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Paragraf 12

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Magnus Johansson (M) utses till protokollsjusterare.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 13

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 14

Förvaltningen informerar
Beslut
Förvaltningen informerar om aktuella ärenden inom verksamheten.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 15

Ärendenummer UPN2020/56

Fanna BK
Beslut
Upplevelsenämnden beslutar att diskussionen i ärende sker bakom stängda dörrar.
Inför beslutet öppnades mötet och allmänheten välkomnades till nämndens möte.
Upplevelsenämnden beslutar att godkänna Fanna BK som bidragsberättigad
förening med följande villkor:
Fanna BK tar fram en handlingsplan för hur föreningen säkerställer att
verksamheten är drog- och alkoholfri, samt hur föreningen arbetar vidare
med att skärpa rutiner och policy avseende alkohol och droger.
Handlingsplanen följs upp med kommunen en gång i kvartalet under 2020.
En tydlig plan för hur föreningen ska arbeta för att långsiktigt hantera
situationen kring den aktuella ledaren. Fanna BK rapporterar löpande till
Upplevelseförvaltningen om hur processen fortlöper.
Upplevelseförvaltningen ska särskilt följa upp att tränaren inte är involverad
i barn- och ungdomsverksamheten.
Regelbundna oanmälda drogtester genomförs på den aktuella ledaren
under 2020.

Beskrivning av ärendet
En huvudtränare i Fanna BK har blivit gripen för droginnehav och användning av
droger vid tre tillfällen. Med anledning av detta har upplevelseförvaltningen genom
utvecklare på idrott och fritid, samordnare civila samhället och stabschef med
ansvar för föreningsbidrag, haft samtal med ordförande i föreningen. Ordförande
kontaktade förvaltningen för ett möte med syfte att berätta om den uppkomna
händelsen samt föreningens sätt att hantera den uppkomna situationen.
Föreningen har under en period om tre månader haft tränaren avstängd men
tränaren är nu tillbaka i organisationen som aktiv huvudtränare. Det var en oenig
styrelse som beslutade om att stänga av tränaren istället för att utesluta hen ur
organisationen. Motiveringen är att föreningen vill stötta individen i situationen.
I gällande bidragsregler står det att vi har nolltolerans och att verksamhet för barn
och unga ska bedrivas i drogfri miljö. På grund av detta begär vi in en alkohol- och
drogpolicy från föreningar med barn och ungdomsverksamhet.
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningen ser allvarligt på det inträffade. Kommunens bidragsregler uttrycker
nolltolerans vad gäller droger och alkohol inom kommunens föreningsliv. Fanna BK
är dessutom en förening som bygger på en omfattande barn- och
ungdomsverksamhet. Ledare och seniora spelare är förebilder för barn och
ungdomar.
Förvaltningen menar att nämndens beslut bör vara inriktat på att skydda barn- och
ungdomsverksamheten. Det innebär dels att sträva efter att trygga de ekonomiska
förutsättningarna för denna. Det innebär också att skydda barn- och
ungdomsverksamheten mot skadliga influenser och förebilder. Förvaltningen ser
det därför som angeläget att tydligt markera nämndens inställning till
kombinationen narkotika och idrott samt ställa krav på föreningens agerande både
i det enskilda ärendet och i ett längre perspektiv för att tydliggöra föreningens
värdegrund och policy kring i frågan.
Förvaltningen föreslår därmed att nämnden att Fanna BK blir bidragsberättigade
med några villkor som ska uppfyllas.

