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Paragraf 62  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Till protokollsjusterare valdes Sverre Ahlbom (S). 

__________  
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Paragraf 63  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkändes. 

__________  
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Paragraf 64  

Ordförande informerar 

Beslut 
Ordförande informerar om aktuella ärenden inom verksamheten. 

__________  
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Paragraf 65  

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Förvaltningen informerar om aktuella ärenden inom verksamheten. 

__________  
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Paragraf 66 Ärendenummer UPN2021/136 

Information om utvärdering av "Stöd till civilsamhället"  

Beslut 
Upplevelsenämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Marita Ghafouri informerade om utfallet av den utvärdering av "Stöd till 
civilsamhället" som genomförts. 

__________  
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Paragraf 67 Ärendenummer UPN2021/173 

Lokalbehovsplan 2023  

Beslut 
Upplevelsenämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Lokalbehovsplanen beskriver förvaltningens behov av lokaler på tio års sikt och 
baserar sig bland annat på befolkningsprognos, översikts- och detaljplaner, lokal- 
och verksamhetsbehov. Tillsammans med fakta om bland annat 
fastighetsbeståndet såsom teknisk status, energiförbrukning, arbetsmiljö och 
eventuella hyreskontrakts längd bildar detta ett underlag till kommunens 
lokalförsörjningsplan. 
Enköpings kommun har en plan för arbetet med processtyrd planering och denna 
lokalbehovsplan är en del i denna. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att denna lokalbehovsplan på ett tydligt sätt beskriver 
verksamheternas behov av lokaler, för att kunna erbjuda ett brett och attraktivt 
utbud i linje med kommunfullmäktiges mål för planperioden. Det innebär långsiktig 
planering som innefattar både större och mindre investeringar. Likaså tar planen 
hänsyn till den sociala kompassen för att nå flera målgrupper i Enköpings kommun. 
Bedömning samt prövning av barnets bästa sker i varje enskilt projekt i ett flertal 
steg där beslut tas inom projekten. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden tackar för informationen. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden tackar för informationen. 

__________  
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Paragraf 68 Ärendenummer UPN2021/11 

Investeringsplan 2023-2032 

Beslut 
Upplevelsenämnden godkänner den långsiktiga investeringsplanens inriktning för 
perioden 2023-2032, som ett underlag till kommande budgetprocess. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges beslutade ”regler för investeringar” ska varje nämnd ta 
fram en investeringsplan för perioden 2023-2032 där de första tre åren är mer 
specificerade och de efterföljande åren är ”markeringsbelopp”. Nämndernas 
årligen uppdaterade investeringsplaner utgör underlag i budgetprocessen.  

Upplevelseförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen tagit fram ett förslag till investeringsplan för 
upplevelsenämnden för perioden 2023-2032, se bilaga.  

Förvaltningens bedömning 
Bedömningen är att förslaget på investeringsplan på ett tydligt sätt speglar 
lokalbehovsplanen UPN2021/173 och nämndens årsplan. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden godkänner den långsiktiga investeringsplanens inriktning för 
perioden 2023-2032, som ett underlag till kommande budgetprocess. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden godkänner den långsiktiga investeringsplanens inriktning för 
perioden 2023-2032, som ett underlag till kommande budgetprocess. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen  
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Paragraf 69 Ärendenummer UPN2021/192 

Fördjupad förstudie kulturhus Joar 

Beslut 
Upplevelsenämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Upplevelsenämndens arbetsutskott beslutade på extrainsatt arbetsutskott den 7 juli 
att förstudierapporten avseende kulturhus Joar i Enköping behöver kompletteras 
med en fördjupning och beställde följande komplettering: 

Förstudien för Kulturhus Joar ska kompletteras och fördjupas med hänsyn till 
beslutet ”Tillsammans” och reviderade siffror vad gäller museets ytor i befintliga 
lokaler på Rådhusgatan 3. Det senare föranleder anledning att göra en förnyad 
bedömning och ett nytt förslag som visar hur museet ska inkluderas i Kulturhus 
Joar. Det förnyade förslaget ska: 

 Tas fram utifrån reviderade uppgifter avseende ytor. 
 Inkludera förslaget att flytta teknik/ventilation till en tillbyggnad på taket. 
 Visa hur ytor kan maximeras genom multifunktion, även disposition av 

källaren ska inkluderas i förslaget. 
 Det ska i så stor utsträckning som möjligt också fullfölja visionen för 

Kulturhus Joar som kommer fram i genomförda dialogmöten. 

