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Paragraf 27

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

Justerarnas signaturer
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Paragraf 28

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkändes. Punkten 11 beslut om inriktning kulturhus Joar
utgår.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 29

Presentation riskanalys
Den riskanalys som tagits fram med anledning av nämndens beslut att tillåta digital
åhörarmedverkan presenterades.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 30

Ordförande informerar
Beslut
Ordförande informerar om att nämnden behöver mera tid och bättre underlag från
förvaltningen för att kunna fatta beslut för inriktningen för kulturhus Joar.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 31

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

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 32

Ärendenummer UPN2020/103

Information -Rapport om friluftsliv
Beslut
Upplevelsenämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Enligt gällande reglemente ansvarar Upplevelsenämnden för ”främjandet av fysisk
aktivitet bland kommunens alla invånare” och ”att det finns ändamålsenliga
anläggningar och lokaler för fritids-, idrotts-, kultur och annan reaktiv verksamhet”.
Ansvar för friluftslivsfrågor finns inte med i reglementet. I dagsläget arbetar
Upplevelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen på var sitt håll med
friluftslivs- och naturvårdsfrågor. Det finns en bra dialog mellan förvaltningarna
men på grund av ansträngda arbetssituationer på båda förvaltningarna har det varit
svårt att få till ett välfungerande och framåtsträvande arbete för friluftslivet. Båda
förvaltningarna har dock ambitioner att utveckla och tillgängliggöra friluftslivet för
fler personer i Enköpings kommun. Upplevelseförvaltningen vill ta ett ökat ansvar
för utvecklingen av friluftslivet i kommunen för att skapa en mer aktiv och
meningsfull fritid för invånarna och också ge möjlighet till en ökad folkhälsa. Denna
rapport är en del i det arbetet.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Ett brett och tillgängligt friluftsliv är viktigt utifrån flera aspekter. För det första bidrar
det till positiva hälsoeffekter för både kropp och själ. Det finns mycket forskning
som beskriver naturen och friluftslivets positiva effekter på hälsan, till exempel kan
det minska stress, förbättra den psykiska hälsan och främja fysisk aktivitet.
God hälsa är ett av de sjutton globala målen för Agenda 2030. Det bidrar också till
en ökad social hållbarhet, eftersom fler får tillgång till fysisk aktivitet via friluftslivet.
Det finns enligt Folkhälsomyndigheten ett samband mellan socioekonomiska
förhållanden och fysisk aktivitet, och därför är det viktigt att satsa på att
tillgängliggöra friluftslivet för alla målgrupper i samhället. Idag i Sverige är det stora
hälsoskillnader mellan grupper och friluftslivet kan vara en resurs i det
hälsofrämjande arbetet och minska hälsoskillnader mellan grupper.
Forskningen säger att regelbunden fysisk aktivitet har stark positiv effekt på hälsa
och välbefinnande. Den säger också att den fysiska miljön tills stor del påverkar
befolkningens nivå av fysisk aktivitet. Därmed är det av stor vikt att en kommun har
en genomarbetat strategi för att främja fysisk aktivitet, detta genom bland annat
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friluftsliv. Friluftsliv är ett förhållandevis billigt medel för att främja fysisk aktivitet
bland befolkningen.
Kommuner har enligt Folkhälsomyndigheten ett ansvar att skapa en livsmiljö som
främjar fysisk aktivitet. I Enköpings kommuns idrottspolitiska program under
punkten ”Folkhälsa, friluftsliv och spontanidrott” beskrivs också just det, att det är
önskvärt att Enköpings kommun skapar förutsättningar som uppmuntrar till att
människor är fysiskt aktiva. Ett tillgängligt friluftsliv är en viktig pusselbit i
samhällsbygget Enköping.
Utbudet av friluftsliv i kommunen har i många år varit oförändrat. Förvaltningen har
under den senaste tiden ökat sina ambitioner för att utveckla friluftslivet. 2021 har
utsetts till friluftslivets år och förvaltningen anser att det är en bra utgångspunkt för
att fortsätta arbetet med att förstärka befintliga friluftslivsområden men också att se
över och om möjligt skapa ytterligare utbud av friluftsliv. Detta kommer givetvis ske
i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden tackar för informationen.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 33

