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Upplevelsenämnden 

Nytt verktyg för taxor och avgifter 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Upplevelsenämnden tackar för informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag 
att återkomma med ett beslutsärende angående ny modell för taxor och avgifter 
under hösten 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Taxor och avgifter är ett årligen återkommande beslutsärende där nämnden fattar 
beslut om kostnader för att till exempel hyra lokaler och inventarier. Slutligt beslut 
gällande taxor och avgifter fattas av kommunfullmäktige i samband med 
budgetbeslut. 

Den modell som idag används för taxor och avgifter är svåröverskådligt och kräver 
en stor administrativ insats varje gång ett nytt förslag ska tas fram. Då arbetet sker 
manuellt finns också en risk för att fel kan uppstå. 

I den kartläggning som gjordes gällande taxor och avgifter under andra halvan av 
2021 togs ett förslag fram till ny modell för taxor och avgifter. Denna presenterades 
för upplevelsenämnden och föreningslivet i början av 2022 och mottogs positivt. 
Modellen bygger på en grundtaxa som sedan multipliceras med olika nivåer för 
olika anläggningar och olika kategorier. Detta medför att endast grundtaxan 
behöver ändras vid förslag till taxejusteringar. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har arbetat vidare med det förslag som presenterades för nämnden i 
januari 2022 och tagit fram ett förslag till ny modell. I förslaget finns också olika 
taxenivåer som modellen kan utgå ifrån till kommande beslut om taxor och avgifter. 

Förvaltningen anser att den nya modellen är bra då den dels är mer lättöverskådlig 
och dels innebär en avsevärt mindre arbetsbelastning än vad som är fallet med 
nuvarande modell. Risken för fel minskar också avsevärt. 
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