 
Upplevelseförvaltningens bedömning 
Syftet med ombyggnad av Joar Blå är att skapa en mötesplats för kultur med 
bibliotek och stor scen som bas, för kommunens invånare och besökare som tillför 
samhällsnytta och stöttar en växande kommun. Det ska vara ett hus med stark 
identitet som ska dra till sig besökare som ska känna sig trygga och välkomna. 
Samtidigt ska byggnadens karaktär och skyddsvärde tas tillvara och inriktningen 
bör vara ett hus med dynamiska och multifunktionella lokaler för effektivt nyttjande 
av ytor och teknik. Med nya flöden och stråk ska byggnaden knytas samman med 
stadskärnan, ån och den omgivande parkmiljön.   

Förvaltningens rekommendation är att förstudiens olika alternativ ska vara till stöd 
inför framtagandet av en programhandling och den fortsatta processen framåt för 
investering och ombyggnad av Joar Blå.  

__________  
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Paragraf 70 Ärendenummer UPN2021/119 

Ansökan bidrag - Solceller till Mälbygården 
Beslut 
Upplevelsenämnden återremitterar ärendet med följande motivering: 

Förvaltningen får i uppdrag att; 

 Tillsammans med Mälbygården bygdegårdsförening redovisa det 
ekonomiska underlaget för solcellsbyggnationen. Alltså vilka vinster som 
uppstår med en solcellsanläggning jämfört med dagens kostnader. 

 Analysera investeringens påverkan på förvaltningens ekonomi samt om 
beslut under 2021 kan belasta budget 2022. Redovisas senast vid 
nämnden i november. 

Beskrivning av ärendet 
Föreningen avser att senast 1 december 2021 ansöka om investeringsbidrag från 
Boverket. Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av 
allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, 
tillgänglighet eller energieffektivitet. Investeringsbidrag kan lämnas med högst 50 
procent av den godkända kostnaden. För att få investeringsbidrag krävs det att 
kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 procent av den 
godkända kostnaden. Eventuell merkostnad förutsätts föreningen kunna hantera 
själv. Om ett bidrag från Boverket beviljas beslutas detta i maj 2022. 

De senaste 10 åren uppger föreningen att de har haft en årlig utgift för elektricitet 
på ca 60 000 kronor. Med solcellsutbyggnad på ca 19 000 KW kan föreningens 
kostnad sänkas med cirka 20 000 kronor per år. En eventuell installation kan 
tidigast ske hösten 2022 med hänsyn till Boverkets handläggningstid. 

Förvaltningens bedömning 
Ur ett landsbygdsperspektiv är det är viktigt att värna om landsbygdsutveckling och 
säkerställa att det finns ett lokalt utbud. Ur ett miljöperspektiv så är det lokala 
utbudet som bygdegårdarna kan erbjuda en viktig del i de hållbarhetslöften som 
finns i vår kommun. Föreningen tar ett stort ansvar för sin ekonomi och vilja till att 
bidra till klimatvänliga alternativ. Enköping är en kommun med ett 
engagerat  civilsamhälle i kransorterna. Bygdegårdarnas främsta syfte är att 
erbjuda sina lokaler som samlingsplats och mötesplats.  

Föreningen uppger att investeringskostnaden är cirka 329 000 kronor. Av denna 
summa finns det möjlighet för Boverket att finansiera 50 procent. Föreningen har 
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säkrat egen finansiering med 20 procent. Ett krav som ska uppfyllas för att 
Boverket ska bevilja bidraget är att kommunen är medfinansiär med 30 procent av 
den totala investeringskostnaden, vilket i detta fall rör sig om 98 700 kronor. 

