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Övriga deltagare Anna Habbe, verksamhetschef, kultur och turism 
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Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 
Till protokollsjusterare valdes Sverre Ahlbom (S). 

__________  
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Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Punkten 3 Återkoppling av föreningsbreven utgår. Likaså punkten 12 tilläggsbudget 
för bibliotek och lägerplatser i ny grundskolas Örsundsbro. Därefter godkändes 
föredragningslistan. 

__________  
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Paragraf 3  

Ordförande informerar 

Beslut 
Ordförande informerar om behov av att flytta nämndens halvdag i juni, den är idag 
flyttad till onsdag 15 juni 2022. 
Ordförande har besvarat ett brev från konstföreningen, de hade frågor om blivande 
Kulturhus Joar. 

Ordförande informerar om att upplevelsenämndens arbetsutskott haft ett 
gemensamt Au med skolan som handlade om hur vi kan samverka kring de skolor 
och förskolor som ska byggas i Enköping. 

 

 

 

__________  
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Paragraf 4  

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Projektledare Claes Lagelius och strateg Linda Karlsberg lämnar en lägesrapport 
om vad som just nu pågår under programhandlingen kulturhus Joar.  

__________  



 Protokoll  8 (30) 

Sammanträdesdatum  
2022-02-15  

Upplevelsenämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 5  

Ett år med Pepparrotsbadet 

Beslut 
Enhetschef för Pepparrotsbadet Joacim Kåkemyhr berättar om det första året på 
badet. 

__________  
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Paragraf 6 Ärendenummer UPN2022/59 

Begäran av ombudgetering av investeringsmedel från 
2021 - 2022 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar upplevelsenämndens begäran om ombudgetering av 
investeringsmedel från 2021 till 2022 med -4,2 miljoner kronor. 

Upplevelsenämnden för egen del 
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja upplevelsenämndens 
begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022 med -4,2 
miljoner kronor. 

Beskrivning av ärendet 
I samband med årsbokslut lämnar nämnderna förslag till ombudgetering 
(överföring till nästa år) av investeringsbudget. Kommunfullmäktige beslutar om 
ombudgetering i samband med kommunens årsredovisning. 

Förvaltningens bedömning 
Upplevelsenämndens investeringsbudget för markanläggningar, maskiner och 
inventarier med mera uppgick under 2021 till -36,8 miljoner kronor. Total 
investeringsutgift för 2021 års investeringsprojekt uppgår till -25,0 miljoner kronor. 

Behovet av ombudgetering från 2021 till 2022 uppgår till -4,2 miljoner kronor. 
Följande investeringar är i behov att budgeteras om:  

Hela investeringsutgiften på -1,9 miljoner kronor för inköp av gymutrustning 
föreslås för ombudgetering. Förseningen av gymutrustningen beror på att 
upphandlingen av gymutrustning blev försenad då upphandlingen behövde göras 
om efter det att anbud inkommit. Processen togs om och efter tilldelning 
överklagades upphandlingen av en anbudsgivare och en process följde i domstol. 
Upphandlad leverantör har därefter haft leveransproblem på grund av pandemin 
och all utrustning har inte kommit. Fakturering sker under 2022. 

Bokbussen budgeterades till 4,5 miljoner kronor. Bokbussen väntas bli 0,5 miljoner 
kronor dyrare än ursprunglig budget på grund av att en annan typ av buss har 
köpts in samt att det skett en prisutveckling från dess att investeringen beslutades. 
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4,8 miljoner kronor är fakturerat under 2021 för bokbussen och 0,2 miljoner kronor 
behöver budgeteras om för konstnärlig utsmyckning/foliering av bussen. Under 
nämndens post för inventarier har 0,5 miljoner kronor avsatts för denna fördyring 
av projektet. 

Eltåget är upphandlat och beställt, men leveransen är försenad på grund av Covid-
19 då fabriken haft stängt. Hela investeringsutgiften på 2,0 miljoner kronor föreslås 
för ombudgetering. 

Två investeringsprojekt inom budgeten för inventarier är inte slutfakturerade och 
kräver en ombudgetering på totalt 0,1 miljoner kronor. 

Se sammanställning av ombudgetering i bilaga 1 

Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar upplevelsenämndens begäran om ombudgetering av 
investeringsmedel från 2021 till 2022 med -4,2 miljoner kronor. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja upplevelsenämndens 
begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022 med -4,2 
miljoner kronor. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 7 Ärendenummer UPN2022/27 

Beslut investeringsbidrag 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar att införa en ny kategori för föreningsbidrag som 
komplettering till nuvarande stödsystem (stöd till civilsamhället Enköpings kommun 
UPN2021/211), i form av investeringsbidrag. Upplevelsenämnden beslutar också 
att anta regelverket för investeringsbidrag i enlighet med bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Investeringsstödet ska bidra till att föreningar har möjlighet att driva, underhålla och 
förbättra så att verksamheten kan bedrivas med en hög grad av tillgänglighet och 
säkerhet.  

