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Paragraf 82

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Sverre Ahlbom (S) valdes till protokollsjusterare.
__________
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Paragraf 83

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkändes med tillägg; att under förvaltningen informerar visa
redovisning av enkätsvar och fördelning för fortsatt arbete i nämnden.
__________
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Paragraf 84

Förvaltningen informerar
Beslut
Förvaltningen informerar om aktuella ärenden inom verksamheten. Enkätsvar och
fördelningen till tre olika arbetsgrupper presenterades. Slutlig redovisning för
samtliga gruppen den 10 december.
__________
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Paragraf 85

Information Kulturhus Joar
Beskrivning av ärendet
Nina Halden Rönnlund Informerade kring hur processen kulturhus Joar fortlöper.
__________
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Ärendenummer UPN2020/87

Delårsrapport T2 2020
Beslut
Upplevelsenämnden fastställer delårsrapporten januari-augusti 2020.

Beskrivning av ärendet
Upplevelsenämnden har en budgetram 2020 på 127,2 miljoner kronor. Prognosen
per 31 augusti 2020 uppgår till 127,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 0,6
miljoner kronor. I denna avvikelse finns delvis kostnader relaterade till Covid-19
och omfattar dels minskade intäkter och minskade kostnader för inställda
arrangemang samt nämndens beslut om åtgärdspaket till civilsamhället.
Upplevelsenämndens investeringsbudget för 2020 uppgår till 30, 5 miljoner kronor
inklusive beslutad ombudgetering med 2,0 miljoner kronor från 2019- 2020.
Nämnden rapporterar en prognosavvikelse med totalt 10,1 miljoner kronor, vilket
främst beror på att planerat inköp av bokbuss flyttas fram till 2021 samt att
inventarierna till familjebadet (Pepparrotsbadet) kommer att slutfaktureras under
2021.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Sammanfattningsvis rapporterar nämnden en prognosavvikelse med 0,6 miljoner
kronor. Prognosen är högst osäker, främst på grund av pandemin covid-19.
Rapporterade avvikelser är de som vi i dagsläget vet om, men det kan komma att
förändras främst beroende på hur pandemin utvecklar sig.
Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att ha en budget i balans, vilket redovisar
mer i detalj i rapporten.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden fastställer delårsrapporten januari-augusti 2020.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden fastställer delårsrapporten januari-augusti 2020.
__________
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Paragraf 87

Ärendenummer UPN2020/182

Delegationsordning för upplevelsenämnden
Beslut
Upplevelsenämnden antar delegationsordningen UPN2020/182.

Beskrivning av ärendet
PwC rekommenderade i oktober 2013 att samtliga nämnder ska se över sina
delegationsordningar årligen för att försäkra sig om att dessa är anpassade till
nämndens ansvarsområde och förvaltningens organisation. Förvaltningen har
skrivit ett förslag till en revidering av delegationsordning UPN2018/202.
Ändringarna specificeras nedan:
I samråd med HR har vi tagit bort – enskild angelägenhet av vikt
Kravhanteringen sköts numera centralt - följer ”Regler för kravantering”
Omfördelning av medel inom eget verksamhetsområde får ske av
verksamhetschef efter samråd med förvaltningschef
Ändrat, tagit bort en del förkortningar med anledning av omorganisationen
Ändrat ansvar under stycket GDPR till stabschef
Lagt till revidering löpande av Informationshanteringsplan
Förvaltningschefs möjlighet att besluta om attester – följer Enköpings
kommuns ”Attestreglemente”
Ändrat lydelse under 2.2.1 och 2.2.2 ”Regler för stöd till civilsamhället”
Ändrat titel för delegat av lotteritillstånd till samordnare för civila samhället
Delegering innebär överföring av beslutanderätt från nämnd till ett utskott, en
ledamot eller en anställd som är underställd nämnden. Se bifogat förslag till
delegationsordning.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Är att revideringen av delegationsordningen tydligt anger vilket beslut som får
fattas i en specifik roll samt vilka regler, riktlinjer, policys samt eventuell lagstiftning
som ligger till grund för vissa beslut. Även rapporteringen av delegationsbeslut blir
tydligare och mer korrekt.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden antar delegationsordningen UPN2020/182.
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden antar delegationsordningen UPN2020/182.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 88

Ärendenummer UPN2020/188

Startbeslut Enavallen
Beslut
Upplevelsenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att genomföra en
upprustning samt renovering av friidrottsanläggningen Enavallen enligt beslutad
investeringsplan.

