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Upplevelsenämnden

Kompensationsbidrag
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Upplevelsenämnden beslutar om att fördela kompensationsbidrag enligt följande
fördelning:
Förening/ kulturutövare

Bidragsnummer

Ansökt
belopp

Föreslaget
belopp

Motivering

Brunnagården Bygdegårdsförening

609

15 500 kr

15 500 kr

Förlorade biljettintäkter samt
lokalhyra vid grillfest som
ställts in på grund av
pandemin.

Brunnagården Bygdegårdsförening

610

1 800 kr

1 800 kr

Förlorade intäkter genom
anmälningsavgifter vid
inställda aktiviteter yoga och
gymnastik

Brunnagården Bygdegårdsförening

611

2 200 kr

2 200 kr

Förlorad intäkt vid uthyrning
av lokal till extern part som
avbokat på grund av
pandemin.

25 000 kr

1 000 kr

Ersättning för utlägg
anmälningsavgift till Vår konst
som inte återbetalats vid
inställt arrangemang.

924 kr

Kostnad för hyra av hallar
och planer som ej kunnat
utnyttjas till verksamheten på
grund av pandemin.

Catarina Larsson

Enköping city athletic club

586

2 636 kr

Enköping United FK

588

8 000 kr

- kr

Ansökan saknar förtydligande
kring vilka sponsorer som
gått förlorade på grund av
pandemin.

2 (5)

Enköpings Allmänna Idrottsförening
(EAI)

575

2 000 kr

2 000 kr

Förlorad intäkt vid uthyrning
av lokal till extern part som
avbokat på grund av
pandemin.

Enköpings Dragspelsklubb

618

4 200 kr

4 200 kr

Förlorade intäkter för inställda
spelningar.

Enköpings Finska förening Sampo

578

60 000 kr

60 000 kr

Förlorade intäkter i samband
med lotterier och
deltagaravgifter när
verksamheten inte kunnat
genomföras som planerat.

Enköpings Karateklubb

593

21 105 kr

- kr

Ansökan och komplettering
visar inte på några kostnader
som föreningen haft trots
minskad verksamhet på
grund av pandemin.

Enköpings Motorgårdsförening

612

13 500 kr

5 000 kr

Förlorad intäkt vid uthyrning
av lokal till extern part som
avbokat på grund av
pandemin.

Enköpings Riksteaterförening

614

23 799 kr

23 799 kr

Förlorade biljettintäkter i
samband med inställt
arrangemang.

Enköpings Rugbyklubb

629

85 000 kr

47 000 kr

Förlorad intäkt vid uthyrning
av lokal till extern part som
avbokat på grund av
pandemin.

Enköpings Showgrupp Återsken

574

40 000 kr

- kr

Ansökan och komplettering
visar inte på några faktiska
utgifter som inte kunnat
undvikas då det inställda
arrangemanget är uppskjutet
till oktober.

Enköpings SK Fotbollsklubb

596

80 000 kr

6 250 kr

Kompensationsbidrag
baserat på förlorade intäkter
under ansökningsperioden.

Equmenia - scouterna

579

10 000 kr

- kr

Ansökan och komplettering
visar inte intäktsförlust och
vinst på lotterier för
arrangemanget. Föreningen
bedöms inte heller vara i stort
behov av kompensationsstöd.
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Fanna Bollklubb

633

8 000 kr

- kr

Ansökan och komplettering
visar inte på att föreningen
haft ökade kostnader som
följd av pandemin. Bokningar
gjorda av föreningen ser
likadana ut föregående år
som i år.

Fjärdhundra Sportklubb

631

20 000 kr

- kr

Ansökan och komplettering
visar att ansökan inte är
godkänd.
Kompensationsbidraget ska
inte gå till att täcka
intäktsförluster genom
försäljning.

Friluftsfrämjandet

616

80 000 kr

19 000 kr

Förlorad intäkt vid uthyrning
av Främjarstugan både
avbokningar och inga nya
bokningar under perioden.

Föreningen Altunagården

635

15 000 kr

7 000 kr

Förlorad intäkt vid uthyrning
av lokal till extern part som
avbokat på grund av
pandemin.