Investeringsstöd kan lämnas för nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande 
reparationer, inköp av materiella anläggningstillgångar eller 
tillgänglighetsskapande. 

Bilaga: Regler för investeringsstöd 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att införa en ny kategori för föreningsbidrag som 
komplettering till nuvarande stödsystem (stöd till civilsamhället Enköpings kommun 
UPN2021/211), i form av investeringsbidrag. Upplevelsenämnden beslutar också 
att anta regelverket för investeringsbidrag i enlighet med bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att införa en ny kategori för föreningsbidrag som 
komplettering till nuvarande stödsystem (stöd till civilsamhället Enköpings kommun 
UPN2021/211), i form av investeringsbidrag. Upplevelsenämnden beslutar också 
att anta regelverket för investeringsbidrag i enlighet med bilaga. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

__________  
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Paragraf 8 Ärendenummer UPN2022/51 

Årsredovisning 2021 

Beslut 
Upplevelsenämnden fastställer årsredovisningen för 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens ekonomi och verksamhet följs årligen upp i kommunens 
årsredovisning och nämndens årsredovisning. Årsredovisningen för 2021 består av 
två delar, dels en ekonomisk del och en del som är verksamhetsuppföljning vilket 
lämnas till kommunledningsförvaltningen i februari 2021, efter nämndens 
fastställande. Årsredovisningen behandlar verksamhetsresultat och ekonomi, 
volymer och nyckeltal samt investeringar som påverkar både verksamhet och 
ekonomi. Upplevelsenämnden redovisar ett negativt resultat om 7,7 mnkr för 
2021.  

Upplevelsenämndens investeringsbudget för 2021 är -36,8 mnkr. Utfallet för 
investeringarna uppgår till -25,0 mnkr, vilket är ett överskott på 11,8 mnkr. 
Ombudgetering från 2021 till 2022 föreslås med -4,2 mnkr. Totalt överskott blir 
efter föreslagen ombudgetering 7,6 mnkr. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden fastställer årsredovisningen för 2021. 

__________ 
 
Kopia till: 
kommunfullmäktige  
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Paragraf 9 Ärendenummer UPN2021/264 

Remiss - Regional kulturplan 2023-2026 

Beslut 
Upplevelsenämnden tillstyrker förvaltningens svar på remiss – Region Uppsalas 
kulturplan 2023-2026. 

Beskrivning av ärendet 
Region Uppsalas kulturplan 2023-2026 är sänd på remiss, för att samla in 
synpunkter inför framtagande av en slutlig version. Enköpings kommun lämnar 
remissvar genom upplevelsenämnden. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att förslag till regional kulturplan 2023-2026 är bra. Planen 
visar på strategisk riktning med en vilja till utökad samverkan i länet. Förvaltningen 
ser också särskilt positivt på att kulturplanen ger plats för kulturmiljö och kulturarv. 
Ett medskick från förvaltningen är att ambitionen om utökad samverkan även 
skapar förväntningar, på regionen och oss som samverkanspart. Detta är positivt, 
men förutsätter ett arbete både av regionen och oss som förvaltning. Förvaltningen 
lämnar härmed några medskick inför skrivning av slutgiltig version. 
 
Sid. 10 En region, åtta kommuner. Förvaltningens kommentar: Närhet om man ser 
till geografin och om man har tillgång till bil. Infrastrukturen är inte utbyggd i alla 
delar där exempelvis kollektivtrafiken inte främjar resande på helger och på 
kvällstid. Detta ger våra kommuninvånare olika möjligheter till att delta eller utöva 
kultur, där särskilt barn och unga riskerar att avstå eller att tvingas att avstå från 
deltagande. 
Sid. 11 andra stycket. Förvaltningens kommentar: På vilket sätt är det ojämlikt? 
Planens inriktning för att ändra det? Vi ser inte kopplingen. 
Sid. 25 tredje stycket. Förvaltningens kommentar: I september 2021 antog 
Regionstyrelsen en besöksnäringsstrategi för Uppsala län 2021-2024 och bör 
omnämnas och även läggas till övriga styrdokument. 

Sid. 26 fjärde stycket. Förvaltningens kommentar: inkludera Enköpings museums 
betydelse som samverkanspart för länsmuseet och för andra institutioner så som 
länsstyrelsen i Uppsala län. 
Sid. 26 femte stycket. Förvaltningens kommentar: här bör Fjärdhundraland 
omnämnas som ett betydande nätverk och sammanhållande kraft som skapar och 
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ger förutsättningar för kulturella och kreativa näringar, med grogrund i det lokala 
och nerifrån och upp perspektivet. 
Vi tackar för intressant läsning och önskar lycka till med slutarbetet. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden tillstyrker förvaltningens svar på remiss – Region Uppsalas 
kulturplan 2023-2026. 