Beskrivning av ärendet
Upplevelseförvaltningen har i samarbete med friidrottsföreningen EAI och
ramavtalsentreprenör genomfört en förprojektering av den beslutade
investeringen ”upprustning friidrott Enavallen”. Förprojekteringen visar att de
beslutade medlen om 10 miljoner kronor kommer att vara tillräckligt för
investeringen. Förprojekteringen genomfördes i syfte att säkerställa att ekonomi
och utförande kan genomföras enligt föreslaget.
Under förprojekteringen har dialog förts med friidrottsföreningen Enköpings
allmänna idrottsklubb för att säkerställa att deras behov tillgodoses. Dialog har
även förts med svenska friidrotts-förbundet. Vi har även tittat på referensobjekt
inom närområdet.
En av de större förändringarna är att vattengraven kommer att flyttas från den ena
kortsidan till den andra. Löparbanorna får ny beläggning. Den nya beläggningen
minimerar skador för utövare samt förhindrar att granulat/mikroplaster sprids i
samhället. Det kommer även att uppföras ett nytt staket samt tillverkas en säkrare
lösning för längdhoppsgroparna.
Projektet beräknas att påbörjas efter fotbollssäsongens slut 2020 (november) och
avslutas senast i juni 2021.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att våra föreningar samt medborgare har möjlighet
att utöva aktiviteter som är godkända enligt friidrottsförbundets regler. Det i sin tur
möjliggör en utveckling som åldersmässigt sträcker sig över alla åldrar.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att genomföra en
upprustning samt renovering av friidrottsanläggningen Enavallen enligt beslutad
investeringsplan.
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att genomföra en
upprustning samt renovering av friidrottsanläggningen Enavallen enligt beslutad
investeringsplan.
__________
Kopia till:
kommunledningskontoret
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Paragraf 89

Ärendenummer UPN2020/121

Sponsring ESK ungdom/dam
Beslut
Upplevelsenämnden beslutar att tilldela ESK ungdom/dam sponsring motsvarande
20 000 kronor med följande tilläggsyrkande; sponsring skall skötas centralt, ej av
en enskild nämnd, från 2021.

Beskrivning av ärendet
Enköpings kommun har sponsrat idrottsföreningar under många år. Värdet av
sponsringen ligger i att platsen Enköping förknippas med framgångsrikt idrottande
och gott värdskap. Syftet är att locka fler besökare, invånare och företag till
kommunen. Sponsring skiljer sig således från föreningsbidrag som fördelas utifrån
föreningens aktiviteter, verksamhet och utveckling. Vad gäller sponsring fördelas
medel baserat på värdet av den exponering av kommunens platsvarumärke som
föreningen erbjuder. Sponsringen regleras enligt avtal. Målgrupper och volymer
påverkar kommunens bedömning av ett sponsorsamarbete. Exponering i
Mälardalen anses vara särskilt prioriterat då en majoritet av nyinflyttade personer
och företag kommer från den regionen. Principen har varit att klubbar och enskilda
idrottsutövare på kommunens högsta nivå, inom respektive idrott, kan vara aktuella
för ett sponsorstöd om kommunen bedömer att det medför värdefull exponering av
kommunens platsvarumärke. Sponsoravtal bygger på dialog mellan föreningar och
kommun. Kommunens bedömning av sponsring sker i dialog mellan
upplevelseförvaltningen, näringslivsenheten och kommunikationsavdelningen. Ett
arbete med att tydliggöra kriterier och ansökningsförfarande vad gäller sponsring
har påbörjats hos näringslivsenheten och kommer slutföras och implementeras av
upplevelsenämnden.
Från och med 2020 flyttas uppdraget att handlägga och fördela sponsormedel från
näringslivsenheten på kommunledningsförvaltningen till upplevelsenämnden.
Upplevelsenämnden har informerats om det nya uppdraget i skrift och muntligen
vid ett flertal tillfällen. Näringslivsenheten har begränsad kunskap om det lokala
föreningslivet för att handlägga kommunens sponsring, vilket är bakgrunden till
behovet av att flytta uppdraget. Det totala beloppet avsatt för sponsring är 120 000
kronor per år. Dessa medel har överförts till upplevelsenämndens budget för 2020.
Sponsoravtal på över 10 000 kronor ska beslutas av nämnd.
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Förvaltningens bedömning
I samråd med näringslivsenheten föreslår upplevelseförvaltningen att
sponsormedel under 2020 till stor del baseras på de avtal som gällde 2019,
alternativt följer löpande flerårsavtal. Många av dessa avtal har förnyats under
längre perioder och näringslivsenheten beskriver dessa som väl fungerande
samarbeten som har utvecklats över tid.
ESK ungdom sponsrades 2019 med totalt 20 000 kronor. Dessa var fördelade på
exponering av kommunens platsvarumärke på matchtröja (10 000 kronor) och en
mindre skylt på Enavallens teknikcenter samt exponering på föreningens hemsida
(10 000 kronor). Förvaltningen förslår att motsvarande avtal förlängs under 2020.
ESK ungdom är en av kommunens största ungdomsförening med ett damlag som
spelar i division 2.
Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att tilldela ESK ungdom/dam sponsring motsvarande
20 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att tilldela ESK ungdom/dam sponsring motsvarande
20 000 kronor.

