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Beslutande organ

Upplevelsenämnden

Plats och tid

Vattumannen Kaptensgatan 23, torsdagen den 23 april 2020, klockan
18.00–20.45

Beslutande

Sverre Ahlbom, Vice ordförande (S)
Magnus Johansson (M)
Magnus Hellmark (C)
Magnus Westerlund (MP), från punkt 6
Bo Wannberg (NE)
Lars Wistedt (SD)
Rebecka Lindström (C), tjänstgörande ersättare, fram till punkt 5
Svante Forslund (L), tjänstgörande ersättare
Hanah Sheik Ali (S), tjänstgörande ersättare
Anna Svensson (NE), tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Kaptensgatan 23, 2020-04-28

Avser paragrafer

34 - 45

Sekreterare
Eva Jansson
Ordförande
Sverre Ahlbom
Justerande
Magnus Johansson
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John Petersson, Ekonom
Ingela Kejser, Fritidsledare
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Paragraf 34

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Magnus Johansson (M) utses till protokollsjusterare.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 35

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragslistan godkänns med tillägg av ärende 12, Åtgärdspaket för
civilsamhället Enköpings kommun.
__________
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Paragraf 36

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

Justerarnas signaturer
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Paragraf 37

Ärendenummer UPN2020/5

Arbetsmiljö- och jämställdhetsplan 2020-2021
Beslut
Upplevelsenämnden godkänner arbetsmiljö- och jämställdhetsplan 2020-2021.

Beskrivning av ärendet
Varje förvaltning tar vartannat år fram en arbetsmiljö- och jämställdhetsplan som
anger förvaltningens prioriterade arbetsmiljö- och jämställdhetsområden för en tvåårs period. Detta är en del i arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetet och syftar till att
skapa en god och utvecklande arbetsmiljö samt en jämställd arbetsplats för
medarbetarna. Arbetsmiljö- och jämställdhetsplanen ska alla i förvaltningen känna
till. Beslutad plan skickas till personalavdelningen som sammanställer alla planer
och presenterar dem i central samverkan. Uppföljning av åtgärderna i arbetsmiljöoch jämställdhetsplanen görs minst en gång per år av förvaltningen, och
presenteras i nämnd och central samverkan.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Arbetsmiljö- och jämställdhetsplan 2020-2021 fokuserar på den psykosociala
arbetsmiljön utifrån resultaten av den medarbetarenkät som genomfördes under
hösten 2019. Planen är framtagen i dialog och samverkan mellan chefer,
medarbetare och skyddsombud. Planen är tydlig och konkret med flera
uppföljningar under 2020-2021. Detta sammantaget gör att förvaltningens
bedömning är att det är en väl genomarbetad plan.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden godkänner arbetsmiljö- och jämställdhetsplan 2020-2021.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden godkänner arbetsmiljö- och jämställdhetsplan 2020-2021.
__________
Kopia till:
HR
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Paragraf 38

Ärendenummer UPN2020/86

Månadsrapport mars
Beslut
Upplevelsenämnden fastställer månadsrapporten mars 2020

Beskrivning av ärendet
Upplevelsenämnden ska lämna en ekonomisk rapport per 31 mars. Resultatet per
den 31 mars 2020 uppgår till 29,1 miljoner kronor.
Prognosen för 2020 uppgår till 128,0 miljoner kronor jämfört med budgeterat 127,2
miljoner kronor, ett underskott på 0,8 miljoner kronor.
Investeringsprognosen för 2020 uppgår till 26,0 miljoner kronor jämfört med 30,5
miljoner kronor som budgeterats för 2020 och ombudgeterats från 2019 på 2,5
miljoner kronor.
Bifogad bilaga redovisar det som rapporterats till kommunledningsförvaltningen.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning av prognosen är att den är högst osäker, främst
beroende på pandemin covid-19. Rapporterade avvikelser är de som vi i dagsläget
vet om, men vi befarar att prognosen kommer förändras väsentligt beroende på
utvecklingen.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden fastställer månadsrapporten mars 2020
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 39