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att godkänna Fanna BK som bidragsberättigad
förening med följande villkor:
Fanna BK tar fram en handlingsplan för hur föreningen säkerställer att
verksamheten är drog- och alkoholfri, samt hur föreningen arbetar vidare
med att skärpa rutiner och policy avseende alkohol och droger.
Handlingsplanen följs upp med kommunen en gång i kvartalet under 2020.
En tydlig plan för hur föreningen ska arbeta för att långsiktigt hantera
situationen kring den aktuella ledaren. Fanna BK rapporterar löpande till
Upplevelseförvaltningen om hur processen fortlöper.
Upplevelseförvaltningen ska särskilt följa upp att tränaren inte är involverad
i barn- och ungdomsverksamheten.
Regelbundna oanmälda drogtester genomförs på den aktuella ledaren
under 2020.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 16

Ärendenummer UPN2020/35

Årsredovisning 2019
Beslut
Upplevelsenämnden fastställer årsredovisningen för 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunens ekonomi och verksamhet följs årligen upp i kommunens
årsredovisning.
Upplevelsenämndens årsredovisning lämnades till kommunledningsförvaltningen i
januari 2020. Årsredovisningen behandlar både verksamhetsresultat och ekonomi,
tillika volymer, nyckeltal samt besparingskrav, som påverkar både verksamhet och
ekonomi.
Upplevelsenämnden redovisar ett positivt resultat om 2,0 miljoner kronor för 2019.
Upplevelsenämndens investeringsbudget för 2019 är 12,0 miljoner kronor.
Nämnden rapporterar en prognosavvikelse med totalt -4,2 miljoner kronor.
Ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 års investeringsbudget
behövs för investeringsprojektet konstgräsplan på befintlig yta.
Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden fastställer årsredovisningen för 2019.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
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Paragraf 17

Ärendenummer UPN2020/48

Begäran av ombudgetering av investeringsmedel från
2019-2020
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar upplevelsenämndens begäran om ombudgetering av
investeringsmedel från 2019 till 2020 med 2,0 miljoner kronor.
Upplevelsenämnden för egen del
Upplevelsenämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag och överlämnar
ärendet till kommunfullmäktige för vidare hantering och beslut.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
I samband med årsbokslut lämnar nämnderna förslag till
ombudgeteringar (överföring till nästa år) för investeringsprojekten.
Kommunledningskontoret bereder och sammanställer förslagen.
Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering i samband med bokslut och
årsredovisning.
Ombudgeteringar tillåts endast om nämndens totala investeringsram inte
överskridits. Investeringar som påbörjats bereds automatiskt med ombudgetering
över årsskiftet. De kan ändå bli föremål för omprioritering.
De investeringsprojekt som inte påbörjats men som erhållit beslutade budgetmedel
och där det planeras för att de kommer att genomföras kan få föra med sig sina
investeringsmedel till det nya året.
Varje års investeringar prövas årligen, vilket gör att en investering som inte blivit
gjord under året måste tas upp och prövas igen, annars kommer den inte med
nästa år.
2019 års förslag
Upplevelsenämndens investeringsbudget för markanläggningar, maskiner och
inventarier med mera uppgick under 2019 till 12,0 miljoner kronor. Total
investeringsutgift för 2019 års investeringsprojekt uppgår till 7,8 miljoner kronor.
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Behovet av ombudgetering från 2019 till 2020 uppgår till 2,0 miljoner kronor. Det är
investeringen konstgräsplan på befintlig yta som planerades att starta under 2019.
Projektet startades inte i och med att det var osäkert om upplevelsenämnden
skulle få ersättning för investeringens driftskostnader i ram. I ramen för 2020 ingår
ersättning för investeringens driftskostnader. Ytterligare investeringsmedel på 4,0
miljoner kronor finns i 2020 års investeringsbudget. Den totala
investeringsbudgeten för projektet är 6,0 miljoner kronor inklusive den föreslagna
ombudgeteringen.
Se sammanställning av ombudgetering i bilaga 1
Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar upplevelsenämndens begäran om ombudgetering av
investeringsmedel från 2019 till 2020 med 2,0 miljoner kronor.
Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag och överlämnar
ärendet till kommunfullmäktige för vidare hantering och beslut.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer
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Paragraf 18

