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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 av punkt 14 ledamotsinitiativ. 

__________  
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Paragraf 84  

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Förvaltningen informerar om aktuella ärenden inom verksamheten. 

__________  
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Paragraf 85  

Information kulturhus Joar 

Beslut 
Anna Habbe informerade kring hur processen kulturhus Joar fortlöper. 

__________  
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Paragraf 86  

Månadsrapport oktober 

Beslut 
Upplevelsenämnden fastställer månadsrapporten oktober 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Upplevelsenämnden ska lämna en ekonomisk rapport per 31 oktober. Resultatet 
per den 31 oktober 2020  uppgår till 2,1 miljoner kronor. 

Prognosen för 2020 uppgår till 126,7 miljoner kronor jämfört med budgeterat 
127,2  miljoner kronor för 2020. 

Investeringsprognosen för 2020 uppgår till 18,6 miljoner kronor jämfört med 30,5 
miljoner kronor som budgeterats för 2020. 

Bifogad bilaga redovisar det som rapporterats till kommunledningsförvaltningen. 

  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning av prognosen är att den är fortfarande är osäker, främst 
beroende på pandemin covid-19. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden fastställer månadsrapporten oktober 2020 

__________  



 Protokoll  9 (26) 

Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

Upplevelsenämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 87 Ärendenummer UPN2020/58 

Medborgarförslag om simhall i Örsundsbro 

Beslut 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
2019-12-09 inkom ett medborgarförslag gällande en byggnation av simhall i 
Örsundsbro. Förslagsställaren föreslår 2x50 meters bassänger eller fler. Den nya 
simhallen önskar förslagsställaren ska ligga i anslutning till biblioteket i 
Örsundsbro. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Baden i Enköpings kommun utgör en viktig del för välbefinnandet och hälsan. 
Dessa platser är också bra och viktiga för barn och vuxnas utveckling i 
simkunnighet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 att genomföra en byggnation av ett nytt 
familjebad med placering på Korsängsfältet öster om Idrottshuset. Färdigställande 
och invigning av nytt familjebad sker vid årsskiftet 2020/2021. 

Fjärdhundrabadet i kransorten Fjärdhundra byggdes i slutet på 1960-talet. Badet 
har tre tempererade utebassänger med dusch- och omklädningsrum och kiosk. 
Under hösten 2020 och våren 2021 ska en helt ny vattenrening installeras på 
Fjärdhundrabadet för att säkerställa vattenkvaliteten för framtiden. Även renovering 
av bassänger genomförs och arbetet ska vara klart till öppnandet sommaren 2021.  

I Enköpings kommun finns även ett flertal friluftsbad, bland annat ett i Alsta utanför 
Örsundsbro. 

Med hänsyn till ovanstående anser förvaltningen att medborgarnas tillgång till 
simhall och övriga badmöjligheter är väl tillgodosett.  

  

  

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren  
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Paragraf 88 Ärendenummer UPN2019/278 

Medborgarförslag om sammanbyggnad av bibliotek 
och kulturhus Joar Blå 

Beslut 
Upplevelsenämnden uppdrar till förvaltningschefen att ta med synpunkterna i det 
pågående arbete med förstudie kulturhus Joar. Därmed anses medborgarförslaget 
besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslag inkom 2019-11-07. Det föreslår en sammanslagning av 
huskropparna som omfattar bibliotek och kulturhus som är modern, ljus och luftig. 
Förslaget är en ny yta för nya aktiviteter, en plats för reception och turistbyråns 
verksamhet samt en utgångspunkt för parkguidningar. Vidare kan ett nytt kulturhus 
kompletteras med en vinterträdgård gärna i anslutning till ett café. Som exempel på 
sammanbyggnad lyfts arkitektförslag från 2016 fram.  

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen bedömer att medborgarförslaget överensstämmer i flera 
delar med synpunkter i enkätsvar och dialog kring kulturhus Joar. Alla inkomna 
synpunkter är värdefulla och beaktas i det pågående arbetet med förstudie och den 
fortsatta processen kring kulturhus Joar. Upplevelseförvaltningen instämmer i att 
en sammanbyggnad kan underlätta logistik och verksamhet. Hänsyn behöver även 
tas till byggnadens kulturhistoriska värden samt till projektets ekonomiska 
förutsättningar.  

