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Paragraf 67 Ärendenummer KS2022/131 

Åtgärder i taxor med anledning av Corona 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att från den 1 september 2021 till 
och med den 30 april 2022 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som 
bokas genom upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord 
innan den bokade tiden startat. Detta gäller enbart tillfälliga lokalupplåtelser som är 
bokade av föreningar. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antar årligen taxor och avgifter för kommunens verksamhet. 
2020-2021 har varit ansträngande år för bland annat civilsamhället. Även 2022 
börjar på ett ansträngande sätt. Många ideella organisationer tappar intäkter som 
är betydelsefulla för dess existens. 

2022 tenderar att bli ett ansträngande år ekonomiskt, både i perspektivet 
återhämtning från föregående år men också utifrån de restriktioner som varit och 
som hindrat civilsamhället att få sina förväntade intäkter. 

Under 2021 fattade kommunfullmäktige beslut den 14 juni 2022, § 92, om att ta 
bort avbokningsavgifterna för anläggningar och lokaler fram till 31 augusti 2021. 

Kommunledningsförvaltningen är positiv till förslaget att avbokningsavgiften för 
lokaler och anläggningar tas bort från 1 september 2021 till och med 30 april 2022, 
utifrån att förslaget bidrar till civilsamhällets återhämtning både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-08, § 45 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-16 
Protokoll, upplevelsenämnden, 2022-02-15, § 17 
__________ 
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Paragraf 45 Ärendenummer KS2022/131 

Åtgärder i taxor med anledning av Corona 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att från den 1 september 2021 till 
och med den 30 april 2022 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som 
bokas genom upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord 
innan den bokade tiden startat. Detta gäller enbart tillfälliga lokalupplåtelser som är 
bokade av föreningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger i uppdrag till kommunledningsförvaltningen 
att till kommunstyrelsen sammanträde den 22 mars 2022, ta fram detaljerade 
kostnader kring avbokningsavgifterna.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antar årligen taxor och avgifter för kommunens verksamhet. 
2020-2021 har varit ansträngande år för bland annat civilsamhället. Även 2022 
börjar på ett ansträngande sätt. Många ideella organisationer tappar intäkter som 
är betydelsefulla för dess existens. 

2022 tenderar att bli ett ansträngande år ekonomiskt, både i perspektivet 
återhämtning från föregående år men också utifrån de restriktioner som varit och 
som hindrat civilsamhället att få sina förväntade intäkter. 

Under 2021 fattade kommunfullmäktige beslut den 14 juni 2022, § 92, om att ta 
bort avbokningsavgifterna för anläggningar och lokaler fram till 31 augusti 2021.  

Kommunledningsförvaltningen är positiv till förslaget att avbokningsavgiften för 
lokaler och anläggningar tas bort från 1 september 2021 till och med 30 april 2022, 
utifrån att förslaget bidrar till civilsamhällets återhämtning både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-16 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-02-15, § 17 
__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Sonja Danielsson 
  
sonja.danielsson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Åtgärder i taxor med anledning av Corona 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 september 2021 till och med den 30 
april 2022 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas genom 
upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan den 
bokade tiden startat. Detta gäller enbart tillfälliga lokalupplåtelser som är bokade 
av föreningar. 

Ärendet 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antar årligen taxor och avgifter för kommunens verksamhet. 
2020-2021 har varit ansträngande år för bland annat civilsamhället. Även 2022 
börjar på ett ansträngande sätt. Många ideella organisationer tappar intäkter som 
är betydelsefulla för dess existens. 

2022 tenderar att bli ett ansträngande år ekonomiskt, både i perspektivet 
återhämtning från föregående år men också utifrån de restriktioner som varit och 
som hindrat civilsamhället att få sina förväntade intäkter. 

Under 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att ta bort avbokningsavgifterna 
för anläggningar och lokaler fram till 31 augusti 2021 (KS2021/136, paragraf 92, 
2021-06-14).  

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet i samarbete med 
upplevelseförvaltningen. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen är positiv till förslaget att avbokningsavgiften för 
lokaler och anläggningar tas bort från 1 september till och med 30 april, utifrån att 
förslaget bidrar till civilsamhällets återhämtning både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt. 



  2 (2) 

  

 

  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska konsekvensen för upplevelsenämnden bedöms marginell i 
förhållande till totala hyresintäkter samtidigt som föreningar och deras medlemmar 
får möjlighet att återhämta sig ekonomiskt. Avbokningsavgiften är högst 1 800 kr 
per avbokning och upplevelsenämnden uppskattar att den ekonomiska påverkan 
för perioden är cirka 10 000-20 000 kronor. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-16 
Protokoll upplevelsenämnden, paragraf 17, UPN2022/61, 2022-02-15 
 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Daniel Nilsson 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen, för kännedom 
Upplevelsenämnden, för kännedom 
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Paragraf 17 Ärendenummer UPN2022/61 

Åtgärder i taxor med anledning av Corona 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 september 2021 till och med den 30 
april 2022 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas genom 
Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan den 
bokade tiden startat. Detta gäller enbart tillfälliga lokalupplåtelser som är bokade 
av föreningar. 

Upplevelsenämnden för egen del 
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att från den 1 september 2021 till 
och med den 30 april 2022 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som 
bokas genom Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är 
gjord innan den bokade tiden startat. Detta gäller enbart tillfälliga lokalupplåtelser 
som är bokade av föreningar. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antar årligen taxor och avgifter för kommunens verksamhet. 
2020 -2021 har varit ansträngande år för bland annat civilsamhället. Även 2022 
börjar på ett ansträngande sätt. Många ideella organisationer tappar intäkter som 
är betydelsefulla för dess existens.  

2022 tenderar att bli ett ansträngande år ekonomiskt, både i perspektivet 
återhämtning från föregående år men också i nuläget hårda restriktioner som 
hindrar civilsamhället att få sina förväntade intäkter. 

Under 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att ta bort avbokningsavgifterna 
för anläggningar och lokaler fram till 31 augusti 2021. 

Detta beslut ersätter det beslut som togs av arbetsutskottet den 1 februari 2022 
UPN2022/61. 

Förvaltningens bedömning 
Då förvaltningen ser att civilsamhället är i ett fortsatt ansträngt läge både avseende 
föregående år och innevarande år, bedömer vi att civilsamhället har en lång väg 
tillbaka innan läget återgår till det normala, även om pandemin minskar. 
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Civilsamhället behöver ges en möjlighet att återhämta sig både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt. 
Därmed föreslår förvaltningen att avbokningsavgiften för lokaler och anläggningar 
tas bort från 1 september 2021 till och med 30 april 2022 under förutsättning att 
avbokning sker innan den bokade tiden startat. Detta gäller enbart tillfälliga 
lokalupplåtelser som är bokade av föreningar. 

Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 september 2021 till och med den 30 
april 2022 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas genom 
Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan den 
bokade tiden startat. Detta gäller enbart tillfälliga lokalupplåtelser som är bokade 
av föreningar. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att från den 1 september 2021 till 
och med den 30 april 2022 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som 
bokas genom Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är 
gjord innan den bokade tiden startat. Detta gäller enbart tillfälliga lokalupplåtelser 
som är bokade av föreningar. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 september 2021 till och med den 30 
april 2022 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas genom 
Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan den 
bokade tiden startat. Detta gäller enbart tillfälliga lokalupplåtelser som är bokade 
av föreningar. 

__________ 
 
Kopia till: 
kommunfullmäktige 
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