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Paragraf 48

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Till protokollsjusterare valdes Magnus Johansson (M)
__________
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Paragraf 49

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkändes.
__________
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Paragraf 50

Ordförande informerar
Beskrivning av ärendet
Vice ordförande informerade att ärendet taxor och avgifter har återremitterats från
kommunfullmäktige. Det kan innebära att en extra nämnd kan behövas sättas in
efter sommaren. Förvaltningen arbetar med ärendet.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 51

Förvaltningen informerar
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen informerar om aktuella ärenden inom verksamheten.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 52

Ärendenummer UPN2021/154

Information -Folkbildningsrådets särskilda granskning
av statliga medel till studieförbunden.
Beslut
Upplevelsenämnden tackar för informationen

Beskrivning av ärendet
Under de senaste åren har det uppdagats flera fall av fusk och felaktigheter i
studieförbundens verksamheter bland annat i Järvaområdet i Stockholm. Som en
följd av det har statsbidraget till studieförbunden diskuterats i såväl media som
internt inom folkbildningen, mellan Folkbildningsrådet och våra
medlemsorganisationer. Det har delvis handlat om organiserat fusk och
bedrägerier, men framför allt rör det sig om slarv och om verksamhet som inte helt
genomförts i enlighet med statsbidragsvillkoren.
Under hösten 2020 gav Folkbildningsrådet studieförbunden i uppdrag att
genomföra en fördjupad granskning av verksamheten. Samtliga studieförbund
redovisade i januari 2021 resultaten från granskningen av den egna verksamheten.
Rapporterna visar att nio av de tio studieförbunden stryker sammanlagt 1,9 procent
av studiecirkelverksamheten för åren 2017–2019.
I Enköping handlar det om en mindre justering under 2018-2019 som berör fem
studieförbund enligt bilaga. Av de fem studieförbunden är det fyra som årligen får
ett ekonomiskt stöd av upplevelsenämnden som baseras på en uträkning enligt
Folkbildningsrådets rekommendationer.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen kommer att justera studieförbundens årliga bidrag retroaktivt i
samband med utbetalning av det årliga stödet 2022.
Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden tackar för informationen
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden tackar för informationen
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 53

Ärendenummer UPN2020/180

Information -Konstnärsgestaltning Hummelsta förskola
Beslut
Upplevelsenämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Nya Hummelsta förskola
En ny förskola byggs i Hummelsta för 160 barn. Den nya förskolan kommer att
ersätta den gamla förskolan, på en tomt närmare grundskolan och med plats för
fler barn än det hundratal som ryms idag. Planen är att förskolan ska vara klar för
inflyttning sommaren 2022. Barn tas emot från höstterminen 2022.
Konstnärlig gestaltning
Ett konstnärligt gestaltningsuppdrag kommer att genomföras på den nya förskolan i
enlighet med enprocentsregeln. Det innebär att en procent av byggkostnaden
avsätts till konstnärlig gestaltning när kommunen bygger nytt, bygger till eller
bygger om. Målgrupp för den konstnärliga gestaltningen på nya Hummelsta
förskola är i första hand förskolans barn och personal, samt barnens familjer eller
vårdnadshavare. Då konstverket kommer att placeras utomhus kommer övriga
innevånare i Hummelsta att kunna ta del av verken när förskolan är stängd.
Konstnär Sara Nielsen Bonde har anlitas för gestaltningsuppdraget. Ett förslag på
en gestaltning på förskolans gård De brutna stenarna har tillkommit utifrån
förutsättningar i konstprogrammet, platsen och i dialog med konstgruppen.
Förslaget är godkänt och konstnären påbörjar nu arbetet med att färdigställa
konstverken.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden tackar för informationen.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden tackar för informationen.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 54

Ärendenummer UPN2021/10

Delårsrapporter T1 och T2 2021
Beslut
Upplevelsenämnden fastställer delårsrapporten januari-april 2021.