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden uppdrar till förvaltningschefen att ta med synpunkterna i det 
pågående arbete med förstudie kulturhus Joar. Därmed anses medborgarförslaget 
besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden uppdrar till förvaltningschefen att ta med synpunkterna i det 
pågående arbete med förstudie kulturhus Joar. Därmed anses medborgarförslaget 
besvarat. 

__________ 
 
Kopia till: 
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Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren  
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Paragraf 89 Ärendenummer UPN2020/206 

Serveringstillstånd Pepparrotsbadet 

Beslut 
Upplevelsenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ansöka om 
serveringstillstånd för relaxavdelningen i Pepparrotsbadet i enlighet med 
"Inriktningen för relaxavdelningen".  

Reservationer 
Magnus Westerlund (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Miljöpartiet i Enköping säger nej till alkoholservering i Pepparrotsbadet. Det nya 
familjebadet är projekterat, byggt och marknadsfört som ett bad där alla åldrar ska 
kunna mötas, umgås, träna, lära sig simma och njuta av vattenlek i varandras 
sällskap i en trygg miljö. Generationer ska tillsammans kunna ta del av alla 
möjligheter.  

Pepparotsbadet är den nya friskvårdsanläggningen i det stora friskvårdsområdet 
på Korsängsfältet. Ett område som fortsatt har stora möjligheter att utvecklas för 
läger, cuper, motion, lek, fritid och friskvård. Badet som nav i detta område ska 
vara tillgängligt för alla. Genom alkoholservering minskar tillgängligheten och 
möjligheten för alla att umgås och ta del av familjebadets alla delar på lika villkor. 
Relaxen ska vara en del som ska vara en naturlig samlingsplats för hela familjen 
på samma sätt som övriga delar, i den miljön passar inte alkoholservering. Det bör 
dessutom vara möjligt att ta sig emellan familjebadets olika delar och således att få 
tillgång till såväl äventyrsdelarna för lek som hopptorn och motionsdelarna. I dessa 
delar är det olämpligt med personer som druckit alkohol. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 att genomföra en byggnation av nytt 
familjebad med placering Korsängsfältet öster om Idrottshuset. Projektbudgeten för 
simhall och tillhörande infrastruktur är 350 respektive 30 miljoner kronor. 
Färdigställande och invigning av nytt familjebad sker vid årsskiftet 2020/2021. 

Upplevelsenämnden beslutade 2020-03-12 (UPN 2020/40) att samtliga delar av 
Pepparrotsbadet ska drivas i kommunal regi. Med anledning av detta beslut 
initierades även frågan om serveringstillstånd. 
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Upplevelseförvaltningens bedömning 
Frågan om serveringstillstånd i relaxavdelningen i Pepparrotsbadet är en 
komplicerad fråga som kräver noggranna avväganden mellan de fördelar och 
nackdelar som ett sådant tillstånd medför. 

Förvaltningen har genom en omvärldsbevakning (bilaga 1-4) tagit fram andra 
liknande kommunala anläggningar som har relaxavdelning och någon form av 
serveringstillstånd för att kunna ta del av de erfarenheter som dessa anläggningar 
har. Utifrån de svar som förvaltningen erhållit så synes erfarenheterna från berörda 
anläggningar överlag vara goda. Detta har krävt ett aktivt arbete från berörda 
anläggningar för att skapa en trygg och säker miljö. 
Relaxavdelningen är avskild från de allmänna utrymmen dit alla besökare har 
tillträde och det krävs att man betalar en särskild entré för att besöka 
relaxavdelningen. Denna omständighet är en grundförutsättning för att ett 
serveringstillstånd ska vara aktuellt. Vidare måste de risker som ett 
serveringstillstånd kan medföra motverkas genom att servering endast tillåts under 
specifika tider och där restriktivitet råder samt att berörd personal har en god 
kompetens på området. 
Sammanfattningsfattningsvis anser förvaltningen att utifrån de risker och fördelar 
som ett serveringstillstånd medför, bedömer vi att frågan kan hanteras på ett tydligt 
och strukturerat sätt. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ansöka om 
serveringstillstånd för relaxavdelningen i Pepparrotsbadet. 
 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ansöka om 
serveringstillstånd för relaxavdelningen i Pepparrotsbadet. 

Yrkanden 
Magnus Westerlund (Mp) yrkar att upplevelsenämnden beslutar att inte ansöka om 
serveringstillstånd för relaxavdelningen i Pepparrotsbadet. 