Förvaltningen föreslår nämnden att avslå ansökan, då ekonomiska förutsättningar 
saknas i dagsläget. Behovet av investeringen bedöms inte som akut för att 
verksamheten ska kunna fortsätta bedrivas. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår ansökan om bidrag för solceller. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår ansökan om bidrag för solceller. 

__________ 
 
Kopia till: 
Föreningen Mälbygården  
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Paragraf 71 Ärendenummer UPN2021/190 

Ansökan om medel för takrenovering Lötgården 

Beslut 
Upplevelsenämnden bifaller ansökan om bidrag med 30 procent av 
investeringsutgiften, under förutsättning att Boverket beviljar angivet belopp samt 
att föreningen har egen finansiering om 20 procent av den totala investeringen. 

Beskrivning av ärendet 
Föreningen avser att senast 1 december 2021 ansöka om investeringsbidrag från 
Boverket. Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av 
allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, 
tillgänglighet eller energieffektivitet. Investeringsbidrag kan lämnas med högst 50 
procent av den godkända kostnaden. För att få investeringsbidrag krävs det att 
kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 procent av den 
godkända kostnaden. Eventuell merkostnad förutsätts föreningen kunna hantera 
själv. Om ett bidrag från Boverket beviljas beslutas detta i maj 2022. 

Lötgården står inför en tämligen akut åtgärd krävs då taket läcker och vatten tagit 
sig in till innertak/vägg och droppat ner i köket. Ekonomiska medel söks från 
Enköpings kommun samt Boverket för att kunna finansiera åtgärden av 
läckaget. Lötgården har varit aktiv och i bruk sedan 1949. Det finns en stark 
tradition förknippad med Löts Bygdegårdsförening och Lötgården, där styrelserna 
genom åren haft en hög grad av engagemang och anordnat aktiviteter för alla 
åldrar, oavsett säsong. 

Arbetet bedrivs helt ideellt och förutom de intäkter som uthyrning av Lötgården 
inbringar (för fester, bröllop och lägerverksamhet mm) samt det föreningsbidrag 
som Lötgården får av kommunen, så är intäktskällorna få.  

Nu har föreningen dessvärre upptäckt ett läckage i taket och det kräver en betydligt 
större åtgärd än vanligt underhållsarbete och blir därmed för kostsamt för 
bygdegården att finansiera på egen hand.  

Förvaltningens bedömning 
Ur ett landsbygdsperspektiv är det är viktigt att värna om landsbygdsutveckling och 
säkerställa att det finns ett lokalt utbud. Ur ett miljöperspektiv så är det lokala 
utbudet som bygdegårdarna kan erbjuda en viktig del i de hållbarhetslöften som 
finns i vår kommun. Föreningen tar ett stort ansvar för sin ekonomi och vilja till att 
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bidra till klimatvänliga alternativ. Enköping är en kommun med ett 
engagerat  civilsamhälle i kransorterna. Bygdegårdarnas främsta syfte är att 
erbjuda sina lokaler som samlingsplats och mötesplats.  

Kostnaderna att åtgärda det läckande taket är en investering i Lötgårdens fortsatta 
framtid och skulle säkerställa att byggnaden kan användas i många år framöver, 
och bidra med aktiviteter lokalt på landsbygden.  

Föreningen uppger att investeringskostnaden är cirka 160 000 kronor. Av denna 
summa finns det möjlighet för Boverket att finansiera 50 procent. Föreningen 
måste även säkra egen finansiering med 20 procent. Ett krav som ska uppfyllas för 
att Boverket ska bevilja bidraget är att kommunen är medfinansiär med 30 procent 
av den totala investeringskostnaden, vilket i detta fall rör sig om 48 000 kronor. 

