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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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Inledning 
Inom Enköpings kommun ansvarar upplevelseförvaltningen för uthyrning 
av lokaler tillhörande upplevelseförvaltningen, utbildningsförvaltningen 
och vård- och omsorgsförvaltningen.  

Under de senaste två årens arbete med taxor och avgifter har frågan om 
taxornas nivå samt utformningen av de olika kategorierna som styr vilket 
belopp en hyrestagare ska betala aktualiserats i olika sammanhang.  

Syfte 

I denna skrivelse presenteras tre förslag på hur Enköpings taxor och 
avgifter kan uttryckas med hjälp av en nettotaxa (NT). Därtill redovisas de 
konsekvenser respektive förslag får för kommunen och föreningslivet.  

Bakgrund 

2021 gjordes en omvärldsbevakning av taxor och avgifter i kommuner 
som ligger i nära geografisk anslutning till Enköpings kommun samt av 
kommuner av ungefär samma storlek som Enköpings kommun sett till 
antalet invånare.  Syftet med omvärldsbevakningen var att jämföra 
utformningen av kategorier, prisnivåer på lokaler och anläggningar samt 
hur kommunerna hanterade tävlings- och arrangemangstaxor. I 
kartläggningen ägnades ett särskilt avsnitt åt Skövde kommuns taxor och 
avgifter, då de särskiljer sig från övriga kommuner. 

I mars 2022 beslutade Upplevelsenämnden att justera Enköpings 
kommuns kategorier och prioriterade målgrupper så att taxorna avser 
den verksamhet som bedrivs snarare än den kundtyp som bokar lokalen. 
Detta innebär att föreningar betalar en högre taxa när de bokar tid för 
seniorverksamhet än när de bokar en tid för barn- och 
ungdomsverksamhet.   
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NT-modellen (Skövdemodellen) 
I Skövde utgår majoriteten av kommunens taxor och avgifter för idrotts- 
och fritidslokaler från en nettotaxa, NT, som fastställs av 
kommunfullmäktige. Nettotaxan i Skövdes kommun är för närvarande 
133 kr, och räknas upp med 2% varje år. 

Istället för att varje enskild lokal eller anläggning ska ha en egen taxa som 
räknas upp individuellt uttrycks de som en produkt av nettotaxan och en 
faktor som beror på vilken lokal/anläggning som avses. 

Fördelen med Skövdemodellen är att själva prislistan inte behöver ändras 
över tid. Istället sker en regelbunden höjning av nettotaxan, vilket gör att 
taxorna i listan faller ut automatiskt. En nackdel med modellen är att den 
inte tillåter samma flexibilitet, eller ”skräddarsydda” taxor som om man 
prissätter var lokal och anläggning för sig.  

Förutsättningar för Enköpings kommun 

Det finns vissa skillnader mellan Enköpings kommun och Skövdes 
kommun som är viktiga att ta hänsyn till vid införandet av nettotaxa.  

Dels använder Skövde en annan kategoriindelning, där samtliga 
bidragsberättigade föreningar ligger i kategori 1 och därmed har den 
mest subventionerade taxan. I Enköpings kommun är barn och 
ungdomar den högst prioriterade målgruppen. All barn- och 
ungdomsverksamhet i föreningar ligger därför i kategori 1, medan 
seniorverksamhet ligger i kategori 2.  

Även prisnivåerna skiljer sig åt mellan kommunerna, framförallt när det 
gäller representationslag. I Skövde kostar till exempel tävlingsmatcher i 
ishockey för ett allsvenskt lag på arenan Billingehov 150 NT= 150 * 130 
kr/tim = 19 500 kr per timme. För att applicera en liknande modell i 
Enköpings kommun måste hänsyn tas till föreningslivets förutsättningar 
och utformning. 
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Ytterligare en skillnad är att Enköpings kommun har matcher och 
tävlingar för seniorer i kategori 3, tillsammans med privata förhyrare. I 
Skövde kommun finns istället särskilda avsnitt för tävlingstaxor gällande 
representationslag och entrébelagd verksamhet.  