Beskrivning av ärendet
Upplevelsenämnden har en budgetram 2021 på -152,3 miljoner kronor. Prognosen
per 30 april 2021 uppgår till -158,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på - 6,5
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 fyllnadsutbetalning till civilsamhället.
Upplevelsenämndens investeringsbudget för 2021 uppgår till - 36,8 miljoner kronor
inklusive beslutad ombudgetering med -15,3 miljoner kronor från 2020 - 2021.
Nämnden rapporterar en prognosavvikelse med totalt 7,0 miljoner kronor, som dels
beror på nämndens beslut att inte starta investeringen konstgräsplan och dels på
grund av att ombudgeteringen från 2020 inkluderar investeringen i el-tåg till
turistverksamheten.
Förvaltningens bedömning
Sammanfattningsvis rapporterar nämnden en prognosavvikelse med - 6,5 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.
Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden fastställer delårsrapporten januari-april 2021.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden fastställer delårsrapporten januari-april 2021.
__________

Justerarnas signaturer
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Ärendenummer UPN2021/92

Remiss av motion - Folkets hus i Fjärdhundra
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Om fastigheten kvarstår i kommunal ägo uppdrar kommunfullmäktige till
upplevelsenämnden att inom nuvarande reglemente fatta erforderliga beslut, om
nämnden anser att brandstationen ska göras tillgänglig för föreningslivet.
Upplevelsenämnden för egen del
Upplevelsenämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse
och överlämna denna till kommunfullmäktige för vidare beslut.

Beskrivning av ärendet
Upplevelsenämnden har fått en remiss av kommunstyrelsen för att svara på en
motion om kommunen kan använda den tidigare brandstationen i Fjärdhundra till
Folkets hus.
Föreningslivet bidrar till att utveckla bygden men saknar idag en samlingslokal.
Kommunens utbud av lokaler är begränsat och så även i Fjärdhundra. I motionen
finns tre önskemål.


Att Enköpings kommun behåller Fjärdhundras gamla brandstation i




kommunal ägo.
Att Enköpings kommun gör brandstationen tillgänglig för föreningslivet.
Att Enköpings kommun undersöker möjligheten att låta kommunal
verksamhet använda brandstationen.

Upplevelseförvaltningens bedömning
Tekniska nämnden har ett ansvar att tillhandahålla lokaler för kommunal
verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar genom lokalförsörjningsprocessen för
samordning och utökning av lokaler. När Räddningstjänsten flyttar ut ur
Fjärdhundra gamla brandstation kommer fastighetsavdelningen undersöka om det
finns ett kommunalt intresse för att fortsätta bedriva verksamhet i lokalerna. Vid ett
intresse från kommunal verksamhet kommer också samutnyttjande att beaktas i
kommunens lokalförsörjningsprocess.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

11 (21)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-06-15
Upplevelsenämnden

Under förutsättning att fastigheten kvarstår i kommunal ägo ser förvaltningen
positivt på att undersöka om fastigheten motsvarar föreningslivets behov och
förutsättningar att nyttja fastigheten. Samt att ekonomiska förutsättningar finns i
upplevelsenämndens budget.
Bilaga: Motion KS2020/704
Upplevelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Om fastigheten kvarstår i kommunal ägo uppdrar kommunfullmäktige till
upplevelsenämnden att inom nuvarande reglemente fatta erforderliga beslut, om
nämnden anser att brandstationen ska göras tillgänglig för föreningslivet.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse
och överlämna denna till kommunfullmäktige för vidare beslut.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Om fastigheten kvarstår i kommunal ägo uppdrar kommunfullmäktige till
upplevelsenämnden att inom nuvarande reglemente fatta erforderliga beslut, om
nämnden anser att brandstationen ska göras tillgänglig för föreningslivet.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse
och överlämna denna till kommunfullmäktige för vidare beslut.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 56

Ärendenummer UPN2020/193

Medborgarförslag - Utomhusschack för pensionärer
Beslut
Upplevelsenämnden avslår förslaget.