Förvaltningen föreslår nämnden att bifalla ansökan om bidrag, då åtgärden 
bedöms som akut för fastighetens fortsatta verksamhet. Nämndens beslut gäller 
under förutsättning att Boverket godkänner ansökan utifrån angiven summa samt 
att föreningen finansierar 20 procent. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden bifaller ansökan om bidrag med 30 procent av 
investeringsutgiften, under förutsättning att Boverket beviljar angivet belopp samt 
att föreningen har egen finansiering om 20 procent av den totala investeringen. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden bifaller ansökan om bidrag med 30 procent av 
investeringsutgiften, under förutsättning att Boverket beviljar angivet belopp samt 
att föreningen har egen finansiering om 20 procent av den totala investeringen. 

__________ 
 
Kopia till: 
Lötgården  
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Paragraf 72 Ärendenummer UPN2021/13 

Taxor och avgifter 2022 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer upplevelsenämndens förtydligande av taxor 
och avgifter samt förslag till taxor och avgifter, att gälla från 1 januari 2022. 

Upplevelsenämnden för egen del 
Upplevelsenämnden godkänner taxor och avgifter för år 2022 inklusive 
det förtydligande som förvaltningen har gjort. 

Beskrivning av ärendet 
Upplevelsenämndens taxor och avgifter för år 2022 godkändes av nämnden den 
16 mars 2021.  
I kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2021 Kommunfullmäktiges årsplan med 
budget 2022 och plan för 2023-2024, investeringsbudget, skattesats samt taxor 
och avgifter för 2022 (KS 2021/192) beslutades att återremittera 
upplevelsenämndens taxor utifrån nedanstående yrkande. 

Maria Bakas (S) yrkar i första hand på att upplevelsenämndens taxor 
återremitteras för att dessa ska tydliggöras i text och siffror så att utrymmet för 
tolkningar tas bort. Taxorna och avgifterna ska förtydligas så att beräkningarna inte 
kan misstolkas av den enskilda individen. I andra hand yrkar Maria Bakas (S) på 
en generell höjning på 1,5% av taxor och avgifter för upplevelsenämnden samt att 
man återställer dokumentet så de föreningar som nu får en 120% ökning också får 
en 1,5% i ökning. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen har under flera år arbetat för att förtydliga och förenkla 
taxor och avgifter som är ett omfattande dokument.  

Förvaltningen har haft kontakt med Maria Bakas och i den dialogen har det 
framkommit att det råder en otydlighet gällande hyra av simbanorna i 25- 
metersbassängen på Pepparrotsbadet. I taxorna framgår att det är maximalt fyra 
banor som kan hyras för alla kategorier. Detta för att säkerställa allmänhetens 
tillgång till simbanor för motion och en aktiv fritid. Undantag har givits för 
Simklubben Ena som efter dialog kan få tillgång till fler banor med samma taxa 
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som för fyra banor. För att förtydliga detta så är förvaltningens förslag att 
skrivningen om max antal banor för kategori 1 tas bort. Se Taxor- och avgifter, sid 
25, simbanor, per timme, kategori 1. 
Förvaltningen har inte uppfattat att det finns några andra otydligheter i 
dokumentet.  

Upplevelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer upplevelsenämndens förtydligande av taxor 
och avgifter samt förslag till taxor och avgifter, att gälla från 1 januari 2022. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden godkänner taxor och avgifter för år 2022 inklusive 
det förtydligande som förvaltningen har gjort. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer upplevelsenämndens förtydligande av taxor 
och avgifter samt förslag till taxor och avgifter, att gälla från 1 januari 2022. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden godkänner taxor och avgifter för år 2022 inklusive 
det förtydligande som förvaltningen har gjort. 