Målsättningar 

I januari 2022 hölls en workshop för Upplevelsenämnden, med syftet att 
diskutera Enköpings kategorier, prioriterade målgrupper, prisnivåer och 
ett eventuellt införande av en nettotaxa.  

Utifrån de diskussioner som ägde rum under workshopen, har följande 
målsättningar legat som grund i arbetet med att ta fram förslag av en ny 
modell för Enköpings kommun: 

• Barn och ungdomsverksamhet ska vara fortsatt prioriterat. I de fall 
barn och vuxna tränar under samma bokningstillfälle ska 
kategoriindelningen utgå från barnen. 

• Föreningar ska ha så jämlika förutsättningar som möjligt, oavsett 
riktning på verksamhet. 

• Enköpings prisnivåer bör ligga närmare prisnivåerna i de kartlagda 
kommunerna. 

• Taxor och avgifter bör vara så tydliga som möjligt. 

Förslag 
I följande avsnitt redovisas tre olika förslag för hur NT kan appliceras i 
Enköpings kommun. Förslagen i brödtexten är förkortade versioner av de 
fullständiga förslagen som ligger som bilagor till denna skrivelse. 

Det finns två olika parameter som kan justeras för att taxenivåerna ska 
ändras: Nettotaxan (NT) och faktorer. 

Nettotaxan (NT) är den taxa som hela prislistan utgår från. Faktorer är de 
siffror som multipliceras med nettotaxan för att räkna ut gällande taxa för 
en kategori och lokal/anläggning. 
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De så kallade grundfaktorerna är de vanligast förekommande faktorerna, 
som ersätter gällande grundtaxor: 114 kr, 205 kr och 430 kr (2023). 
Grundfaktorerna gäller till exempel sporthallar, gräsplaner (exkl. 
Enavallens A-plan), bordtennishall, konferensrum och studierum. 

Förslag 1: NT=112 kr 

Det första förslaget utgår från en nettotaxa som ligger under 2023:s 
grundtaxa för kategori 1, 112 kr. I tabellen nedan redovisas hur detta 
påverkar grundtaxorna för respektive kategori.  

Kategori Grundfaktorer Taxa 2023 NT 112 Ändring 

1 1 114 kr 112 kr -2 kr  
(-1,75 %) 

2 2 205 kr 224 kr 20 kr (10 %) 

3 4 430 kr 448 kr 18 kr 
(4,19 %) 

Förslag 2: NT=114 

Det andra förslaget innebär att nettotaxan ligger på samma nivå som 
2023:s grundtaxa för kategori 1, 114 kr. 

Kategori Grundfaktorer Taxa 2022 NT 114 Ändring 

1 1 114 kr 114 kr 0 kr (0 %) 

2 2  205 kr 228 kr 23 kr 
(11,22 %) 

3 4  430 kr 448 kr 38 kr 
(9,27 %) 

Förslag 3: NT=116 

I det tredje förslaget ligger nettotaxan på 116 kronor, vilket är två kronor 
mer än grundtaxan för kategori 1. 
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Kategori Grundfaktorer Taxa 2022 NT 116 Ändring 

1 1 114 kr 116 kr 2 kr 
(1,75 %) 

2 2 205 kr 232 kr 27 kr 
(13,17 %) 

3 4 430 kr 464 kr 34 kr 
(7,9 %) 

 

Faktorer per anläggning 

I nedanstående tabell redovisas taxor i Enköpings kommun som en produkt av 

faktorer och nettotaxa. Under förutsättning att nettotaxan ligger på cirka 114 

kronor motsvarar listan på ett ungefär 2023 års taxor. 

Vissa taxor och avgifter, till exempel förseningsavgifter i biblioteket, är inte 

lämpliga att uttrycka enligt NT-modellen. I förslaget har taxorna för 2023 

bevarats (se de gröna tabellerna). 