Ärendenummer UPN2019/232

Korttidsynen inom LSS
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att det organisatoriska ansvaret för
verkställandet, utförandet, av kommunens korttidstillsyn för skolungdom
över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under
lov, som regleras i lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) 9 § punkt 7, samlas hos en nämnd; utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att samarbetsavtal (FRI2008/73) att upphör.
Upplevelsenämnden för egen del
Upplevelsenämnden beslutar att det organisatoriska ansvaret för verkställandet,
utförandet, av kommunens korttidstillsyn utgår. Med korttidstillsynen avses
verksamhet för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov regleras i lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) 9 § punkt 7.
Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga beslut fattas och att
samarbetsavtal (FRI2008/73) att upphör.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
I Enköpings kommun regleras beslut och verkställande av korttidstillsynen av
berörda nämnders reglementen och delegationsordningar. Därtill finns ett
samarbetsavtal från 2008 (FRI2008/73). Berörda nämnder är upplevelsenämnden,
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vård och omsorgsnämnden.
En utredning, bilaga 1, har genomförts med syfte att ta fram förslag där uppdrag
tydliggörs, organisation och administration förenklas och effektiviseras.
Berörda förvaltningschefer är beställare av utredningen. Samråd har skett med
kommunjurist.
Utredningen har visat att befintliga reglementen inte stämmer överens med
befintliga delegationsordningar och samarbetsavtal. Vidare visar utredningen att
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detta inte heller stämmer med verkligheten. Följande har framkommit i samband
med utredningen:
I vård och omsorgsnämndens reglemente saknas ansvar för att fatta beslut om
kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
enligt 9 § p7 LSS.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för de resurser som tilldelas
korttidstillsynen.
Upplevelsenämnden ansvarar för verkställande av vård- och omsorgsnämndens
beslut enligt av 9 §, p7 LSS, trots att ansvaret för resurserna finns hos
arbetsmarknads- och utbildningsnämnden.
förvaltningschefer är beställare av utredningen. Samråd har skett med
kommunjurist.
Utredningen har visat att befintliga reglementen inte stämmer överens med
befintliga delegationsordningar och samarbetsavtal. Vidare visar utredningen att
detta inte heller stämmer med verkligheten. Följande har framkommit i samband
med utredningen:
I vård och omsorgsnämndens reglemente saknas ansvar för att fatta beslut om
kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
enligt 9§ p7 LSS.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för de resurser som tilldelas
korttidstillsynen.
Upplevelsenämnden ansvarar för verkställande av vård- och omsorgsnämndens
beslut enligt av 9 §, p7 LSS, trots att ansvaret för resurserna finns hos
arbetsmarknads- och utbildningsnämnden.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Ansvar för uppgifterna enligt 9 § p7 LSS bör formuleras i respektive
nämnds reglemente. För upplevelsenämnden innebär detta att det
nuvarande uppdraget utgår.
Samarbetsavtalet avslutas för att undvika otydlig styrning av nämndernas
uppdrag.
Barnperspektiv
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Bedömningen är att barn och unga i verksamheten inte kommer att påverkas av
beslutet. Organisationsförändringen tydliggör ansvar för arbetsmiljö, personal och
ekonomi, men påverkar inte den dagliga verksamheten. Rätten till korttidstillsynen
för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen
samt under lov regleras i lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) 9 § punkt 7.
Upplevelsenämnden kommer fortsatt att bedriva träffpunkt Oasen, en fritidsgård för
unga med funktionsvariationer, som är en del av fritidsgårdarnas verksamhet.
Upplevelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att det organisatoriska ansvaret för
verkställandet, utförandet, av kommunens korttidstillsyn för skolungdom
över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under
lov, som regleras i lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) 9 § punkt 7, samlas hos en nämnd; utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att samarbetsavtal (FRI2008/73) att upphör.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att det organisatoriska ansvaret för verkställandet,
utförandet, av kommunens korttidstillsyn utgår. Med korttidstillsynen avses
verksamhet för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov regleras i lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) 9 § punkt 7.
Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga beslut fattas och att
samarbetsavtal (FRI2008/73) att upphör.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att det organisatoriska ansvaret för
verkställandet, utförandet, av kommunens korttidstillsyn för skolungdom
över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under
lov, som regleras i lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) 9 § punkt 7, samlas hos en nämnd; utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att samarbetsavtal (FRI2008/73) att upphör.
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att det organisatoriska ansvaret för verkställandet,
utförandet, av kommunens korttidstillsyn utgår. Med korttidstillsynen avses
verksamhet för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov regleras i lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) 9 § punkt 7.
Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga beslut fattas och att
samarbetsavtal (FRI2008/73) att upphör.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Vård och omsorgsförvaltningen
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Paragraf 19