Kristina Eriksson (KD), Magnus Hellmark (C), Marié Karlström (S), Magnus 
Johansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Bo Wannberg (NE) och Lars 
Wistedt (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg av att "Inriktningen för 
relaxavdelningen" bifogas beslutet. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut. Dels förvaltningens förslag, 
dels Magnus Westerlunds (Mp) avslagsyrkande samt ett tilläggsyrkande som 
innebär att fastställa inriktningen i serveringstillståndet. 
Ordföranden finner en beslutsgång som ställer förvaltningens förslag mot Magnus 
Westerlunds avslagsyrkande (Mp) för att sedan ta ställning till tilläggsyrkandet. 
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången. 
 
Ordföranden finner att upplevelsenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
med tilläggsyrkande "Inriktningen för relaxavdelningen". 

 

__________ 
 
Kopia till: 
kommunledningskontoret  
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Paragraf 90 Ärendenummer UPN2020/104 

Beslut om fritidsbanken 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att fritidsbanken med tillhörande 
filial blir en ordinarie del av upplevelsenämndens uppdrag. 

Upplevelsenämnden för egen del 
Upplevelsenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att etablera en central 
fritidsbank under 2021, tillika teckna ett avtal med Örsundsbro IF för att öppna och 
driva en filial till den centrala fritidsbanken inom befintlig ekonomisk ram. Beslutet 
gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt detta förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Sedan 2014 har projektet att starta upp en fritidsbank i Enköpings kommun (UPN 
2014/51) pågått. Med folkhälsomedel från Landstinget och tillsammans med 
Örsundsbro IF (då Lagunda AIK) startades den första fritidsbanken i Örsundsbro 
2016. 
2018 öppnades den andra fritidsbanken på Västerleden, som drivs av Enköpings 
rugbyklubb. Förvaltningen presenterade hösten 2019 en rapport (UPN2019/113) 
där en central fritidsbank i en anpassad lokal med anställd platsansvarig pekas ut 
som framgångsfaktor för ett framgångsrikt arbete med fritidsbanker i Enköpings 
kommun. Projektettiden är förlängd till 31 december 2020 och i maj 2020 gav 
nämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma med den framtida hanteringen av 
fritidsbankerna som ett beslutsärende (UPN2020/104). 
Enköpings rugbyklubb (ERK) har sedan Corona-pandemin haft svårt att driva 
fritidsbanken på Västerleden då verksamheten bygger på ideella krafter från 
personer som till stor del tillhör riskgrupper. Med bakgrund av detta har föreningen 
inlett en dialog med förvaltningen och Enköpings hyresbostäder(EBH), för att 
avsäga sig uppdraget att driva Fritidsbanken på Västerleden. EHB, 
hyresgästföreningen och Medborgarskolan kommer från september 2020 till april 
2021 att genomföra projektet Fritidsakademin på bland annat Västerleden. 
Fritidsakademin och ERK kommer under hösten att sköta driften av Fritidsbanken 
tillsammans, och under våren 2021 kommer Fritidsakademin hålla Fritidsbanken 
öppen minst en kväll i veckan. När Pepparrotsbadet öppnar i januari 2021 finns 
med stor sannolikhet möjligheter att genom en omställning av fastigheten etablera 



 Protokoll  17 (26) 

Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

Upplevelsenämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

en fritidsbank i Idrottshuset. 
På grund av omfördelning av resurser finns också möjlighet att tillsätta en 
samordnare för fritidsbanken inom befintlig ekonomisk ram. Detta gör att en större 
central fritidsbank kan öppna i Idrottshuset hösten 2021. Förvaltningen har påbörjat 
en dialog med Omnia om eventuellt samarbete. 
I och med det blir fritidsbanken en del av förvaltningens ordinarie verksamhet, och 
upphör som projekt. Örsundsbro IF vill fortsätta att driva fritidsbanken i Örsundsbro 
som en filial till den centrala fritidsbanken och ett löpande avtal föreslås att skrivas 
med föreningen från januari 2021. Den större centrala fritidsbanken ska förutom att 
låna ut utrustning inleda samverkan med kommunens skolor och långsiktigt 
försöka etablera fler filialer i kommunen. I arbetet ingår också samverkan med 
civilsamhället och andra aktörer, till exempel gällande arbetsträning och daglig 
verksamhet. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen anser och har i tidigare rapport och utredning presenterat 
att det finns ett behov av att starta en större central fritidsbank i kommunal regi. 
Fritidsbanken bör också bli en permanent del av förvaltningens verksamhet och 
skrivas in i reglementet. I och med Pepparrotsbadets öppnande och omfördelning 
av resurser finns goda möjligheter att etablera en fritidsbank i Idrottshuset samt 
tillsätta en samordnare inom befintlig ekonomisk ram. Samtidigt passar det bra i 
tiden då Enköpings rugbyklubb valt att avsäga sig uppdraget att driva fritidsbanken 
på Västerleden. Detta gör att kommunen kan överta fritidsutrustning under 
sommaren 2021 och få igång utlåning under hösten. Förvaltningen bedömer att det 
finns goda förutsättningar för fritidsbankens verksamhet att utvecklas framöver 
utifrån ovan beskrivna förutsättningar. 

Upplevelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att fritidsbanken med tillhörande 
filial blir en ordinarie del av upplevelsenämndens uppdrag. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att etablera en central 
fritidsbank under 2021, tillika teckna ett avtal med Örsundsbro IF för att öppna och 
driva en filial till den centrala fritidsbanken inom befintlig ekonomisk ram. Beslutet 
gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt detta förslag. 
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Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att fritidsbanken med tillhörande 
filial blir en ordinarie del av upplevelsenämndens uppdrag. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att etablera en central 
fritidsbank under 2021, tillika teckna ett avtal med Örsundsbro IF för att öppna och 
driva en filial till den centrala fritidsbanken inom befintlig ekonomisk ram. Beslutet 
gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt detta förslag. 

Yrkanden 
Kristina Eriksson (KD), Sverre Ahlbom (S), Magnus Westerlund (Mp), Magnus 
Johansson (M), Bo Wannberg (NE), och Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen  



 Protokoll  19 (26) 

Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

Upplevelsenämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 91 Ärendenummer UPN2020/209 

Kompensationsstöd Corona 19 - inställd EP-cup 

Beslut 
Upplevelsenämnden avslår Enköpingsortens fotbollsallians ansökan om 
kompensationsstöd på grund av Covid-19. 

Beskrivning av ärendet 
Enköpingsortens Fotbollsallians, som omfattar fotbollsföreningarna inom Enköping 
respektive Håbo Kommun, genomför EP-Cupen varje år i början av augusti. Cupen 
omfattar cirka 100 lag från de olika föreningarna. På grund av Covid-19 är denna 
cup inställd vilket innebär en kännbar förlust (ca 250 000 kronor) för Alliansen och 
föreningarna. 

Alliansen söker ekonomisk kompensation för intäktsbortfall motsvarande 250 000 
kronor. Stödet avser att fördelas genom Alliansens försorg till deltagande lag. 
Alliansen som paraplyorganisation för fotbollen i de båda kommunerna kommer att 
ansvara för att varje förening får ta del av kompensationen. 

Enköpingsortens Fotbollsallians har med anledning av detta även skickat in 
ansökan om kompensationsstöd från Riksidrottsförbundet Sisu Uppsala, Upplands 
Fotbollförbund UFF, Enköpings Kommun och Håbo Kommun. 

  

Förvaltningens bedömning 
Ansökan ligger utanför både gällande bidragsregler "Stöd till civilsamhället i 
Enköpings kommun" samt det kompensationsbidrag som fördelat bidrag enligt det 
åtgärdspaket för civila samhället som är framtaget av upplevelsenämnden. 
Riksidrottsförbundet har även fått pengar och uppdrag att fördela ytterligare 
kompensationsbidrag och förordar att fotbollsalliansens föreningar ansöker om 
kompensationsbidrag separat från RF-SISU. Förvaltningen bedömer att respektive 
förening har andra möjligheter att få kompensation för de förlorade intäkter som 
den inställda EP-cupen innebär. Likaså saknas ekonomiska medel för att dela ut 
denna form av kompensation i nuläget. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår Enköpingsortens fotbollsallians ansökan om 
kompensationsstöd på grund av Covid-19. 
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår Enköpingsortens fotbollsallians ansökan om 
kompensationsstöd på grund av Covid-19. 

__________ 
 
Kopia till: 
Enköpingsortens fotbollsallians  
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Paragraf 92 Ärendenummer UPN2020/201 

Sammanträdesplan 2021 

Beslut 
Upplevelsenämnden fastställer sammanträdesplanen för 2021 samt beslutar att 
mötesstart klockan 18:00 kvarstår under 2021. 