I de flesta fall kan faktorerna vara heltal, men när det gäller till exempel 

gymnastiksalar, vars taxa 2023 ligger på 82 kr (kategori 1), 155 kr (kategori 2) och 

375 kr (kategori 3), behöver faktorerna uttryckas med decimaler. 

Alla taxor rundas av till hela kronor. 

Idrottslokaler och -anläggningar 
Träningstaxor Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 
Idrottshuset 
A-hall NT 2 NT 4 NT 
Övriga sporthallar NT 2 NT 4 NT 
Brottningshall NT 2 NT 4 NT 
Bordtennishall (per hall) NT 2 NT 4 NT 
Gymlokal NT 2 NT 7 NT 
Skatehallen NT 2 NT 4 NT 
Badminton/Pickleball (per hall) NT 2 NT 4 NT 
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Squashhall 0,7 NT 1,4 NT 3,5 NT 
Övriga sporthallar  
Sporthallar  NT 2 NT 4 NT 
Gymnastiksalar* 0,7 NT 1,4 NT 3,5 NT 
Ishallar 
Ordinarie issäsong  NT 2 NT 14 NT 
Övrig issäsong 5 NT 7 NT 18 NT 
Friidrottsyta 
Enavallen  NT 2 NT 4 NT 
Gräsplaner, max 3 timmar       
A-planer (exkl. Enavallen)  NT 1,9 NT 4 NT 
Kastytor, Korsängens IP  NT 2 NT 4 NT 
Konstgräsplaner, max 3 timmar  
Korsängens IP, v.1-14, helplan 5 NT 7 NT 11 NT 
Korsängens IP, v.1-14, halvplan 2,5 NT 3,5 NT 5,5 NT 
Korsängens IP, övriga tider  NT 2 NT 4 NT 
Fanna IP och Örsundsbro, v.1-
14, helplan 

2,5 NT 3,5 NT 5,5 NT 

Fanna IP och Örsundsbro, v.1-
14, halvplan 

1,3 NT 1,8 NT 4 NT 

Fanna IP och Örsundsbro, 
övriga tider 

 NT 2 NT 5,5 NT 

Grusplaner  
Hökens IP  NT 2 NT 4 NT 
Pepparrotsbadet  
Per bana  NT 1,2 NT 3 NT 
Hoppbassäng  NT 2 NT 9 NT 
Undervisningsbassäng  NT 2 NT 9 NT 

*Nolltaxa appliceras för pensionärsföreningar och föreningar för personer 
med funktionsnedsättning för aktiviteter som främjar hälsa och motion. 
 

Särskilda match- och tävlingstaxor 
 

Idrottshuset A-hall, representationslag, max 3 timmar 17 NT 
Idrottshuset A-hall, övriga seniorlag 14 NT 
Ishall, ordinarie issäsong max 4 timmar, per lag och tillfälle 18 NT 
Ishall, övrig issäsong max 4 timmar, per lag och tillfälle 7 NT 
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Korsängens IP, v-1-14  7 NT 
Fanna IP och Örsundsbro, v.1-14 3,5 NT 
Enavallens A-plan, seniorverksamhet, föreningar i Enköping 18 NT 

 

Drop-in tider  
Badminton/Pickleball, (per bana) 1,8 NT 
Bordtennishall, (per bord) 0,5 NT 
Badminton/Pickleball, (per bana) 1,8 NT 
Bordtennishall, (per bord) 0,5 NT 

Kommersiella och publika arrangemang: Pris enligt offert 

Samlingssalar, konferensrum, förråd etc. 
Sammankomster Kategori 1 Kategori 

2 
Kategori 
3 

Konferensrum NT 2 NT 4 NT 
Tingshussalen 1,8 NT 2,2 NT 10 NT 
Samlingssal 1,8 NT 2,2 NT 5 NT 
Studierum NT 2 NT 4 NT 
Matsalar för föreningsmöten 
och utbildning 