__________ 
 
Kopia till: 
kommunfullmäktige  
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Paragraf 73 Ärendenummer UPN2021/176 

Nämndremiss - mötes- och resepolicy 

Beslut 
Upplevelseförvaltningen godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på 
remissen. 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med denna mötes- och resepolicy är att säkerställa att våra resor är 
trafiksäkra, kostnadseffektiva och sker med låg miljö- och klimatpåverkan. Vi vet att 
transporter står för en stor del av kommunens miljöpåverkan och kostnader. 
Policyn kan delvis även användas för resor till och från arbetet. Denna policy gäller 
alla som arbetar för Enköpings kommun, det vill säga, såväl förtroendevalda som 
anställda. Att du som anställd eller förtroendevald gör välplanerade och 
genomtänkta tjänsteresor bidrar det till att minska transportkostnaderna, men även 
till att effektivisera arbetstiden och reducera den negativa klimat- och 
miljöpåverkan. 
Inför varje möte ska såväl mötesorganisatören som mötesdeltagaren göra en 
avvägning av mötesform och eventuellt färdmedel till mötet enligt följande 
prioritering: 
 
1. Onlinemöte 
2. Gång eller cykel till fysiskt möte 
3. Kollektivtrafik till fysiskt möte 
4. Resa med kommunens tjänstebil till fysiskt möte. I detta fall ska samåkning 
eftersträvas. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen är positiv till att kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett 
förslag på en gemensam policy som vägledning till alla kommunens förvaltningar, 
nämnder och bolag. Policyn innehåller flera bra tankar och ställningstaganden som 
kommer att ge en god grund för kommunens arbete för att minska sin 
miljöbelastning och uppfylla sina hållbarhetslöften. 
 
Störst besparing av tid, kostnad och miljö får kommunen av att undvika resor. 
Förvaltningen tycker därför att det är bra att kommunens gemensamma mötes- och 
resepolicy uppmuntrar till att bryta invanda beteenden, och att var och en som 
planerar att resa ska ställa sig frågan om en resa verkligen är nödvändig. 
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En fördel med mötes- och resepolicyn är också att den pekar ut en 
färdmedelshierarki som prioriterar färdsätt för de resor i tjänsten som trots allt 
behövs. Policyn säger till exempel att gång, cykel och kollektivtrafik ska väljas vid 
korta resor. I andra hand – om det inte finns kollektivtrafik – ska kommunens egna 
bilar eller upphandlad hyrbilsleverantör väljas. 
I den föreslagna mötes- och resepolicyn står det att kommunledningsförvaltningen 
har ansvar för att årligen göra uppföljning. Men det står inte ur vilket perspektiv. 
Det är viktigt att resornas klimatpåverkan följs upp och att det följs upp av 
respektive förvaltning/bolag istället för kommunledningsförvaltningen och det 
föreslår förvaltningen att det bör läggas till i formuleringen. 
Formuleringen om att ”det färdsätt ska väljas som är mest trafiksäkert, 
kostnadseffektivt och med låg miljö- och klimatpåverkan föreslås ändras. 
Nuvarande beskrivning kan göra det lätt att tro att låg kostnad för kommunen är 
avgörande. Detta kan missgynna valet av färdmedel. Det skulle vara bättre om det 
stod i policyn att: vid resa ska färdsätt väljas utifrån en samlad bedömning av 
trafiksäkerhet, miljöpåverkan och kostnadseffektivitet. 
Denna policy ger också en signal om att sättet att arbeta bör förändras. 
Kommunens medarbetare kan komma att minska sin produktivitet för att valet av 
färdmedel kommer göra att resor till och från möten och arbetsplatser / hämta och 
lämna poolbil etc kommer ta arbetstid. Ur ett personalpolitiskt perspektiv kan det 
vara bra. Men effekten ur ett kostnadsperspektiv kan komma att förändras och 
resursfrågor kan bli aktuella. 
Förvaltningen har många olika yrkesgrupper och frågan är om en analys är gjord 
utifrån att långt ifrån alla är administrativa. Policyn bör säkras ur perspektivet att 
den kan efterlevas oavsett yrkesgrupp. Här ser förvaltningen att policyn är styrande 
och att det kan få konsekvenser på arbetets utförande och omfattning. 
Följande står i föreslagen policy: Om starka skäl finns för att göra avsteg från 
nedanstående prioriteringsordning äger ansvarig chef/ordförande rätt att bevilja 
detta. Avsteg ska dokumenteras och kommer att tas upp inom ramen för 
uppföljningsarbetet. Det föreslår förvaltningen att det tas bort. Policyn gör här ett 
avsteg från att vara en policy till att bli en skarp riktlinje och meningen upplevs 
kontrollerande på ett negativt sätt. 
Konkret så ser inte vår verklighet ut på ett sätt där alla arbetar på en plats eller i ett 
fysiskt närliggande område. Redan nu kan vi påstå att vi inte kommer att kunna 
fullfölja vissa delar av våra verksamheters uppdrag om vi ska leva upp till policyn i 
sin helhet. Ett exempel är att det kommer att påverka ungas möjlighet att delta i 
kulturskolans utbud, särskilt de som bor i kransort. Verksamheten är uppsökande 
och ambulerar mellan olika platser under samma dag. Personal bor utanför 
centralort, undervisar i olika kransorter och har utrustning med sig. Dessutom har 
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de oregelbundna arbetstider. 
Förvaltningen efterlyser en prövning av barnets bästa i enlighet med 
barnkonventionen, innan policyn beslutas. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelseförvaltningen godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på 
remissen. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelseförvaltningen godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på 
remissen. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 74 Ärendenummer UPN2021/135 

