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1 Kontaktperson
Camilla Rosenberg
camilla.rosenberg@enkoping.se
Telefon (direkt) 0171-626204

2 Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som
grundpelare)
Händelser av väsentlig betydelse
Uppgift: Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro
till demokratin
Upplevelsenämnden har under tertialet haft fokus på att skapa bästa möjliga
förutsättningar för en aktiv fritid i form av motionsspår och friluftsbad i bra skick. Ett
nytt koncept för utegym i trä har tagits fram, där det första gymet kommer uppföras i
Grillby i maj. Nya vedförråd har placerats ut vid alla våra grillplatser i kransorterna.
Verksamheten har också satt upp nya sopkärl och hundlatrin.
Upplevelsenämndens arbete med fritidsgårdarna i kransorterna samt Kulturskolans
undervisning i kransorterna har genomförts med anpassningar till pandemin.
Bygdegårdar inventeras. För att fler ska kunna ta del av kultur på landsbygden har en
lokalinventering påbörjats i samarbete med bygdegårdsföreningar.
Bibliotekets utbud och tjänster har varit tillgängligt i kransorterna via bibliotekets
filialer och bokbussen med hållplatser över hela kommunen.
Uppgift: Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande
På uppdrag av utbildningsförvaltningen har skolbiblioteksverksamhet på kommunens
grundskolor genomförts. Skolbibliotekarierna tjänstgör ofta på flera bibliotek under en
verksamhetsvecka och har under våren ställt om till digitala läsfrämjande insatser och
anpassad verksamhet med mindre grupper på skolorna.
Folkbiblioteken har haft öppet vardagar, öppettider och tillgänglighet har varit
begränsade.
Vägledning och tillgång till lån av litteratur och kurslitteratur från högskolor har
genomförts.
Uppgift: Skapa förutsättningar för att leva ett självständigt liv
På Pepparrotsbadet har verksamheten löpande genomfört simskolor för grundskolorna
samt lek och plask för allmänheten. Ett utvecklingsarbete pågår för att göra simskolorna
mer pedagogiska med målet att barnen ska lära sig simma fortare.
Verksamheten erbjuder sommarjobb till ett stort antal ungdomar i Pepparrotsbadet och
Fjärdhundrabadet.
Nämndens verksamhet inom kultur och bibliotek har ett pågående samarbete med
Arbetsförmedlingen där arbetsmarknadsåtgärder bidrar till att ett antal personer med
utmaningar att etablera sig på arbetsmarknaden får möjlighet till sysselsättning,
utveckling och delaktighet i samhällslivet.
SIGNE är ett samarbete mellan Enköpings kommun, bibliotek och studieförbund med
stöd av medel från Länsstyrelsen har kunnat fortsätta att bedrivas under våren. Syftet är
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att underlätta etableringen i samhället genom att nå föräldrar med små barn.
Nämndens förvaltning har tagit fram en rutin för barnkonsekvensanalyser.
Uppgift: Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser
Upplevelsenämnden har i under tertialet öppnat Pepparotsbadet. Samtlig verksamhet
genomförs med gällande restriktioner utifrån pandemilagen.
El Sistema på Enöglaskolan och Rombergaskolan har genomförts, men med vissa
begränsningar. Dock har inte Vänstay, där elever, familjer och skola möts, kunnat
genomföras på grund av pandemi. Vänstay är en viktig del av El sistema. Undervisning
i instrument och sång har till stora delar genomförts enligt plan.
Utställningar i Konstfönster Joar och digitala konstnärspresentationer har genomförts.
Sportlovs- och påsklovaktiviteter har erbjudits barn i Hummelsta, Fjärdhundra och
Romberga, Enköping, Örsundsbro och Lillkyrka. Biblioteken har genomfört digitala
läs-, skriv- och spelaktiviteter under loven.
Dialogen med föreningslivet om att utveckla nya föreningsdrivna anläggningar har
skett. Dialoger har genomförts med föreningslivet i olika projekt, som omställning av
Idrottshuset, renovering av Enavallens friidrottsdel samt kommande byggnation på