1,8 NT 2,3 NT 5 NT 

Aulor 1,8 NT 2,3 NT 10 NT 
Konferensrum NT 2 NT 4 NT 
Enavallens Café, 
föreningsmöten och utbildning 

NT 2 NT 4 NT 

V-boden och Romberga 
fritidsgård 

NT 2 NT 4 NT 

Omklädningsrum, per dag NT 2 NT 4 NT 
Klassrum, per timme NT 2 NT 4 NT 

 

Dagspriser konferensrum  

Konferensrum halvdag 16 NT 
Konferensrum heldag 30 NT 

 

Förråd, kansli- och verksamhetslokaler  
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Kallförråd och tillhandahållen golvyta 28kr/kvm 
Varmförråd och skåp 33kr/kvm 
Kansli- eller verksamhetslokal 44kr/kvm 

 

Övernattning: Pris enligt offert 

Barnkalas, tävlingar med mera: Pris enligt offert 

Parkering 
Parkeringsyta, per dag 

 

Ishallen Bahcohallen 29 NT 
Idrottshuset, halv yta 29 NT 
Idrottshuset, hel yta 57 NT 
Grusplaner  
Arrangemang, tävlingar, cirkus, tivoli med mera, per dag 29 NT 

 

Kultur, konst och bibliotek 
 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 
Joar Blå 
Teatersalongen, inkl. loger, 
per dygn 

24 NT 35 NT 103 NT 

Biosalongen Saga och Svea, 
per timme 

1,8 NT 2,25 NT 4,5 NT 

Dansmatta Joar Blå 
Hyra inkl. montering 12 NT 12 NT 12 NT 
Scener 
Skolparken 4 NT 15 NT 30 NT 

 

Biblioteken 
 

Förseningsavgifter 
 

Bok per påbörjad dag 2 
Ljudbok per påbörjad dag 2 
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DVD-film vuxen per påbörjad dag 4 
Dator/TV-spel per påbörjad dag 4 
Övriga medier per påbörjad dag 4 
Utskrifter och kopior, per sida 

 

Utskrift/kopia A4 svartvit 3 
Utskrift/kopia A3 svartvit 5 
Utskrift/kopia A4 färg 5 
Utskrift/kopia A3 färg 10 
Nytt lånekort, per styck 10 
Ersättning försvunna eller förstörda medier, samtliga låntagare, 
per exemplar 
Kurslitteratur 510 
DVD-film vuxen 410 
DVD-film barn 410 
Tidskrift 50 
TV-spel 610 
Ljudbok 310 
Vuxenbok 310 
Barnbok 205 
Pocket 105 
Fjärrlån 820 
Övriga medier 305 
Fjärrlån inom Norden 20 
Fjärrlån utanför Norden 205 
Beställda kopior från andra bibliotek Enligt 

kostnad från 
levererande 
bibliotek 

Kulturskola 
Elevavgift barn och undom i åldern 3-25 år, per termin. 
Gäller även tillkommande syskon och ämnen 

510 

Elevavgift vuxen från 26 år, per termin 2240 
Instrumenthyra barn och ungdom i åldern 6-25 år, per 
termin. Gäller även om eleven fyller 26 år under läsåret 

360 
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Instrumenthyra vuxen från 26 år, per termin 710 

Intrumentlek för barn i årskurs 1, per termin 510 

Ensemble och kör (ej ämnesstuderande, i mån av plats) 360 

Tillfälliga kortkurser och seminarier Kulturskolans 
enhetschefer 
beslutar om 
tillfällig 
avgift. 