Reservationer 
Marié Karlström reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Varje år tar förvaltningen fram ett förslag till nästa års sammanträdesplan. 
Förändringar i detta förslag mot föregående år är byte av dag för nämndens 
sammanträde från torsdagar till tisdagar. Vi fick tidigt direktiv att undersöka 
möjligheten att styra nämndsammanträdena så att alla sammanträden planeras in 
de två första eller de två sista veckorna i månaden, och då under dagarna måndag, 
tisdag eller onsdag. Detta för att man regionalt kommit överens om att de regionala 
sammanträdena ska ligga på torsdagar och fredagar. Det skulle alltså minska 
krockarna mellan de regionala politiska mötena och kommunens politiska 
möten. Detta önskemål kommer från politiken. Det innebär för oss att vi den ena 
veckan har arbetsutskott för att sju dagar senare ha nämnd.  
Fördelarna är att nämndens process blir ännu mer komprimerad mot tidigare. Vilket 
också kan vara en nackdel då nämndens handlingar kommer att skickas ut dagen 
efter arbetsutskottet med snabba omarbetningar till följd. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
  

Arbetsutskott Nämnd 

9 februari 16 februari 

9 mars 16 mars 

13 april 20 april 

11 maj 18 maj 

8 juni 15 juni 

14 september 21 september 
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12 oktober 19 oktober (prel heldag) 

9 november 16 november 

7 december 14 december 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden fastställer sammanträdesplanen för 2021. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden fastställer sammanträdesplanen för 2021, med ändring från 
en heldag till två halvdagar. Förslagsvis i juni och oktober. 

Yrkanden 
Marié Karlström (S) yrkar på att mötestiden ändras till klockan 16:00. Sverre 
Ahlbom (S) yrkar bifall till Marié Karlströms yrkande. Ordförande yrkar avslag till 
Marié Karlströms yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels att mötestiden kvarstår 
som idag, till klockan 18:00 och dels Marié Karlströms (S) förslag att mötestiden 
ändras till start, klockan 16:00. 
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar att mötestiden kvarstår som idag klockan 
18:00. 

  

__________ 
 
Kopia till: 
kommunledningsförvaltningen  
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Paragraf 93 Ärendenummer UPN2020/2 

Familjebadet med beslut att fortsätta enligt direktiv 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar att genomförandet av familjebad fortsätter enligt 
projektdirektiv samt att nämnden får ta del av den lista på de inventarier som 
verksamheten ska bekosta och som ligger utanför riktpriset på 350 miljoner kronor. 

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.  
Sverre Ahlbom (S) önskade att nämnden får ta del av den lista på de inventarier 
som verksamheten ska bekosta och som ligger utanför riktpriset på 350 miljoner 
kronor. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Projektet följer i dagsläget inte planen för byggandet av familjebad i enlighet med 
projektdirektiv och ekonomi. Prognosen visar en avvikelse på 35 miljoner kronor. 
Detta gäller hela projektet, alltså både byggnaden och infrastrukturen. Avvikelsen 
motsvarar cirka 9 procent av projektets totala budget. 

En dialog pågår med entreprenören gällande det prognosticerade underskottet och 
ett avtal har förhandlats fram om en ekonomisk uppgörelse. Ärendet hanteras av 
tekniska nämnden som i sitt senaste sammanträde beslutade att återremittera 
ärendet. Löpande information ges till tekniska nämndens arbetsutskott och 
upplevelsenämndens arbetsutskott. 

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. 
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Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att genomförandet av familjebad fortsätter enligt 
projektdirektiv.  



 Protokoll  25 (26) 

Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

Upplevelsenämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 94 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 kommunfullmäktige 
Upplevelsenämnden godkänner upplevelseförvaltningens redovisning av 
delegeringsbeslut enligt bilaga 1 och 2. 

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

__________  
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Paragraf 95  

Ledamotsinitiativ 

Beslut 
Ordföranden ger förvaltningschefen i uppdrag att bereda ärendet för att vid ett 
senare tillfälle återkomma för ett beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Sverre Ahlbom (S) vill lämna följande ledamotsinitiativ: 
Förvaltningschefen får i uppdrag att för allmänheten möjliggöra digital 
åhörarmedverkan till nämndens sammanträden. 

__________ 
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