Yrkanden
Bo Wannberg (NE) och Lars Wistedt (SE) lämnar följande yrkande; Sponsring skall
skötas centralt, ej av en enskild nämnd, från 2021.
Ordföranden yrkar avslag på Bo Wannberg (NE) och Lars Wistedt (SD) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, med ett tilläggsyrkande från
Bo Wannberg (NE) och Lars Wistedt (SD).
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången.
Ordföranden finner att upplevelsenämnden beslutar avslå Bo Wannberg (NE) och
Lars Wistedt SD tilläggsyrkande.

Omröstning
Omröstning begärs.
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att den som röstar enligt
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tilläggsyrkandet röstar ja och den som röstar att avslå densamma röstar nej.
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången.
Beslutande

Ja

Sverre Ahlbom

X

Magnus Johansson

X

Rebecka Lindström

X

Magnus Westerlund

Avstår

X

Hanah Sheik Ali

X

Prudence Irakose

X

Bo Wannberg

X

Lars Wistedt

X

Kristina Eriksson
TOTALT

Nej

X
7

2

__________
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Paragraf 90

Ärendenummer UPN2020/110

Sponsring ESK herr
Beslut
Upplevelsenämnden beslutar att tilldela ESK ungdom/dam sponsring motsvarande
20 000 kronor med följande tilläggsyrkande; sponsring skall skötas centralt, ej av
en enskild nämnd, från 2021.

Beskrivning av ärendet
Enköpings kommun har sponsrat idrottsföreningar under många år. Värdet av
sponsringen ligger i att platsen Enköping förknippas med framgångsrikt idrottande
och gott värdskap. Syftet är att locka fler besökare, invånare och företag till
kommunen. Sponsring skiljer sig således från föreningsbidrag som fördelas utifrån
föreningens aktiviteter, verksamhet och utveckling. Vad gäller sponsring fördelas
medel baserat på värdet av den exponering av kommunens platsvarumärke som
föreningen erbjuder. Sponsringen regleras enligt avtal. Målgrupper och volymer
påverkar kommunens bedömning av ett sponsorsamarbete. Exponering i
Mälardalen anses vara särskilt prioriterat då en majoritet av nyinflyttade personer
och företag kommer från den regionen. Principen har varit att klubbar och enskilda
idrottsutövare på kommunens högsta nivå, inom respektive idrott, kan vara aktuella
för ett sponsorstöd om kommunen bedömer att det medför värdefull exponering av
kommunens platsvarumärke. Sponsoravtal bygger på en dialog mellan föreningar
och kommunen. Kommunens bedömning av sponsring sker i dialog mellan
upplevelseförvaltningen, näringslivsenheten och kommunikationsavdelningen.Ett
arbete med att tydliggöra kriterier och ansökningsförfarande vad gäller sponsring
har påbörjats hos näringslivsenheten och kommer slutföras och implementeras av
upplevelsenämnden.
Från och med 2020 flyttades uppdraget att handlägga och fördela sponsormedel
från näringslivsenheten på kommunledningsförvaltningen till upplevelsenämnden.
Upplevelsenämnden har informerats om det nya uppdraget i skrift och muntligen
vid ett flertal tillfällen. Näringslivsenheten har begränsad kunskap om det lokala
föreningslivet för att handlägga kommunens sponsring, vilket är bakgrunden till
behovet av att flytta uppdraget. Det totala beloppet avsatt för sponsring är 120 000
kronor per år. Dessa medel har överförts till upplevelsenämndens budget för 2020.
Sponsoravtal på över 10 000 kronor ska beslutas av nämnd.
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Förvaltningens bedömning
I samråd med näringslivsenheten föreslår upplevelseförvaltningen att
sponsormedel under 2020 till stor del baseras på de avtal som gällde 2019,
alternativt följer löpande flerårsavtal. Många av dessa avtal har förnyats under
längre perioder och näringslivsenheten beskriver dessa som väl fungerande och
som har utvecklats över tid.
ESK fotboll sponsrades 2019 med totalt 20 000 kronor. Dessa var fördelade på
exponering av kommunens platsvarumärke på matchtröja (10 000 kronor) och en
större skylt på Enavallens A-plan (10 000 kronor). Förvaltningen förslår att detta
avtal förnyas 2020.
ESK fotboll spelar i division 2. Laget har under lång tid varit det herrlag inom
fotbollen i Enköping som är högst placerat i seriesystemet.
Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att tilldela ESK fotboll sponsring motsvarande 20 000
kronor.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att tilldela ESK fotboll sponsring motsvarande 20 000
kronor.
__________
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Paragraf 91