Maximal avgift per termin och familj. Gäller dock inte 
instrumenthyra 

1840 

Elevavgift vuxen med funktionsnedsättning från 26 år, 
inklusive elevavgift 

510 

Fördjupningskurs för barn och ungdom i ålder 6-25 år, 
inklusive elevavgift 

1530 

Avgiftsbefrielse kan beviljas om föräldrarnas 
sammanlagda förvärvsinkomst enligt slutskattesedel 
föregående år, understiger 3 basbelopp 

 

 

Museum och turism Barn Vuxen 
Enkelbiljetter 
Historiska guidningar för allmänheten 
eller historisk tågtur, 50 minuter inkl. 
6%moms 

51 102 

Historisk stadsvandring, guidning 50 
minuter (ingen moms). Barn i vuxet 
sällskap 

0 72 

Parktåget för allmänheten, inkl. 6% 
moms, per person 

61 122 

Gruppbokningar guidning per timme och grupp (ingen moms) 
Dagtid kl. 08-17 1020 
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Kvällstid och helg 1530 
Tåget, gruppbokning inkl. 6% moms, 50 
min 

2040 

Guidad busstur 2040 
Parktåget, 1.5 timme 3060 
Parktåget vid dubbeltur 4590 
Parktåget, 2 timmar 4080 
Helgtillägg, grupper efter kl. 18, lördag, 
söndag och helgdag, per grupp 

510 

Parkguidning för allmänheten, inkl. 25% moms, per person 
Guidning i en timme 92 
Guidning i två timmar 122 
Kommunens förskolor, grundskolor och gymnasium 
Parktåget, per tur 612 
Förskolor, grundskolor och gymnasium från besökande 
kommuner, per grupp 
Historisk stadsvandring, guidning 50 
minuter (ingen moms).  

510 

Trädgårdsutbildningar/Studiebesök 
Guidning per grupp, en timme 1020 
Guidning per grupp, två timmar 2040 
Guidning per grupp, tre timmar 3060 
Föredrag 
Dagtid, kl. 8-17, en timma 1020 
Kvällstid, en timme 1530 

 

Tilläggskostnader 
Extrakostnader 

 

Personalkostnad 3,5 NT 
Personalkostnad, efter ordinarie öppningstid 7 NT 

Borttappad nyckel, inkl. moms 12 NT 
Borttappat passerkort, inkl. moms 4,5 NT 
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Borttappat armband badhus, inkl. moms 4,5 NT 

Bristfälligt återställande av lokal och utrustning, per 
timme 

3,6 NT 

Öppen ytterdörr, öppet fönster, tänd belysning 
med mera 

3,6 NT 

Avbokning av lokal senare än 7 dagar före 
nyttjande, eller inte avbokad alls. Tilläggsavgift 
utöver hyresavgift 

10 NT 

Avbokning av matchtid senare än 7 dagar före 
match. Tilläggsavgift utöver hyresavgiften. 

16 NT 

Avbokning av lokal för kommersiella och publika 
arrangemang senare än 30 dagar före 
arrangemanget 

20% av 
hyresbelopp  

Avbokning av lokal för kommersiella och publika 
arrangemang senare än 10 dagar före 
arrangemanget 

100% av 
hyresbelopp  

Städkostnad Faktisk kostnad  
Larmutryckning Faktisk kostnad  
Skadegörelse Faktisk kostnad 
Transport 
Inom Enköpings kommun tätort, tur och retur 6 NT 

Utanför Enköpings kommuns tätort. Pris enl. offert 
Material  
Stolar, per dag och stol 0,2 NT 
Bord, per dag och bord 0,5 NT 
Scenen idrottshuset exkl. 25% moms 
2-8 luckor, per dag 2,5 NT 
9-15 luckor, per dag 4 NT 
16-20 luckor, per dag 6 NT 
Ljud och ljusanläggning Faktisk kostnad 
Wi-Fi, trådlöst nätverk i idrottshuset Faktisk kostnad 

 
 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 
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Portabel läktare, 20 personer 
per sektion, per tillfälle 

5 NT 10 NT 21 NT 

Arrangemangsgarderob, 400 
personer, per tillfälle 

10 NT 21 NT 33 NT 

Täckgolv, golvläggning, per 
tillfälle och hall exkl. 25% 
moms (ishall räknas som 2 
hallar). 