Ärendenummer UPN2021/105

Information - Regional besöksnäringsstrategi.
Beslut
Upplevelsenämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Den nuvarande regionala besöksnäringsstrategin beslutades 2013 och sträckte sig
till 2020. En ny regional strategi tas fram under 2021 där Region Uppsala har
påbörjat arbetet med upphandling av processledare. Nätverket för
destinationsutveckling är involverade inför och under arbetet där Enköpings
kommun tillsammans med övriga kommuner deltar aktivt.
Processledarens uppdrag är att formulera syfte, prioriteringar, mål, indikatorer och
strategiska vägval, delvis med utgångspunkt från nuvarande regional strategi.
Förslaget från Region Uppsala är att den regionala strategin tas fram för åren
2021–2023 med fokus på omställning och återhämtning. Vi befinner oss i en
pandemi som drabbar besöksnäringen hårt. Det finns scenarier om när det nya
normala kan tänkas infinna sig och när det internationella resandet kan tänkas
komma igång igen. Vi vet ännu inte så mycket om framtiden. Under 2020 har vi
samlat erfarenheter av hur Coronapandemin påverkat besöksnäringen. Utifrån
dessa erfarenheter bör vi tillsammans kunna ta fram förslag på insatser som på
bästa sätt kan stötta och utveckla besöksnäringen. Omställning och återhämtning
bör vara i fokus.
Utifrån den regionala besöksnäringsstrategin tas lokala handlingsplaner eller
insatser fram tillsammans med kommunerna och näringen i länet.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att förslag till process för framtagande av ny regional
besöksnäringsstrategi är bra. Nätverket för regional destinationsutveckling görs
delaktigt och ger goda förutsättningar för att kommunerna tillsammans med
näringen ska identifiera insatser för att ges förutsättningar för återhämtning och
tillväxt.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden tackar för informationen.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 34

Ärendenummer UPN2021/106

Information -Pilotprojekt -fritidscykelled Enköping och
Håbo
Beslut
Upplevelsenämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Med den regionala cykelstrategin som utgångspunkt har Region Uppsala i
samverkan med Upplandsstiftelsen bjudit in Enköpings kommun att under 2021
tillsammans med Håbo kommun vara piloter i projekt för utvecklad cykelturism i
länet. Inom ramen för pilotprojektet ska en fritidscykelled som leder mellan
kommunerna Enköping och Håbo etableras och marknadsföras. Befintlig
infrastruktur ska i största möjliga mån användas där lågtrafikerad landsväg utgör
grunden. Målet är att ge förutsättningar för stärkt besöksnäring i form av paketering
i samverkan med näringen.
Enköpings kommun deltar på bred front med representanter från
upplevelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och
byggnadsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen där kompetens inom
besöksnäring, näringsliv, kart och gis, friluftsliv, samhällsplanering, trafikplanering
och platsvarumärke utgör viktiga komponenter. Under perioden mars-april tas
förslag på cykelrutt fram, under maj planerar vi för praktisk kännedom om rutten i
syfte att se över skyltning och situationer på plats. Välkommen att cykla med oss!
Målet är att fritidscykelleden är på plats under året 2021.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Förvaltningen välkomnar inbjudan att utgöra pilot inom cykelturism. Enköping som
geografiskt område har goda förutsättningar för en utvecklad turism inom cykling
och genom pilotprojektet får vi ökad förståelse för de lokala förutsättningarna, dess
utmaningar och möjligheter.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden tackar för informationen.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 35

Ärendenummer UPN2020/197

Medborgarförslag - Boulebana
Beslut
Upplevelsenämnden bifaller förslaget och ger förvaltningen i uppdrag att klippa ner
sly samt att införskaffa bord och bänkar till bouleplanen vid Baldersvägen.