Tillägg till fullmakt PUB-avtal 

Beslut 
Upplevelsenämnden kompletterar beslut om Fullmakt personuppgiftsbiträdesavtal 
(beslutad av upplevelsenämnden 2019-04-25, § 48 UPN2019/94) så att 
kommunstyrelsens fullmakt gäller även när SKRs avtalsmall används. 

Beskrivning av ärendet 
Personuppgiftsbiträdesavtal är en särskild sorts avtal som regleras av 
dataskyddsförordningen (f d personuppgiftslagen). Ett sådant avtal måste enligt 
dataskyddsförordningen finnas, när en uppdragstagare hanterar personuppgifter 
för någon annans räkning (personuppgiftsansvarig).  

Personuppgiftsansvarig i kommunen är varje nämnd var för sig. Nämnderna kan 
ha uppdragstagare antingen ensamt eller gemensamt med flera nämnder. Det kan 
vara en upphandlad leverantör eller en app eller liknande. När uppdragstagaren 
hanterar personuppgifter är den ett personuppgiftsbiträde och då krävs 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

När det finns flera personuppgiftsansvariga nämnder gentemot samma biträde 
krävs att alla ansvariga ingår i avtalet. Ofta är det då fråga om en 
kommunövergripande tjänst eller ett system som köpts in centralt, det vill säga 
upphandlats via kommunstyrelsen. 

I Enköpings kommun får kommunstyrelsen skriva på personuppgiftsbiträdesavtal 
för andra nämnders räkning om kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig 
tillsammans med en eller flera andra nämnder. Nämnderna har tidigare fattat 
beslut om att ställa ut en fullmakt till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen får 
använda den när kommunens avtalsmall används. Om något annat avtal används 
måste kommunstyrelsen samråda med de andra nämnderna och få särskilt 
godkännande att skriva på med fullmakt. 

Vem som har behörighet att skriva på avtal bör framgå av nämndens reglemente 
och/eller delegationsordning. Det kan också finnas en särskild firma-teckningslista. 
För det mesta är det den som har fattat det bakomliggande beslutet som får skriva 
på. Det kan vara i anslutning till en tilldelning i en upphandling eller en projektstart. 
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Upplevelseförvaltningens bedömning 
Vid upphandlingar som berör flera nämnder, där Kommunstyrelsen genom fullmakt 
kan teckna personuppgiftsbiträdesavtal, har det inträffat att leverantörer tackat nej 
till att teckna avtal med Enköpings kommun. Anledningen till detta är att Enköpings 
kommun i första ledet inte accepterar leverantörens/uppdragstagarens förslag på 
avtal och föreslår istället Enköpings kommuns eget avtal. Företaget accepterar då 
inte Enköpings kommuns avtal utan föreslår att vi enas om SKRs avtal. Utifrån 
nuvarande fullmakt har Kommunstyrelsen inte rätt att fatta ett beslut som inte 
använder kommunens eget avtal. Alternativt kan Enköpings kommun bilägga 
Enköpings kommuns eget avtal i upphandlingsunderlaget, leverantören återkopplar 
då under upphandlingsprocessens att de inte godkänner Enköpings kommuns eget 
avtal och istället föreslår SKRs avtal.  