Ärendenummer UPN2020/83

VBU för fritidsgård och sporthall
Beslut
Upplevelsenämnden godkänner verksamhetens beslutsunderlag för ny sporthall
och fritidsgård i västra Enköping och uppdrar åt förvaltningschefen att vid behov
revidera denna.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetens beslutsunderlag (VBU) tas fram inför beslut om förstudie enligt
Enköpings kommuns interna projektstyrningsmodell Pejl. Till beslut om förstudie
ska verksamhetens beslutsunderlag biläggas.
Hösten 2018 beslutade skolnämnden (SKN), numera utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden (UAN), om en förstudie 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.
Upplevelsenämndens projekt är kopplat till projektet om ny skola.
Bakgrunden till beslutet är ökande elevkullar, dels att nuvarande skolbyggnad och
även gymnastiksalar har ett stort underhållsbehov och att byggnaderna bedöms ha
uppnått sin ekonomiska livslängd.
Förvaltningens bedömning
De nuvarande gymnastikhallarna är på grund av dess storlek inte ändamålsenliga
vilket medför att det utanför skoltid är en ytterst begränsad verksamhet och låg
beläggningsgrad. Området har också kommunens lägsta deltagande i föreningsliv
enligt statistik från Riksidrottsförbundet. En ny fullstor sporthall, utbyggd och
anpassad för gymnastik, skapar förutsättningar för ett aktivt föreningsliv och en hög
nyttjandegrad samt att locka barn- och ungdomar från hela Enköping.
För att skapa en väl fungerande logistik och verksamhet där samnyttjande av
lokaler kan ske så ska fritidsgård och sporthall vara hopbyggda. Målet med
fritidsgårdarna/fritidsklubbarna är att alla barn och ungdomar som besöker
verksamheten ska känna sig trygga och respekterade samtidigt som de erbjuds en
meningsfull fritid. En bra verksamhet har förutsättningar att locka barn och
ungdomar från hela Enköping, men verksamhetens primära målgrupp är boende i
området.
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Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden godkänner verksamhetens beslutsunderlag för ny sporthall
och fritidsgård i västra Enköping och uppdrar åt förvaltningschefen att vid behov
revidera denna.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden godkänner verksamhetens beslutsunderlag för ny sporthall
och fritidsgård i västra Enköping och uppdrar åt förvaltningschefen att vid behov
revidera denna.
__________
Kopia till:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer
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Paragraf 40

Ärendenummer UPN2020/88

VBU kulturhus Joar
Beslut
Upplevelsenämnden godkänner verksamhetens beslutsunderlag avseende
kulturhus Joar och delegerar åt förvaltningschefen att vid behov revidera denna.
Förvaltningschefen får även i uppdrag att omgående ändra fastighetsbeteckningen
till Centrum 3:1.

Särskilda yttranden
Anna Svensson (NE) upplyser att fastighetsbeteckningen i underlaget för VBU Joar
fortfarande är felaktigt trots att detta har påtalats.

