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Upplevelseförvaltningen 
Eva Jansson 
0171-62 57 77 
eva.jansson.b@enkoping.se 

Upplevelsenämnden 

Åtgärder i taxor och avgifter med anledning av Corona 

Förslag till 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. 

Förslag till nämnden 
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. 

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

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 och verksamhetsmässigt, 
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. 
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Upplevelseförvaltningens bedömning 
Pandemin och de restriktioner som gällt till den 8 februari 2022 har påverkat 
föreningarnas möjlighet att genomföra sin verksamhet och bland annat har ett stort 
antal matcher och träningar behövt ställas in med kort varsel. Även efter det att 
restriktionerna tagits bort bedömer förvaltningen att föreningarnas verksamhet 
kommer påverkas ett tag framöver. 

Civilsamhället behöver därför ges en möjlighet att återhämta sig 
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 ska 
enbart gälla tillfälliga lokalupplåtelser som är bokade av föreningar. 

 
 
 
Jonas Nyström 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Camilla Rosenberg 
Stabschef 
Enköpings kommun 
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