Ärendenummer UPN2019/250

Reglemente 2020
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat reglemente för
upplevelsenämnden.
Upplevelsenämnden för egen del
Upplevelsenämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderat reglemente och
beslutar att skicka förslaget till kommunfullmäktige för beslut.

Beskrivning av ärendet
I nämndens reglemente beskrivs dels vad nämnden ansvarar för och dels
nämndens arbetsformer. Den senare delen är i princip gemensam för alla
nämnder.
Initiativ till förändringar av nämndens reglemente kan tas av nämnden själv, men
det är alltid kommunfullmäktige som beslutar om reglementet. Det nu gällande
reglementet beslutades av kommunfullmäktige i oktober 2018.
Ändringar som föreslås i upplevelsenämndens reglemente
- Upplevelsenämndens ansvar för verkställande och utförande av vård- och
omsorgsnämndens beslut enligt ”lagen om stöd och service till viss
funktionshindrade” (9 §, p7 LSS) utgår.
- Redaktionella ändringar såsom; lotterilagen byter namn till spellagen, ändring
med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om att centralisera kravhantering
KS2017/436.
Förvaltningens bedömning
Upplevelseförvaltningens bedömning är att förslaget till reviderat reglemente för
upplevelsenämnden ligger helt i linje med hur kommunfullmäktige vill se
nämndernas reglementen.
Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat reglemente för
upplevelsenämnden.
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Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderat reglemente och
beslutar att skicka förslaget till kommunfullmäktige för beslut.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat reglemente för
upplevelsenämnden.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderat reglemente och
beslutar att skicka förslaget till kommunfullmäktige för beslut.
__________
Kopia till:
kommunfullmäktige
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Paragraf 20

Ärendenummer UPN2019/275

Samråd - Förslag till Gång- och cykelplan för
Enköpings kommun
Beslut
Upplevelsenämnden ställer sig bakom förvaltningens svar på remiss - Förslag till
gång och cykelplan med tillägg till: tydliga kontrastmarkeringar för synskadade för
att särskilja gång från cykelbana.