Ärendenummer UPN2020/111

Ordförandebeslut
Beslut
Beslutet anmäls till upplevelsenämnden och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Det formella uppdraget att ta fram en regional utvecklingsstrategi kommer från lag
om regionalt utvecklingsansvar (2010:630). Den regionalt utvecklings-ansvariga
aktören Region Uppsala ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling
och samordna insatser för genomförandet av strategin.
Strategin ska utarbetas i, och bidra till, sektorsövergripande samverkan mellan och
inom länets offentliga organisationer, näringsliv och civilsamhälle – vilket även ska
leda till ökad samverkan mellan län, samt mellan lokal, regional, nationell och
internationell nivå.
Uppsala län ska i det regionala utvecklingsarbetet, utöver att koppla mot nationell
och europeisk nivå, även säkerställa en utveckling i linje med Agenda 2030 och de
globala målen för hållbar utveckling. Denna strategi ska därför, utöver att vara
Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi, även fungera som länets Agenda 2030strategi.
För att det yttrande som förvaltningen arbetat fram ska kunna tas tillvara är ett
omedelbart beslut från ordföranden nödvändig i ärendet. Ett missförstånd med
vilket datum nämndens yttrande skulle lämnas in är anledningen till det
brådskande beslutet. I och med fattade beslutet enligt 6 kap. 39 § kommunallagen,
kommer nämndens yttrande överlämnas gällande den regionala
utvecklingsstrategin.
Ordförandebeslut
Upplevelsenämnden beslutar, genom ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 §
kommunallagen, ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande gällande
Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län.
__________
Kopia till:
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Kommunledningsförvaltningen
upplevelsenämnden
förvaltningschef
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Paragraf 92

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
Projektet följer i dagsläget inte planen för byggandet av familjebad i enlighet med
projektdirektiv och ekonomi. Prognosen visar en avvikelse på 30 miljoner kronor.
Detta gäller hela projektet, alltså både byggnaden och infrastrukturen. Avvikelsen
motsvarar cirka 8,0 procent av projektets totala budget.
Ett badhus är ett av de mest utmanande byggen man kan ta sig an. Med ett sådant
stort och komplext projekt finns det alltid risker. Just nu har kommunens
projektgrupp en dialog med entreprenören om utgifterna och om vägen framåt.
Kommunen behöver vara konstruktiv för att få bygget att fortsätta enligt plan och
att enköpingsborna och besökare ska få ett modernt och fint bad att besöka. Badet
kommer byggas klart som det är tänkt och enligt det beslut som
kommunfullmäktige beslutat. Bygget går enligt tidplan och en invigning planeras till
årsskiftet 2020/21.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att genomförandet av familjebad fortsätter enligt
projektdirektiv.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-10-15
Upplevelsenämnden

Paragraf 93

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

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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