. Men kommunens fokus ligger i centrala 
Haninge.  

5. Nej, vi behöver betydligt fler halltider. Vår ambition att bedriva både bredd och 
elit går inte att uppfylla med nuvarande halltider. Konsekvensen är att vi tappar 
ungdomar som slutar eller går till klubbar i andra kommuner.  

6. Jag har inte sammanställt detta. Det skiftar mellan 10 - 20. Vi har redan 
maximerat hallutnyttjandet. Genom att saxa tiderna. Dvs. lagen delar hallen i 
början resp. slutet på träningen. Dessutom turas lagen om i hallarna. T.ex. 
varannan vecka.  
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Haninge kommun: Haninge Cheer Elite  
 
Denna intervju gjordes per mail där ordförande Hans Lövström besvarade 
frågorna. Mailadress: ordforande@cheerelite.nu. 
 

1. Kan förekomma att föreningar med uteidrott typ fotboll bokar hallar som sedan inte 
utnyttjas, men tror inte att problemet är så stort. 

2. Taxan i Haninge är OK, men nolltaxa är naturligtvis bättre. 
3. Nej tror inte vi missgynnas. 
4. Nej hallarna fyller inte våra behov, beroende på att de är för trånga, för låg takhöjd och 

att nödvändig utrustning saknas. Vidare finns inte förråd att tillgå i det fall föreningen 
skulle välja att inköpa egen utrustning. 

5. Nej vi får inte de tider vi behöver i lämpliga hallar som uppfyller våra krav.,( d.v.s. har en 
golvyta på över 12x12 m samt takhöjd över 10m,)  

6. 10 – 25 