40 NT 70 NT 100 NT 

Extern uthyrning exkl. 
transport och montering 

50 kr/kvm  

 

Prisnivåer i förhållande till andra kommuner 
I följande diagram redovisas Enköpings taxor i förhållande till de kommuner som 

ingick i kartläggningen 2021. Diagrammen är uppdelade efter tre målgrupper: 

barn- och ungdomsverksamhet, seniorverksamhet och privat aktör.  

Notera att snitten för övriga kommuner utgår från de gällande taxorna 2021, då 

kartläggningen genomfördes. De kan ha höjts sedan dess.  
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Konsekvenser för föreningslivet 
I detta avsnitt undersöks hur NT-modellen påverkar olika föreningar. 
Uppskattade merkostnader är beräknade utifrån de önskemål om 
träningstider som föreningar skickat in till bokningsservice inför 
säsongsplaneringen. 

Vilken inverkan NT-modellen har på föreningar beror i huvudsak på: 

• I vilken utsträckning föreningen bokar kommunala lokaler och 
anläggningar. 

• Hur stor andel av föreningens verksamhet som riktar sig mot 
seniorer respektive barn och unga. 

• Vilken typ av anläggning föreningen bokar. 

 

Föreningstyper: 

Föreningstyp Exempel 

Endast barn och 

ungdomsverksamhet 

Enköpings konståkningsklubb, 

Enköpings SK Gymnastik, EAI 

Stor andel barn- och 

ungdomsverksamhet, liten andel 

seniorverksamhet 

Enköpings Basketbollklubb, 

Fjärdhundra SK, Lokomotiv Grillby,  

Stor andel seniorverksamhet, liten 

andel barn- och 

ungdomsverksamhet 

Enköpings innebandyklubb 

Endast seniorverksamhet Enköping United, Härnevi BK, Korpen 

Blandade träningar STRATOS, kampsportsföreningar 

 

De som tjänar mest på av införandet av NT är de föreningar som har en 
hög andel barn- och ungdomsverksamhet. Om NT är lägre än 2023:s taxa 
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för kategori 1, 114 kr, skulle flera av dessa föreningar få minskade utgifter 
för lokal- och anläggningshyra.  

För föreningar med både barn- och ungdomsverksamhet och 
seniorverksamhet beror effekten på hur stor andel av föreningens 
verksamhet som riktar sig mot respektive målgrupp. 

Föreningar som har en hög andel seniorverksamhet får ökade kostnader i 
samband med införandet av NT. 

Ett negativt tal i de högra kolumnerna innebär att föreningens utgifter 
skulle minska, och ett positivt tal innebär att föreningens utgifter skulle 
öka. Observera att vissa föreningar inte har skickat in kompletta 
ansökningar, och att tävlingstider inte är inkluderade i uträkningen. 

Viktigt att ha i åtanke är att beslutet att justera kategorierna i Enköpings 
kommuns taxor och avgifter (beslutat 2022) också innebär en merkostnad 
för många föreningar. En förening vars verksamhet till stor del består av 
seniorverksamhet och en mindre andel juniorverksamhet har fram tills 
2023 endast betalat taxor i kategori 1. Från och med 2023 kommer 
föreningen betala olika taxor beroende på vilken målgrupp som nyttjar 
tiden. 

Merkostnad för föreningar 

Inför inomhussäsonger och grässäsonger inkommer idrottsföreningar 
med önskemål om träningstider. Följande tabell visar en uppskattning av 
vad merkostnaden för föreningarna om nettotaxan ligger på 112 kronor 
(kolumn 4), 114 kronor (kolumn 5) och 116 kronor (kolumn 6). 

Kolumn 2, ”Kategoriändring”, visar den merkostnad som följer beslutet att 
flytta all seniorverksamhet till kategori 2. För flera föreningar innebär 
detta beslut större konsekvenser än beslutet att införa en nettotaxa. 