Beskrivning av ärendet
Det finns en uttalad ambition att utveckla fastigheten Joar Blå, som idag inrymmer
kommunbibliotek, teatersalong och biograf, till ett kulturhus i Enköping. Kulturhuset
ska tillgodose behovet av kultur och livslångt lärande i en växande kommun. Den
politiska visionen beskriver kulturhuset som en inbjudande och öppen plats för
gemenskap, bildning och aktivitet, en mötesplats som präglas och mångfald och
trivsel. Kulturhuset ska i huvudsak inrymmas i befintlig fastighet. Bakgrunden till
beslutet att bygga ett kulturhus och en utgångspunkt för projektet är en politisk
prioritering i en kommun med en förväntad befolkningsökning på ca 10 000
personer till år 2030.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Kulturen har en viktig roll i samhället. Kultur fyller flera funktioner och bidrar på
många olika sätt i samhällsutvecklingen. Kulturens betydelse för en orts
attraktionskraft och identitet, för människors hälsa och välbefinnande och för en
socialt hållbar utveckling finns väl dokumenterad. Kulturen stärker också bildningen
i samhället och stimulerar det livslånga lärandet. Kultur och kulturmiljöer har en
betydande roll för regioners innovativa utveckling och attraktionskraft vilket leder till
tillväxt, konkurrenskraft, ökad handel och investeringar.
Verksamhetens beslutsunderlag utgör förvaltningens samlade bild av
kulturverksamheternas förutsättningar och uppdrag kopplat till infrastruktur och
andra fysiska förutsättningar. Kulturhus Joar kan utgöra en viktig resurs för
kulturens fortsatta utveckling i kommunen. Kulturhus Joar kan vara en plats att
träffas på där sociala och kulturella aktiviteter är en naturlig del av mötet för
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besökaren. En mötesplats utan krav på motprestationer där biblioteket är den
verksamhet som bygger förutsättningarna för detta genom sitt uppdrag. Till
kulturhus Joar kommer enköpingsbor och besökare i alla åldrar för att ta del av,
men också själva vara medaktörer i debatter, dansa, diskutera litteratur, studera,
måla, bygga och delta i barnprogram, lyssna på musik, låna, läsa och fika, studera
och uppleva lokala och nationella konsthändelser och teater i olika former. Sist
men inte minst kommer man till kulturhuset för att träffa och se varandra.

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden godkänner verksamhetens beslutsunderlag avseende
kulturhus Joar och delegerar åt förvaltningschefen att vid behov revidera denna.

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden godkänner verksamhetens beslutsunderlag avseende
kulturhus Joar och delegerar åt förvaltningschefen att vid behov revidera denna.
__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
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Paragraf 41

Ärendenummer UPN2020/57

Remiss - Motion om förändring av 1%-regeln gällande
kulturbidrag vid nybyggnation
Beslut
Upplevelsenämnden tillstyrker förvaltningens förslag till remissvar över motion om
förändring av 1% - regeln gällande kulturbidrag vid nybyggnation och beslutar
därmed att avslå motionen i sin helhet.

Reservationer
Lars Wistedt (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med förslag om förändring av 1%-regeln
gällande kulturbidrag vid nybyggnation.
Sverigedemokraterna anser med hänvisning till kommande budgetårs omfattande
ekonomiska utmaningar att äldre och sjukas möjlighet att ta del av ett bredare
service-och aktivitetsutbud måste prioriteras. Sverigedemokraterna yrkar därför på
att 1%-regeln sänks till 0,5 % eller mer vid behov. Vidare beskrivs i motionen att
lokala förmågor, till exempel elever från estetiska programmet, får tävla om
utsmyckning av kommunala nybyggen istället för att dyra ”erkända” konstnärer
anlitas. Material till konstverken ska i möjligaste mån inhandlas lokalt och de
vinnande bidragen premieras med stipendier. De medel som frigörs föreslås
omfördelas för att täcka brister i service till de äldre och andra personer i behov av
vård och omsorg.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Enprocentregeln
Enprocentregeln är en finansieringsmodell för konstnärlig gestaltning i offentliga
miljöer som tillkom år 1937 genom ett statligt kulturpolitiskt initiativ.
Enprocentregeln är den ekonomiska princip som anger att 1 procent av den
samlade kostnaden vid offentligt finansierad ny-, om- och tillbyggnad av
fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i byggnadsanknuten
konstnärlig gestaltning. År 2001 beslutade kommunfullmäktige i Enköping att
enprocentregeln skulle gälla för konstnärlig gestaltning vid om-, till- och nybyggnad
av offentliga byggnader.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll

14 (20)