Beskrivning av ärendet
Den 29 juli 2020 inkom ett medborgarförslag om att komplettera boulebanan på
Baldersvägen i Örsundsbro med fler bord och bänkar och ta bort sly i de
angränsande häckarna.
I Örsundsbro har den tidigare grusplanen vid Åvallen fungerat som bouleyta, men
när det under 2020 anlades en konstgräsplan där istället så valde förvaltningen att
iordningsställa grusytan vid Baldersvägen för att möjliggöra boulespel.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Förvaltningen ser positivt på att medborgarna eftersöker aktivitetsytor som
möjliggör aktivitet och umgänge utomhus. Att göra ytterligare en insats på
grusplanen enligt förslagsställarens förslag skulle bidra till en trevligare upplevelse
för ortens boulespelare. Åtgärderna kan också genomföras med små medel.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden bifaller förslaget och ger förvaltningen i uppdrag att klippa ner
sly samt att införskaffa bord och bänkar till bouleplanen vid Baldersvägen.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer
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Paragraf 36

Ärendenummer UPN2020/196

Medborgarförslag - Teknikbana/pumptrack för
mountainbike
Beslut
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet
Den 9 augusti 2020 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en teknikbana för
mountainbike i anslutning till eller i närheten av mountainbikespåret i Gånsta.
Förslagsställaren hänvisar till den teknikbana som byggs av Fjärdhundra SK i
Fjärdhundra, och tycker det vore bra med en i centrala Enköping också.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Friluftsliv och spontanidrott är en viktig faktor för folkhälsan och förvaltningen har
påbörjat ett långsiktigt strategiskt arbete för att utveckla detta. En del i detta arbete
är att skylta och rusta upp några av de mountainbikeleder som finns i kommunen.
Fokus ligger också på att tillsammans med föreningslivet möjliggöra för fler
friluftslivs- och spontanidrottsanläggningar. Förvaltningen ser därmed positivt på att
medborgarna efterfrågar dessa anläggningar, då fokus kommer vara på att
utveckla den typen av anläggningar i kommunen kommande år. Förvaltningen
samarbetade med Enköpings cykelklubb under 2020 för att uppdatera och skylta
upp mountainbikespåret som finns i Gånsta. Under våren 2021 initierade
förvaltningen ytterligare ett samarbete med föreningen för att snygga till och skylta
upp ytterligare två mountainbikespår, nu i Fagerskogen och vid
Motorgården/vattentornet. I den dialog som förts har även cykelföreningen visat
intresse för att utveckla någon form av pumptrack eller teknikbana i närheten av
Gånsta. Förvaltningen ser positivt på utvecklingen av en pumptrack eller
teknikbana i centrala Enköping, men på grund av kommunens ansträngda ekonomi
är det troligen inte möjligt att genomföra en sådan investering i kommunal regi de
kommande åren. Förvaltningen arbetar dock aktivt med att stödja föreningsdrivna
projekt och uppmuntrar föreningar att själva söka bidrag och bygga anläggningar.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.
Kopia till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer
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Paragraf 37

Ärendenummer UPN2021/74

Dataskyddsombud för upplevelsenämnden
Beslut
1. Maria Nilsson vid kommunledningsförvaltningen utses till dataskyddsombud för
upplevelsenämnden
2. Julia Björkenö entledigas från uppdraget som dataskyddsombud för
upplevelsenämnden