Beskrivning av ärendet
Den 9 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att installera ett utomhusschack,
förslagsvis på Kryddgårdens innegård. Förslagsskrivaren menar på att det är en
bra aktivitet för pensionärer.
Efter dialog med förslagsskrivaren så framkom flera alternativa platser
för utomhusschacket, bland annat Drömparken, utanför biblioteket
och Ljunggården.
Förvaltningens bedömning
Utomhusschack är en bra aktivitet som kan nyttjas av många olika människor. Det
krävs däremot en viss administration eller säkerhet kopplat till schackpjäserna för
att schacket skall hållas komplett. Förvaltningen har i dagsläget ingen möjlighet att
administrera i form av att lämna ut och samla in schackpjäser. Det kräver bland
annat mer personella resurser vilket nämnden i dagsläget har ekonomi för.
Förvaltningen har därför stämt av med andra förvaltningar för att undersöka
ytterligare möjligheter. Upplevelseförvaltningens bedömning är därför att det inte
finns möjlighet att bifalla förslaget, men har med sig förslaget om utomhusschack i
den kommande utvecklingen av Kulturhus Joar.
Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden avslår förslaget.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden avslår förslaget.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 57

Ärendenummer UPN2021/90

Medborgarförslag - Bana för discgolf på Korsängsfältet
i Enköping
Beslut
Upplevelsenämnden ger förvaltningen i uppdrag att inom arbetet med
vision Korsängsfältet utreda möjligheten att bygga en discgolfbana. Därmed
anses medborgarförslaget besvarat.

Jäv
Förvaltningschefen anmäler jäv.

Beskrivning av ärendet
2 december 2020 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en niohålsbana för
discgolf på Korsängsfältet i Enköping. Försslagsskrivaren beskriver att discgolf är
en växande sport i Sverige och att den kan utövas både organiserat och spontant.
Också att det en bra kombination av rörelse, naturupplevelse och social samvaro
samt att ingångströskeln för att delta är låg. En bana består vanligtvis av 9 eller 18
hål.
Korsängsfältet beskrivs som ett bra område för att anlägga en bana med ängar,
gräsfält, skog och nivåskillnader. Ytan för en discgolfbana kan också samnyttjas
med ytor för annan sport och friluftsliv.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Friluftsliv och spontanidrott är en viktig faktor för folkhälsan och förvaltningen har
påbörjat ett långsiktigt strategiskt arbete för att utveckla detta.
Förvaltningen ser positivt på att medborgarna efterfrågar mer friluftsoch spontanidrottsanläggningar. En del i detta arbete är att utveckla
Korsängsfältet.
Under 2018 påbörjades arbetet med detta och 2019 redovisades
vision Korsängsfältet. Detta program kommer under 2021 att uppdateras
och förtydligas.
Förvaltningen håller med försslagsskrivaren att discgolf är en aktivitet som når en
bred målgrupp samt att det skulle passa bra in på Korsängsfältet.
En discgolfbana är också förhållandevis enkel att anlägga. Förvaltningen
kommer att föreslå att anlägga en discgolfbana på Korsängsfältet inom de närmsta
åren, som en del i arbetet med vision Korsängsfältet, men frågan behöver
utredas ytterligare.

Justerarnas signaturer
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Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden ger förvaltningen i uppdrag att inom arbetet med
vision Korsängsfältet utreda möjligheten att bygga en discgolfbana. Därmed
anses medborgarförslaget besvarat.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden ger förvaltningen i uppdrag att inom arbetet med
vision Korsängsfältet utreda möjligheten att bygga en discgolfbana. Därmed
anses medborgarförslaget besvarat.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

Justerarnas signaturer
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Paragraf 58

Ärendenummer UPN2021/91

Medborgarförslag - Bygg padelbanor på gamla
tennisbanor
Beslut
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet
25 januari 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga padelbanor på de
befintliga utomhusbanorna för tennis runt om i kommunen. Detta för att locka barn,
ungdomar och vuxna till en aktiv fritid inom Enköpings kommun.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Padel har slagit stort i Sverige de senaste åren. Detta har gjort att det finns många
privata aktörer som driver padelhallar och banor runt om i Sverige men också i
Enköpings kommun. Totalt finns det sex stycken aktörer som erbjuder padel inom
kommunen. Förvaltningen anser därför inte att det finns ett behov av fler
padelbanor i kommunen då det redan finns ett stort utbud av dessa.
Med tanke på kommunens ansträngda ekonomiska läge är det inte
heller ekonomiskt genomförbart utan att göra nedskärningar på annan verksamhet.
Däremot så ser förvaltningen positivt på att medborgarna efterfrågar mer friluftsoch spontanidrottsanläggningar, då fokus kommer vara på att utveckla den typen
av anläggningar i kommunen kommande år. Förvaltningen uppmuntrar även
föreningsdrivna projekt.