Korsängsfältet.
Alla föreningar som drabbas negativt av Corona är garanterade att få samma nivå av
verksamhetsstöd 2021 som under 2020 (3 av 4 föreningar fick fyllnads betalning om
0,9 mkr.) Utvärdering av stödsystemet, Stöd till civilsamhället i Enköpings kommun, har
påbörjats.
Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred
arbetsmarknad
Nämnden har skapat en samlad hemsida för friluftslivet i kommunen, vilket saknats
tidigare. Hemsidan kommer att publiceras under maj månad. Webbplatsen "Upplev
Enköping" har ökad inriktad på marknadsföring, vilken kommer publiceras under
hösten.
När det nya eldrivna parktåget levereras kan fler besöka besöksmål i Enköping på ett
miljövänligt sätt. Turistinformationen har tagit fram nya aktiviteter och tågturer för att
bredda utbudet.
Under tertialet har Enköpings museum med turistinformationen varit stängt på grund av
pandemin.
Museets verksamhet har bidragit med innehåll till skyltprojekt med fokus på
kulturarvsplatser på bland annat Kyrkåsen och i Gånsta.
En regional satsning på bussturism är uppstartad under tertialet.
Verksamhetens förväntade utveckling
Nämndens verksamhet inom idrott och fritid har fortsatt haft anläggningar öppna utifrån
rådande restriktioner, vilket gett förutsättningar för medborgare och föreningar att
fortsätta sin verksamhet. Pandemin har dock inneburit ett stort antal avbokningar i
nämndens lokaler, både vad gäller vanliga bokningar men även bland annat
arrangemang och läger, vilket påverkar ekonomin negativt genom ett förväntat
intäktsbortfall under 2021.
Pepparrotsbadet öppnande försenades på grund av rådande restriktioner och har därefter
bara kunnat ha öppet i begränsad omfattning utifrån pandemilagen. Detta i kombination
med att upphandlingen av gymutrustning försenats kommer ha en negativ påverkan på
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verksamhetens ekonomi.
För verksamheten inom området kultur och turism föreligger, på grund av pandemin, ett
ekonomiskt överskott inom vissa verksamheter, medan andra verksamheter har ett
underskott på grund av minskade intäkter. I prognosen för helåret utgår verksamheten
från pandemiläget tillåter lättnader i restriktioner från höstterminen. Om så sker bedöms
verksamheten kunna börja återgå till det mer normala nivåer vad gäller intäkter.
Bedömningen är därför att intäktsbortfallet kan begränsas under hösten.
Nämndens verksamheter arbetar för att minimera det ekonomiska underskottet som är
en följd av rådande restriktioner. Ett arbete pågår med att se över lokalkostnader, där en
lokal sagts upp under tertial 1. Flertalet utvecklingsprojekt sker också som syftar till att
effektivisera administrationen.
Digitala möten och dialoger om samverkan och IOP (idéburet offentligt partnerskap)
avtal pågår och det ske ske en översyn av kommunikationen med civilsamhället, utifrån
de nya kommunikationsvägar som togs fram under 2020. En utvärdering av
stödsystemet beräknas klart till hösten 2021, och nödvändiga justeringar i stödsystemet
kan införas till 2022.

3 Måluppfyllelse 2023
3.1 KF-mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras
del av kommunen också utvecklas
På rätt väg.

3.2 KF-mål 7: Alla elever och studerande får vägledning och
stöd utifrån sina egna behov och förutsättningar
På rätt väg.

3.3 KF-mål 8: I Enköping har vi väl fungerande metoder och
arbetssätt för integrering
På rätt väg.

3.4 KF-mål 11: Enköping har ett brett och tillgängligt utbud
av aktiviteter och upplevelser
På rätt väg.

3.5 KF-mål 13: Enköpings kommun har ett aktivt samarbete
med föreningsliv och företagare i leveransen av service till
invånarna
På rätt väg.
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3.6 KF-mål 20: Enköping har en stark besöksnäring
På rätt väg.

Upplevelsenämnden, Delårsrapport 2021-04-30, del 1

6(6)