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen (GDPR) är den lag som reglerar organisationers
personuppgiftshantering. Den ställer krav på att alla personuppgiftsansvariga
myndigheter måste utse ett så kallat dataskyddsombud. Personuppgiftsansvarig
myndighet är i regel varje nämnd för sig i en kommun, och ibland flera nämnder
tillsammans.
Detta ärende handlar om att föreslå ett dataskyddsombud för upplevelsenämnden.
Då nämndens tidigare dataskyddsombud lämnat sin tjänst i kommunen behöver ett
nytt ombud utses.
Förvaltningens bedömning
Sedan maj 2018 reglerar dataskyddsförordningen skyddet av personuppgifter. Det
är den personuppgiftsbehandlande myndigheten som är personuppgiftsansvarig
och därmed skyldig att utse ett dataskyddsombud. Lagstiftningen kräver att
ombudet ska ha särskild kompetens gällande regelverket kring
dataskyddslagstiftningen.
Kommunledningsförvaltningen har erbjudit samtliga förvaltningar möjlighet att utse
en särskild person till dataskyddsombud för respektive förvaltning. Fördelen är att
denne kan samordna och bevaka hela kommunens dataskyddsarbete.
Den person som kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att utse
som dataskyddsombud kommer också att rekommenderas kommunens samtliga
nämnder att utse för att kunna samordna övervakningen av dataskyddsarbetet på
ett bra sätt. Processen att utse dataskyddsombud för de andra nämnderna
samordnas av kommunledningsförvaltningen. Ombudet ska ha särskild kunskap
om dataskyddslagstiftning och kunna ge råd till verksamheterna. Ombudet ska
också vara den som övervakar särskilda konsekvensbedömningar (fördjupade
riskanalyser utifrån ett personuppgiftsperspektiv) och incidentrapportering om det
händer något med personuppgifter i verksamheten, till exempel en obehörig
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åtkomst eller en förlust.
Dataskyddsombudet ska vara avskilt från att fatta beslut, leda dataskyddsarbetet
och ge rena instruktioner till organisationen. Dataskyddsombudet ska vidare själv
lägga upp sitt arbete och får inte styras eller instrueras. Dataskyddsombudet ska
enligt dataskyddsförordningen tillförsäkras tillräcklig tid och tillräckliga resurser
samt möjlighet att direkt adressera den personuppgiftsansvarigas högsta
beslutsnivå med frågor och inte minst med rapporter om eventuella regelbrott.
För det fall den personuppgiftsansvarige inte vidtar de åtgärder som
dataskyddsombudet föreslår för att uppfylla lagkraven är ombudet skyldigt att
rapportera detta till tillsynsmyndigheten. Dataskyddsombudet ska kunna kontaktas
av registrerade (de personer som personuppgifterna tillhör) för frågor om
verksamhetens dataskyddsarbete eller utövande av sina rättigheter. Därför ska
ombudets kontaktuppgifter offentliggöras. Ombudet lyder vidare under
tystnadsplikt.
Det är obligatoriskt enligt lag för verksamheterna att samråda med
dataskyddsombudet i vissa fall. För det fall stora projekt ska startas eller system
ska köpas in där personuppgifter ska hanteras ska dataskyddsombudet involveras
tidigt i processen, redan i uppstartsskedet.
Vidare bör dataskyddsombudet ses som ett internt remissorgan som ska uttala sig
om tolkningsfrågor av dataskyddsförordningen vid både nya och befintliga
frågeställningar.
Föreslagen som dataskyddsombud är Maria Nilsson som är anställd på
kommunledningsförvaltningen där hon arbetar som informationssäkerhetsstrateg.
Samtidigt som dataskyddsombud utses entledigas nuvarande dataskyddsombud
Julia Björkenö.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
1. Maria Nilsson vid kommunledningsförvaltningen utses till dataskyddsombud för
upplevelsenämnden
2. Julia Björkenö entledigas från uppdraget som dataskyddsombud för
upplevelsenämnden
__________
Kopia till:
Integrationsmyndigheten
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Paragraf 38

Anmälan om delegationsbeslut
Beslut
Upplevelsenämnden godkänner upplevelseförvaltningens redovisning av
delegeringsbeslut enligt bilaga 1 och 2.

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

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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