Sammanträdesdatum
2020-04-23
Upplevelsenämnden

Syftet med enprocentregeln är att ge alla tillgång till konst i sin vardag och skapa
ett stabilt och långsiktigt ekonomiskt utrymme för konsten i planeringen och
byggandet av offentliga miljöer. Genom enprocentregeln skapas förutsättningar för
konstnärer att tidigt komma in i plan- och byggprocesser och bidra med
konstnärliga kunskaper och idéer. Enprocentregeln är därför att pedagogiskt och
konkret verktyg där konstnärer i dialog med arkitekter med andra sakkunniga
skapar projekt som är hållbara ekonomiskt, tekniskt och konstnärligt.
Gestaltad livsmiljö
2018 antog Sveriges riksdag en nationell politik för gestaltad livsmiljö.
Gestaltad livsmiljö handlar om allting som finns omkring oss: bostadshus, skolor
och sjukhus, men också det offentliga rummet med parker, gator och torg. Målet
är att den gestaltade livsmiljön, arkitektur, form, design, offentlig konst och
kulturarv, ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla
ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö. Syftet är också att stärka
arkitekturens, formens och designens värde och betydelse för individen, livsmiljön
och den hållbara samhällsutvecklingen.
Perspektivet gestaltad livsmiljö innebär en helhetssyn på formandet av livsmiljön
som innefattar såväl arkitektur, form och design som konstnärliga, kulturhistoriska
och sociala värden. Den gestaltade livsmiljön utgörs av en helhet där offentlig
konst och konstnärlig gestaltning utgör ett centralt område.
Den offentliga konsten, som alla har tillgång till, är en del av vårt demokratiska
samhälle. Alla, oavsett vem man är eller hur man lever, ska ha möjlighet att
uppleva konst i sin närmiljö som idrottsanläggningar, vårdboenden, skolor,
kommunhus, bibliotek eller simhallar. Enprocentregeln utgör därför samhällets
viktigaste verktyg för att bidra till uppfyllandet av FN:s allmänna förklaring av
mänskliga rättigheter som anger att alla ska ha …”rätt att fritt taga del i samhällets
kulturella liv, att njuta av konsten samt att bli delaktig av vetenskapens framsteg
och dess förmåner”(artikel 27).
Enprocentregeln är i ett statligt och kommunalt perspektiv en viktig regel för nå upp
till de nya nationella målen för gestaltad livsmiljö där arkitektur, form, design,
offentlig konst och kulturarv ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat
samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö. Genom
enprocentregeln bidrar kommunen till att alla medborgare garanteras en likvärdig
tillgång till offentlig konst.
Den politiska ledningen i kommunerna har det yttersta ansvaret för de offentliga
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rummen. Kommun har rätt att bestämma hur mark inom kommunen ska
användas, bebyggas och gestaltas. Genom de styrdokument som planprocessen
inbegriper kan kommunerna sätta upp höga ambitioner och krav på konstnärliga
gestaltningar för såväl det offentliga som privata byggandet. På så sätt kan
medborgare garanteras en likvärdig tillgång till offentlig konst oavsett var i kommun
en bor och att var och ens rätt att njuta av konst förverkligas.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden tillstyrker förvaltningens förslag till remissvar över motion om
förändring av 1% - regeln gällande kulturbidrag vid nybyggnation och beslutar
därmed att avslå motionen i sin helhet.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden tillstyrker förvaltningens förslag till remissvar över motion om
förändring av 1% - regeln gällande kulturbidrag vid nybyggnation och beslutar
därmed att avslå motionen i sin helhet.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag
med beslut att avslå motionen i sin helhet och dels Lars Wistedts (SD) förslag som
yrkar bifall till motionen.
Ordföranden finner en beslutsgång som ställer förvaltningens förslag mot Lars
Wistedts (SD) förslag.
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången.
__________
Kopia till:
ks.dia@enkoping.se
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Paragraf 42

Ärendenummer UPN2020/89

Val av ersättare i arbetsutskott
Beslut
Upplevelsenämnden beslutar att välja Magnus Hellmark (C) till ersättare i
arbetsutskottet. Magnus Hellmark ersätter Rebecka Lindström (C).

