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Ändringar av avbokningsavgifter med anledning av
Corona
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 januari till och med den 31 augusti 2021
ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas genom upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan den bokade tiden
startat.

Beskrivning av ärendet
Taxor och avgifter beslutas årligen av kommunfullmäktige i samband med årsplan
och budget. Under 2020, genom initiativ från kommunstyrelsens ordförande,
beslutade kommunfullmäktige om att ta bort avbokningsavgifter för anläggningar
och lokaler för 2020 (KS2020/320).
Upplevelsenämnden ser att även 2021 visar sig bli ett ansträngande år
ekonomiskt, både vad gäller återhämtning från 2020 och fortsatt hårda restriktioner
som hindrar civilsamhället att få sina förväntade intäkter.
Därför föreslår upplevelsenämnden att avbokningsavgiften för lokaler och
anläggningar tas bort från 1 januari till och med 31 augusti 2021 under
förutsättning att avbokning sker innan den bokade tiden startat.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen är positiv till förslaget utifrån att förslaget bidrar till
de ideella organisationernas återhämtning under 2021. Den ekonomiska
konsekvensen för upplevelsenämnden bedöms marginell i förhållande till totala
hyresintäkter.
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Åtgärder i taxor med anledning av Corona
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 januari till och med den 31 augusti 2021
ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas genom
Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan den
bokade tiden startat.
Upplevelsenämnden för egen del
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att från den 1 januari till och med
den 31 augusti 2021 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som
bokas genom Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är
gjord innan den bokade tiden startat.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antar årligen taxor och avgifter för kommunens verksamhet.
2020 var ett ansträngande år för bland annat civilsamhället. Många ideella
organisationer tappade intäkter som är betydelsefulla för dess existens.
Även 2021 har visat sig bli ett ansträngande år ekonomiskt, både i perspektivet
återhämtning från föregående år men också fortsatt hårda restriktioner som hindrar
civilsamhället att få sina förväntade intäkter.
Under 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att ta bort avbokningsavgifterna
för anläggningar och lokaler för 2020, KF § 29.
Upplevelseförvaltningens 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.
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 januari till och med 31 augusti 2021
under förutsättning att avbokning sker innan den bokade tiden startat.
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Upplevelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 januari till och med den 31 augusti 2021
ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas genom
Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan den
bokade tiden startat.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att från den 1 januari till och med
den 31 augusti 2021 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som
bokas genom Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är
gjord innan den bokade tiden startat.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 januari till och med den 31 augusti 2021
ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas genom
Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan den
bokade tiden startat.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att från den 1 januari till och med
den 31 augusti 2021 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som
bokas genom Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är
gjord innan den bokade tiden startat.
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Åtgärder i taxor och avgifter med anledning av Corona
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 januari till och med den 31 augusti 2021
ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas genom
Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan den
bokade tiden startat.
Förslag till nämnden
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att från den 1 januari till och med
den 31 augusti 2021 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som
bokas genom Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är
gjord innan den bokade tiden startat.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antar årligen taxor och avgifter för kommunens verksamhet.
2020 var ett ansträngande år för bland annat civilsamhället. Många ideella
organisationer tappade intäkter som är betydelsefulla för dess existens.
Även 2021 har visat sig bli ett ansträngande år ekonomiskt, både i perspektivet
återhämtning från föregående år men också fortsatt hårda restriktioner som hindrar
civilsamhället att få sina förväntade intäkter.
Under 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att ta bort avbokningsavgifterna
för anläggningar och lokaler för 2020, KF § 29.
Upplevelseförvaltningens 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.
Civilsamhället behöver ges en möjlighet att återhämta sig både ekonomiskt och
verksamhetsmässigt. Därmed föreslår förvaltningen att avbokningsavgiften för

1 (2)

2 (2)

lokaler och anläggningar tas bort från 1 januari till och med 31 augusti 2021 under
förutsättning att avbokning sker innan den bokade tiden startat.
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