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

Justerarnas signaturer
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Paragraf 59

Ärendenummer UPN2021/108

Beslut -OCR
Beslut
Upplevelsenämnden avslår förslaget på grund av det rådande ekonomiska läget.
Upplevelsenämnden ställer sig positiv till att bereda en ny ansökan nästa år.

Beskrivning av ärendet
Den 20 mars 2021 inkom en skrivelse från Enköping OCR där föreningen önskar
ekonomiskt stöd från upplevelsenämnden. Föreningen har bifogat skisser över hur
OCR-banan kommer se ut, en finansieringsplan samt en situationsplan över
området. Se bilaga 1 och 2.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Friluftsliv och spontanidrott är en viktig faktor för folkhälsan och förvaltningen har
påbörjat ett långsiktigt strategiskt arbete för att utveckla detta. Förvaltningen ser
positivt på att medborgarna efterfrågar mer frilufts- och spontanidrottsanläggningar,
då fokus kommer vara på att utveckla den typen av anläggningar i kommunen
kommande år.
Förvaltningen ser också positivt på föreningsdrivna initiativ för att utveckla nya och
befintliga anläggningar. En OCR-bana skulle vara ett bra komplement till det
befintliga utbudet på Korsängsfältet och också i linje med den vision som togs fram
för några år sedan för Korsängsfältet. En sådan anläggning skulle också komma
många olika målgrupper till del och också kunna bidraga till att få fler arrangemang
till Enköping.
Idag finns inte möjlighet att söka anläggningsbidrag i befintligt bidragssystem. I
avsaknad av en sådan möjlighet är detta därför en fråga för nämnden att ta
ställning till.
Förvaltningen är positiv till initiativet och anläggningen i sig. Dock är det just nu
svårt att förutse hur nämndens ekonomiska utfall kommer se ut vid årets slut med
hänsyn till pandemi, var på förvaltningen har svårt att föreslå nämndens beslut.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden avslår förslaget på grund av det rådande ekonomiska läget.
Upplevelsenämnden ställer sig positiv till att bereda en ny ansökan nästa år.
__________
Kopia till: OCR

Justerarnas signaturer
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Paragraf 60

Ärendenummer UPN2021/80

Programhandling sporthall och fritidsgård skola väster
Beslut
1. Upplevelsenämnden beställer av tekniska nämnden framtagande av
programhandling inför uppförandet av en ny sporthall med anpassning för
gymnastikidrotten och som innehåller en fritidsgård i samband med
byggnation av en ny grund- och grundsärskola på västerleden i Enköping.
2. Programhandlingen ska vara klar senast 2022-04-17 till en kostnad av maximalt
2 miljoner kronor.
3. Upplevelsenämnden fattar beslut om fortsatt uppdrag efter att programhandlin
och uppdaterad kalkyl med hyresindikation är levererad till upplevelsenämnden.