Beskrivning av ärendet
Upplevelsenämndens arbetsutskott ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare.
Nämndens ordförande ska vara ordförande i arbetsutskottet. Nämndens vice
ordförande ska vara vice ordförande i arbetsutskottet. Den tredje ledamoten och
ersättare i arbetsutskottet väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare.
Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att välja Magnus Hellmark (C) till ersättare i
arbetsutskottet.
Magnus Hellmark ersätter Rebecka Lindström (C).
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att välja Magnus Hellmark (C) till ersättare i
arbetsutskottet. Magnus Hellmark ersätter Rebecka Lindström (C).
__________
Kopia till:
kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

16 (20)

Protokoll

17 (20)

Sammanträdesdatum
2020-04-23
Upplevelsenämnden

Paragraf 43

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 20-22 miljoner
kronor. Detta gäller hela projektet, alltså både byggnaden och infrastrukturen.
Avvikelsen motsvarar cirka 5,5 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.
Då internräntan sänktes vid årsskiftet så kommer ett överdrag av budgeten enligt
den prognos som nu föreligger inte att påverka nämndens budgeterade
driftsbudget.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att genomförandet av familjebad fortsätter enligt
projektdirektiv.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-23
Upplevelsenämnden

Paragraf 44

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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Sammanträdesdatum
2020-04-23
Upplevelsenämnden

Paragraf 45

Åtgärdspaket för civila samhället i Enköpings kommun
Beslut
Upplevelsenämnden beslutar att bordlägga ärendet. Beslut kommer att fattas den
5 maj av ett utökat arbetsutskott där alla partier är närvarande.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av pandemin covid-19 föreslår förvaltningen ett åtgärdspaket som
grundar sig dels i de frågor som inkommit hittills gällande utmaningar och
svårigheter inom det ideella föreningslivet. Likaså dess förmåga att med hänsyn
taget till generella riktlinjer från folkhälsomyndigheten, ändå kunna upprätthålla viss
verksamhet, då det är tydligt att det i flera sammanhang skapar mer nytta än
skada.
Förvaltningens bedömning
Upplevelseförvaltningens bedömning är att förslaget mycket väl speglar de
utmaningar och svårigheter som har uppstått för civilsamhället. Civilsamhället
spelar en viktig roll för folkhälsan och samhällsutvecklingen. Det är angeläget att vi
i möjligaste mån kan hjälpa föreningslivet och andra aktörer att upprätthålla
verksamhet. Förvaltningen vill särskilt poängtera de ekonomiska utmaningar som
följer med detta. I dagsläget prognostiserar vi en kostnad med cirka 1 500 000
kronor för att genomföra åtgärdspaketet. Vi bedömer också att den kostnaden är
rimlig i relation till andra kostnader som uppstår på lång sikt om inte civilsamhället
ges möjlighet att vara fortsatt viktig funktion i att utveckla och attrahera människor
som bor, verkar och besöker Enköping.
Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att frysa hyran för
ideella föreningar i Enköpings kommun under april, maj och juni för de som har
bokade anläggningar och/eller lokaler i Enköpings kommuns regi.
Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på åtgärdspaket för
civilsamhället i Enköpings kommun. Förvaltningschefen får i uppdrag att se över
möjligheten att omdisponera de medel som behövs, inom given budgetram. Vidare
ska förvaltningschefen löpande informera nämnden om vidtagna åtgärder samt
effekter av dessa.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-04-23
Upplevelsenämnden

Yrkanden
Sverre Ahlbom (S) och Magnus Johansson (M) yrkar på att bordlägga ärendet fram
till den 5 maj. Eftersom handlingarna kommit nämnden tillhanda sent föreslås ett
utökat arbetsutskott där alla partier närvarar för att då fatta ett beslut i frågan.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