Kultur Irakiska Folk Föreningen

590

7 200 kr

Litslena Bygdegårdsförening

621

66 000 kr

49 509 kr

Förlorad intäkt vid uthyrning
av lokal till extern part som
avbokat på grund av
pandemin. Även förlorad
intäkt för dansbandskväll.

25 000 kr

1 000 kr

Ersättning för utlägg
anmälningsavgift till Vår konst
som inte återbetalats vid
inställt arrangemang.

81 200 kr

81 200 kr

Förlorade intäkter genom
kursavgifter då utbildning inte
kunde genomföras som
planerat.

P.O Larsson

Pistolklubben Ena

Spencer Strandh

626

20 000 kr

- kr

- kr

Ansökan och komplettering
visar inte på några
intäktsförluster under
perioden som är kopplade till
pandemin.

Ansökan avslås då
kompensationsbidrag för
kulturutövare inte gäller
kommersiell verksamhet.
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Trögdsgården

619

20 000 kr

5 208 kr

Åsunda IF

624

36 500 kr

- kr

Österundagården förening

580

25 125 kr

16 900 kr

798 765 kr

Förlorad intäkt vid uthyrning
av Trögdsgården både
avbokningar och inga nya
bokningar under perioden.
Ansökan saknar förtydligande
kring vilka andra intäkter
utöver försäljning som gått
förlorat på grund av
pandemin.
Förlorad intäkt vid uthyrning
av lokal till extern part som
avbokat på grund av
pandemin samt inställda
arrangemang anmälningsavgifter

349 890 kr

Upplevelsenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att invänta beslutet från
Riksidrottsförbundet, Kulturrådet och Konstnärsnämnden gällande de föreningar
och kulturutövare som har sökt statliga medel, och därefter återkomma med förslag
till beslut gällande kompensationsbidrag från kommunen på nämndens
sammanträde i september 2020.
Detta berör följande ansökningar:
Förening/ kulturutövare

Bidragsnummer

Ena Bugg & Swing

622

Enköpings Blåsorkester

607

Enköpings Brottarklubb

594

Enköpings Idrottssällskap

589

Enköpings Klätterklubb

577

Enköpings Ridklubb

605

Enköpings SK Hockeyklubb

599

Enköpings SK Ungdomsklubb

603

Fanna Bollklubb

632

Fredrik Sköld
Korpen Enköpings Motionsidrottsförening

592

OK Enen

625
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Simklubben ENA

617

Beskrivning av ärendet
Med anledning av pandemin Covid -19 har upplevelsenämnden beslutat om ett
åtgärdspaket som är ett kompensationsbidrag med en budget tom 0,7 miljoner
kronor, där föreningar kan söka pengar, enligt nedanstående principer:
Kompensation från en eventuell pott bör främst gå till de föreningar som:
•
•
•
•

gått miste om intäkter främst på grund av inställda cuper, turneringar,
föreställningar och arrangemang.
drabbats av förlorade intäkter på grund av uteblivna anmälningsbiljettavgifter/intäkter.
fått kostnader trots att arrangemanget/aktiviteten blivit inställd på grund av
restriktioner kopplade till coronaviruset.
Uteblivna intäkter från sponsorer och lotterier.

Bidraget bör inte ges för:
•
•
•

lön till personal och spelare.
inköp av inventarier, till exempel möbler till arrangemang.
att kompensera utebliven försäljning (av till exempel fika eller tröjor etc)
Upplevelseförvaltningens bedömning
Är att förslaget till fördelning mycket väl speglar de utmaningar och svårigheter
som har uppstått för de föreningar som föreslås få kompensationsbidrag.
Civilsamhället spelar en viktig roll för folkhälsan och samhällsutvecklingen. Det
är angeläget att vi i möjligaste mån kan hjälpa föreningslivet och andra aktörer
att upprätthålla verksamhet. Vi bedömer också att förslaget till kompensation är
rimlig i relation till andra kostnader som uppstår på lång sikt om inte
civilsamhället ges möjlighet att vara fortsatt viktig funktion i att utveckla och
attrahera människor som bor, verkar och besöker Enköping.

Upplevelseförvaltningen

Jonas Nyström
förvaltningschef
Enköpings kommun

Camilla Rosenberg
chef utveckling och stöd
Enköpings kommun