Leverantörer har till exempel återkopplat att de inte godtar Enköpings kommuns 
formuleringar om att underbiträden ska godkännas i förväg, samt att Enköpings 
kommun skarpare formulering om ansvar. SKRs avtal identifierar att underbiträden 
ska följa samma regler som biträdet, och vi kan säga upp avtalet om detta inte 
följs, vi får också information om nya biträden. Dock godkänner vi inte 
underbiträden innan. Gällande ansvarsdelen så är den inte lika skarpt formulerade 
men följer det som SKR rekommenderar är rimligt. 

SKR publicerade en ny version av SKRs avtal den 2 januari 2020. Syftet är att det 
avtalet ska vara en branschstandard som alla tjänsteleverantörer anmodas att 
använda i PUB-/PUA-situationer med kommuner och regioner som deltagande 
part. 

Genom att tillämpa SKRs avtalsmall ökar således kommunens möjligheter till att få 
attraktiva leverantörer. Upplevelsenämnden bedömer att detta sker utan att någon 
påtaglig större risk läggs på kommunen.  

Utifrån detta rekommenderar upplevelsenämnden att upplevelseförvaltningens 
fullmakt kompletteras så att kommunstyrelsen även tillåts använda SKRs 
avtalsmall. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden kompletterar beslut om Fullmakt personuppgiftsbiträdesavtal 
(beslutad av upplevelsenämnden 2019-04-25, § 48 UPN2019/94) så att 
kommunstyrelsens fullmakt gäller även när SKRs avtalsmall används. 
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden kompletterar beslut om Fullmakt personuppgiftsbiträdesavtal 
(beslutad av upplevelsenämnden 2019-04-25, § 48 UPN2019/94) så att 
kommunstyrelsens fullmakt gäller även när SKRs avtalsmall används. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 75 Ärendenummer UPN2021/2 

Delegationsbeslut till nämnd 

Beslut 
Upplevelsenämnden godkänner upplevelseförvaltningens redovisning av 
delegeringsbeslut enligt bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 
Upplevelsenämnden har delegerat i enlighet med delegationsordningen berörda 
tjänstemän. 

__________


	Upprop och val av protokolljusterare
	Beslut

	Godkännande av föredragningslista
	Beslut

	Ordförande informerar
	Beslut

	Förvaltningen informerar
	Beslut

	Information om utvärdering av "Stöd till civilsamhället"
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Lokalbehovsplan 2023
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Förvaltningens bedömning
	Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
	Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden


	Investeringsplan 2023-2032
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Förvaltningens bedömning
	Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
	Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden


	Fördjupad förstudie kulturhus Joar
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Ansökan bidrag - Solceller till Mälbygården
	Beskrivning av ärendet
	Förvaltningens bedömning
	Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
	Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden


	Ansökan om medel för takrenovering Lötgården
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Förvaltningens bedömning
	Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
	Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden


	Taxor och avgifter 2022
	Beslut
	Förslag till kommunfullmäktige
	Upplevelsenämnden för egen del

	Beskrivning av ärendet
	Upplevelseförvaltningens bedömning
	Upplevelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
	Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
	Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
	Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden


	Nämndremiss - mötes- och resepolicy
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Förvaltningens bedömning
	Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
	Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden


	Tillägg till fullmakt PUB-avtal
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Upplevelseförvaltningens bedömning
	Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
	Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden


	Delegationsbeslut till nämnd
	Beslut
	Beskrivning av ärendet