Beskrivning av ärendet
Hösten 2018 beslutade skolnämnden (ersatt av utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, UAN) att en förstudie skulle göras för en ny grundskola i
de västra stadsdelarna av Enköping (SKN 2018/379). I grundskolan ska även
grundsärskola och träningsskola ingå.
Den nya skolan ska dimensioneras för 850 elever jämfört med dagens
maxkapacitet om cirka 550 elever. Grundsärskolan ska dimensioneras för 40
elever och träningssärskolan för 40 elever. Nämnden tog även beslut (UAN
2020/53) kring verksamhetens beslutsunderlag (VBU) som är ett underlag för
fortsatt förstudie och för uppföljning av projektet. Bakgrunden till beslutet är ökande
elevkullar samt stort underhållsbehov i nuvarande skolbyggnad. Nuvarande
byggnad har utretts av fastighetsavdelningen under år 2018 och den bedöms ha
nått sin ekonomiska livslängd. Renovering av befintlig byggnad är därmed inget
alternativ för framtiden.
I samband med dåvarande skolnämndens beslut att beställa förstudie för ny
grundskola beslöts att investeringsmedel skulle avsättas för att nuvarande skola
ska kunna användas under ytterligare fem års tid i väntan på en ny byggnad.
Inom samma process beslutade upplevelsenämnden (UPN 2020/ 83) om en ny
sporthall och fritidsgård för elever och föreningsliv i anslutning till nya grundskolan.
Detta då nuvarande gymnastikhall inte är ändamålsenlig. Den nya sporthallen ska
vara fullstor och ska även kunna användas av särskolan. Sporthallen ska också
innefatta en extra yta om 500 kvm anpassad för gymnastikidrotten. Den befintliga
lokalen för fritidsgården nyttjas med ett tidsbegränsat kontrakt då byggnaden är
planerad att rivas.
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Det är viktigt att den verksamheten finns kvar i området med hänsyn till det
kompensatoriska uppdraget med hänvisning till den sociala kompassen. Detta
projekt finns med i förvaltningens lokalbehovsplan och förslag till investering.
Medborgardialoger genomförda 2018 visar att utbildningsfrågor har hög prioritet
bland de boende. Detsamma gäller för folkhälsa och möjligheten till meningsfull
fritid. Kommunen har sedan 2017 en tvärgrupp som samordnar aktiviteter för en
hållbar stadsdel tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Enköpings
hyresbostäder, EHB.
Den 19 november 2019 lyftes projektet och integrationsfrågan i kommunstyrelsen.
Detta projekt är viktigt för att skapa bättre förutsättningar för området där social
hållbarhet är en viktig faktor. Platsanalys togs fram under 2020 (KS2020/32) om
skolans placering och en viktig del var att åtgärder som främjar integration är
överordnat i planprocess och fysiska och sociala barriärer ska undvikas.
Förstudien har tagits fram av MAF Arkitektkontor AB i samarbete med
representanter från utbildningsförvaltningen, upplevelseförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, EHB, socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att förstudien som arbetsmaterial utgör ett relevant
underlag för fortsatt arbete med framtagandet av programhandlingen och att
upplevelsenämnden därför kan besluta att beställa programhandlingen av tekniska
nämnden. Upplevelsenämnden bör särskilt beakta fritidsgårdens och idrottshallens
betydelse för fortsatt strävan mot integration och meningsfull och utvecklande fritid
för alla kommunens invånare.
Bilagor:
Bilaga- 01.Förstudierapport ny grundskola och sporthall i väster.
Bilaga- 02. Trafikutredning Skola Enköping
Bilaga- 03. Ny grund- och grundsärskola i västra Enköping- Programutredning
Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
1. Upplevelsenämnden beställer av tekniska nämnden framtagande av
programhandling inför uppförandet av en ny sporthall med anpassning för
gymnastikidrotten och som innehåller en fritidsgård i samband med
byggnation av en ny grund- och grundsärskola på västerleden i Enköping.
2. Programhandlingen ska vara klar senast 2022-04-17 till en kostnad av maximalt
2 miljoner kronor.
3. Upplevelsenämnden fattar beslut om fortsatt uppdrag efter att programhandling
och uppdaterad kalkyl med hyresindikation är levererad till upplevelsenämnden.
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
1. Upplevelsenämnden beställer av tekniska nämnden framtagande av
programhandling inför uppförandet av en ny sporthall med anpassning för
gymnastikidrotten och som innehåller en fritidsgård i samband med
byggnation av en ny grund- och grundsärskola på västerleden i Enköping.
2. Programhandlingen ska vara klar senast 2022-04-17 till en kostnad av maximalt
2 miljoner kronor.
3. Upplevelsenämnden fattar beslut om fortsatt uppdrag efter att programhandling
och uppdaterad kalkyl med hyresindikation är levererad till upplevelsenämnden.
__________
Kopia till:
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Tekniska nämnden
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Paragraf 61

Ärendenummer UPN2021/2

Delegationsbeslut till nämnd
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.
__________
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