Beskrivning av ärendet
Från samhällsbyggnadsförvaltningen har det inkommit en remiss gällande ett
förslag till gång- och cykelplan.
År 2014 antogs kommunens första cykelplan. I cykelplanen redovisades vinster
med ett ökat cyklande, bland annat folkhälsa, miljö och ekonomi. Cykelplanen ska
revideras en gång per mandatperiod. 2017 antogs en parkeringspolicy och en
trafikstrategi. Strategin pekar mot en tydlig ambitionshöjning om hållbart resande
allt eftersom staden växer. En utökning till att även innefatta gångtrafikanter har
varit ett prioriterat projekt.
Den föreslagna planen har ändrat inriktning, från att tidigare ha pekat ut fysiska
objekt som senare har blivit aktuella har fokus ändrats till att planen ska vara av
mer strategisk karaktär. Ytterligare förändringar är att principer för prioriteringar,
hur objekt ska vägas mot varandra, nu har tydliggjorts samt att strategier för mjuka
åtgärder som beteendepåverkan och trygghet lyfts fram.
Syftet med planen är att formulera strategier som bidrar till trafikstrategins och
parkeringspolicyns genomförande. Strategin fokuserar på vardagsresor, men
behandlar även rekreations- och turismcyklingen.
Förvaltningens bedömning
Upplevelseförvaltningen har delvis varit delaktig under processen för framtagande
av förslag till nytt regelverk.
Förvaltningen ställer sig positiv till att cykelplanen utvidgats till att även gälla
gångtrafikanter. Vidare är det positivt att den föreslagna planen ändrat fokus till att
bli mer strategisk, lyfter vikten av tillgänglighet i form av bland annat skyltar och att
trygghetsskapande åtgärder lyfts fram i stor utsträckning.
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Förvaltningen ser också positivt på att det avsnitt som berör trafiksäkerhet nu på
ett tydligare sätt pekar ut barn- och ungdomars rörelsemönster och då jämställer
fritidsanläggningar och idrottsplatser med skolmiljöer. I denna del borde dock även
andra platser kopplade till upplevelsenämndens ansvar pekas ut så som
kulturanläggningar där barn- och ungdomar också utövar sin fritid.
Förvaltningen ser gärna att ett större fokus läggs på folkhälsoperspektivet och att
planen överensstämmer med Idrottspolitiska programmets del om folkhälsa,
friluftsliv och spontanidrott.
Förvaltningen ser också att det är en brist i planen att den inte omnämner ett
strategiskt och långsiktigt arbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och
upplevelseförvaltningen för att skapa säkra och trygga vägar till fritidsanläggningar,
idrottsplatser och kulturanläggningar.
Angående prioriteringar ser förvaltningen en risk i att centralorten prioriteras i för
hög utsträckning framför kransorterna i och med att det enbart finns lokalnät i
kransorterna.
Förvaltningen ställer sig vid en sammantagen bedömning positiv till förslaget i sin
helhet och bedömer att det kommer skapa bättre förutsättningar i det fortsatt
arbetet. Dock ser förvaltningen det som viktigt att de synpunkter som lyfts ovan
tydliggörs i planen.

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden ställer sig bakom förvaltningens svar på remiss - Förslag till
gång och cykelplan.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden ställer sig bakom förvaltningens svar på remiss - Förslag till
gång och cykelplan.
__________
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Paragraf 21

Ärendenummer UPN2020/2

Familjebadet med beslut att fortsätta enligt direktiv
Beslut
Upplevelsenämnden beslutar att genomförandet av familjebad fortsätter enligt
projektdirektiv.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden fick i uppdrag 2018-06-11, KS2018/396 att genomföra
byggnation av familjebad i samverkan med upplevelsenämnden med placering
Korsängen, öster om Idrottshuset. I projektdirektivet klargörs vilka krav
upplevelsenämnden i samråd med tekniska nämnden har på hur projektet ska
bedrivas, formas och styras.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att projektet i dagsläget följer planen för byggandet av
familjebad i enlighet med projektdirektiv och ekonomi.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att genomförandet av familjebad fortsätter enligt
projektdirektiv.
__________
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Paragraf 22

Ärendenummer UPN2020/3

Redovisning av delegationsbeslut 2020
Beslut
Upplevelsenämnden godkänner upplevelseförvaltningens redovisning av
delegeringsbeslut enligt bilaga 1 och 2.

Beskrivning av ärendet
Upplevelsenämnden har delegerat i enlighet med delegationsordningen berörda
tjänstemän.
4.3.1. Enskild angelägenhet av vikt
3.4. Direktupphandling högtalare +mixer
3.4. Direktupphandling hyra ljus-ljud
3.4. Direktupphandling mixer, stagebox
3.4. Direktupphandling digitalt piano
3.4. Direktupphandling pro trådlöst system
1.1. Remissvar på förslag regional biblioteksplan
2.3.1. Kulturrådet- bekräftelse på mottagen redovisning KUR 2018/6489

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden godkänner upplevelseförvaltningens redovisning av
delegeringsbeslut enligt bilaga 1 och 2.
__________
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