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Upplevelsenämnden 

TAXOR OCH AVGIFTER 2023 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer upplevelsenämndens förslag på taxor och avgifter, 
att gälla från 1 januari 2023. 

Förslag till nämnden 
Upplevelsenämnden godkänner förvaltningens förslag på taxor och avgifter att 
gälla från 1 januari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag bifogas till upplevelsenämndens taxor och avgifter 2023 enligt bilaga 1. 
2022 års taxor och avgifter redovisas också. Samtliga taxor och avgifter redovisas 
inklusive moms om inte annat framgår av dokumentet. Likaså redovisas 
förändringen i procent. 

Under hösten 2021 har upplevelseförvaltningen arbetat med en kartläggning av 
prioriterade målgrupper och taxenivåer där en jämförelse med 10 närliggande 
kommuner och 10 jämnstora kommuner genomförts. Kartläggningen har 
presenterats för pensionärsrådet, tillgänglighetsrådet, natur- och friluftsrådet samt 
referensgruppen för idrottsföreningar som givits möjlighet att inkomma med 
synpunkter. Utifrån underlag och inkomna synpunkter hade upplevelsenämnden en 
workshop i slutet av januari 2022 där medskick gjordes inför taxor och avgifter 
2023, men även gällande fortsatt arbete med taxor och avgifter under året. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens kostnader ökar varje år och intäkterna behöver därför också öka för 
att möta detta. 

I den kartläggning som genomförts framgår att Enköpings kommun ligger på en 
medelhög nivå gällande taxor och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet. När 
det gäller verksamhet för vuxna i föreningar samt för privata och icke-kommunala 
förhyrare framgår istället att nuvarande taxor och avgifter generellt ligger lägre än 



  2 (3) 

  

 

  

de kommuner som ingått i kartläggningen. Vidare framgår att det är barn- och 
ungdomsverksamhet som är den mest prioriterade målgruppen i alla kommuner 
som ingått i kartläggningen. Förvaltningen bedömer därför att kategori 1 ska få den 
lägsta höjningen som generellt föreslås uppgå till 2 %, vilket följer 
konsumentprisindex. Kategori 2 bör få en något högre höjning som generellt 
uppgår till 3 %. Kategori 3 bör få den högsta höjningen som generellt uppgår till 
5 %, men där vissa enskilda höjningar kan bli högre. Ovan gäller för hyra av lokaler 
och anläggningar. 

Inom Enköpings kommun ligger idag verksamhet för vuxna i olika kategorier 
beroende på om föreningen har barn- och ungdomsverksamhet eller inte. 
Upplevelsenämnden har i sin workshop gett ett medskick om att all verksamhet för 
vuxna i kommunen bör ligga i kategori 2 för att behandlas likvärdigt. Förvaltningen 
föreslår därför ändringar i kategorierna som motsvarar nämndens önskemål. 
Vidare föreslår förvaltningen att idrottsförbund placeras i kategori 2. Detta för att 
göra Enköping mer attraktivt för läger och turneringar, vilket bidrar till en ökad 
turism som har en positiv påverkan på många delar av kommunen. 

Fjärdhundrabadet har under flera år genomgått stora investeringar i form av 
renoveringar och nu senast har en ny vattenrening installerats. Förvaltningen 
bedömer därför att enkelbiljetterna generellt bör höjas med 5 kronor. När det gäller 
säsongsbiljetterna finns idag ingen tydlig koppling mellan en enkelbiljett och antalet 
besök under en säsong. Förvaltningen föreslår därför att priset för dessa sätts så 
att de motsvarar 9 besök, vilket innebär att den procentuella höjningen i vissa delar 
blir hög. 

För Pepparrotsbadet föreslås en höjning för enkelbiljetter på 5 kr för vuxna i både 
simhall och familjebad. Detta innebär att priserna för familjebiljetter också behöver 
justeras uppåt. När det gäller kostnaden för årskorten i simhall och familjebad så 
finns idag inte någon tydlig koppling mellan en enkelbiljett och antalet besök på ett 
år. Förvaltningen bedömer att en rimlig riktlinje är 25 besök och priserna för 
årskorten behöver därför justeras uppåt. För att det inte ska bli en för stor höjning 
mellan åren bedöms denna förändring behöva genomföras under flera år. 

Ekonomisk analys 
En förändring av kategoriindelningen så att all verksamhet för vuxna placeras i 
kategori 2 bedöms medföra en ökning av intäkter på cirka 250 000-300 000 kronor.  

En höjning av taxorna enligt nu lämnat förslag bedöms medföra en ökning av 
intäkter på cirka 150 000-200 000 kr. 

Sammantaget bedöms nu lämnat förslag medföra ökade intäkter på cirka 400 000-
500 000 kr. 
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Barnrättsperspektivet 

Barn- och ungdomar är den högst prioriterade målgruppen för Enköpings kommun 
i taxor och avgifter. Utifrån detta och utifrån den kartläggning som är gjord där 
jämförelse gjorts med 20 andra kommuner så har denna målgrupp den lägsta 
procentuella höjningen i förslaget till taxor och avgifter, vilket är i linje med barnets 
bästa. Detta gäller hyra av lokaler och anläggningar.  

För Pepparrotsbadet föreslås inga höjningar för barn- och ungdomar gällande 
enkelbiljetter. Kostnad för årskort ökar, men där barn- och ungdomar har den 
lägsta höjningen. I Fjärdhundrabadet är den procentuella höjningen högre, främst 
för barn från 12 år och äldre. Från 12 år har dock barn rätt att själva vistas på 
anläggningen och bedöms därför kunna nyttja anläggningen i större omfattning än 
mindre barn som behöver besöka badet med vårdnadshavare. 

Den största kostnadsökningen enligt förslaget är förslaget till förändring där all 
verksamhet för vuxna placeras i kategori 2.  

 
 
 
 
 
 
Jonas Nyström 
förvaltningschef 
Enköpings kommun 
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verksamhetschef 
Enköpings kommun 
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