 

Observera att detta enbart gäller de träningstider som föreningarna 
önskat. Föreningarnas match- och tävlingstider är exkluderade och en del 
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föreningar önskar även fler tider än de sedan bokar. Det gör att siffrorna i 
tabellen har en viss felmarginal. Tabellen visar inte heller övriga förhyrare, 
så som privata aktörer eller föreningar som använder lokaler vid enstaka 
tillfällen. 

Förening Kategori- 
ändring 

NT 112 NT 114 NT 116 

EAI 0 -219 0 219 
EBBK 6916 319,6 2907,2 5494,8 
EBK 0 -924 0 924 
EBSK 37027,5 7059,3 8756,1 10452,9 
EHF* 0 0 0 0 
EIBK 75712 13328 19136 24944 
EIS 0 2148,5 2744,5 3340,5 
EKK 0 -1575 0 1575 
ENK KARATEKLUBB 0 1003,2 1214,4 1425,6 
ENK UNITED 0 1686 2097 2508 
ENKÖPINGS JJK 0 1368 1656 1944 
ENKÖPINGS KI-
AIKIDO 0 -520 0 520 
ERK 2600 -643 364 1371 
ESK 11608 5482 7086,5 8691 
ESK U 0 -3373,5 -232,5 2908,5 
ESKBY 0 950 1150 1350 
ESKGY 0 -1841 0 1841 
ESKIH 0 -5057,5 0 5057,5 
FBK 31369 -1195,5 3329 7853,5 
FRÄMJARNA 0 -120 0 120 
FSK  32621,5 4094,1 6504,7 8915,3 
GRILLBY BASKET 0 -328 0 328 
HÄRNEVI BK 0 369 423 477 
IBF GRILLBY 0 1881 2277 2673 
IK NORDIA 32466 881,6 3248,2 5614,8 
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* 

Ansökan om tider 2022 saknas eller är ej komplett. 

 

Analys 
Denna rapport visar tre förslag på nettotaxor: 112 kr, 114 kr och 116 kr. Alla tre 

förslag utgår från samma lista med faktorer.  

Samtliga nettotaxor innebär ökade intäkter för förvaltningen, även förslag 1 där 

NT ligger under 2023:s grundtaxa för kategori 1. Föreningar påverkas i olika 

omfattning. Under förutsättning att man vill arbeta med grundfaktorer uttryckta 

i heltal i taxedokumentet blir seniortaxan i de flesta fall dubbelt så dyr som 

ungdomstaxan. 

Notera att även pensionärs- och funktionsrättsföreningar betalar taxan i kategori 

2 för deras senioraktiviteter. I de fall de nyttjar en gymnastiksal för aktivitet som 

främjar hälsa och motion appliceras dock en nolltaxa, enligt tidigare regler. 

KORPEN 0 7772,1 9473,7 11175,3 
LOK. GRILLBY 9282 1412 2346 3280 
SFF 0 1461 1857 2253 
SIMAKADEMIN* 0 0 0 0 
SK ELVAN 0 497,5 710 922,5 
SK ENA* 0 0 0 0 
SPF 0 108 276 444 
SSA 0 1482 1794 2106 
STIK 12938,5 2684 3603 4522 
STRATOS 0 -604,5 0 604,5 
ÅSUNDA IF 15151,5 2313,5 3519,5 4725,5 
ÖIF 48068 5880 10994 16108 
ÖRSUNDSBRO 
SKYTTE 4914 960 1242 1524 
ÖSK* 0 0 0 0 
Totalsumma 320674 51399,4 101696,

3 
151993,

2 
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Ett införande av nettotaxa går i linje med politikens önskan om att både öka 

förvaltningens intäkter och att barn- och ungdomsverksamhet skall prioriteras. 

De föreningar som får en ökad kostnad är de föreningar som har mycket 

seniorverksamhet. Notera dock att ökningen inte är lika stor som den ökning 

dessa föreningar får 2023 på grund av att seniorverksamhet flyttas till kategori 2, 

även på den högst föreslagna nettotaxan. 
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