__________ 
 
Kopia till: 
Region Uppsala e-post kultur@regionenuppsala.se  
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Paragraf 10 Ärendenummer UPN2022/66 

Godkännande av förstudie ny grundskola Örsundsbro 

Beslut 
1. Upplevelsenämnden godkänner ”Förstudie ny grundskola Örsundsbro” 

KS2021/654 och hyresindikation om 0,6 miljoner kronor för ett meröppet folk 
och skolbibliotek i ny grundskola Örsundsbro. 

Beskrivning av ärendet 
Våren 2020 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, att en förstudie 
skulle göras för en ny grundskola i Örsundsbro (UAN 2020/219).  

Bakgrunden till beslutet är ökande elevantal samt stort underhållsbehov i 
nuvarande skolbyggnad. Nuvarande byggnader har utretts av 
fastighetsavdelningen och den bedöms ha nått sin ekonomiska livslängd. 
Renovering av befintlig byggnad är därmed inget alternativ.  

Upplevelseförvaltningen har deltagit i förstudie ny grundskola Örsundsbro. I den 
nuvarande grundskolan finns ett befintligt samarbete och samnyttjande av lokaler. 
Det är fortsatt avgörande för att såväl skolelever som invånare i Örsundsbro ska 
kunna ta del av  upplevelseförvaltningens utbud.  

Idag finns ett meröppet folk- och skolbibliotek i Örsundsbroskolans lokaler. Det ger 
service åt såväl skolelever och invånare i Örsundsbro. Lokalhyra betalas av 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  

Nybyggnation av meröppet folk- och skolbibliotek är en bibehållen servicenivå. Det 
ska vara en del av den nya Örsundsbroskolan. Biblioteket ska fortsatt kunna ge 
service åt skolelever och invånare i Örsundsbro. Lokalytan är 300 kvm vilket 
motsvarar nuvarande lokal. Den nya lokalhyran ska betalas av 
Upplevelsenämnden. 
 
Projektets inriktning finns med i förvaltningens lokalbehovsplan (UPN 2021/173). 
I investeringsplan 2023-2032 (UPN 2021/11) finns investeringen markerad med en 
rad då investeringsbeloppet inväntats. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att förstudien som arbetsmaterial utgör ett relevant 
underlag för fortsatt arbete med framtagandet av programhandlingen. 
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Upplevelsenämnden bör särskilt beakta ett meröppet folk- och skolbibliotek samt 
lägerplatsers betydelse för Örsundsbros fortsatta utveckling.   

Ändamålsenliga och resurseffektiva lokaler ger förutsättningar för fortsatt 
samarbete och samnyttjande av lokaler i ny grundskola. Det är avgörande för att 
såväl skolelever som invånare i Örsundsbro ska kunna ta del av kultur, fritid och 
idrott. Förvaltningen bedömer att förstudien är i linje med barnets bästa.  

Prognosen visar att befolkningen i Örsundsbro växer och antalet elever i 
Örsundsbroskolan ökar fram till läsåret 2028/2029. 

Bilagor:  

Bilaga 1. Förstudierapport ny grundskola  och meröppet folk- och skolbibliotek 
Örsundsbro. (UAN 2020/219)   
Bilaga 2. Upplevelsenämndens investeringsplan 2023-2032 (UPN 2021/11) 

  

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
1. Upplevelsenämnden godkänner ”Förstudie ny grundskola Örsundsbro” 

KS2021/654 och hyresindikation om 0,6 miljoner kronor för ett meröppet 
folk och skolbibliotek i ny grundskola Örsundsbro. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
1. Upplevelsenämnden godkänner ”Förstudie ny grundskola Örsundsbro” 

KS2021/654 och hyresindikation om 0,6 miljoner kronor för bibliotek och 
lägerplatser i ny grundskola Örsundsbro. 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden  
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Paragraf 11 Ärendenummer UPN2021/254 

Borgensåtagande Tennisklubben samt utbetalningar 
av driftsbidrag 2022 

Beslut 
Upplevelsenämnden beviljar ett driftsbidrag till Enköpings tennisklubb för 2022 på 
167 122 kronor. 

Beskrivning av ärendet 
I maj 1987 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att gå i borgen för det lån på 4 
500 000 kronor som Enköpings tennisklubb upptog i samband med nybyggnation 
av tennishallen. I ärendet fattades även beslut om att ge tennisklubben ett årligt 
bidrag om 200 000 kronor. Detta kunde årligen omräknas med högst 
driftsbudgetens indexuppräkning. Orsaken till driftsbidraget var att föreningen inte 
kunde klara sina åtaganden utan kommunens tillskott. Under 1990-talet hade 
föreningen det tungt ekonomiskt till följd av bland annat höga räntor. Detta gjorde 
att föreningen hade svårt att klara sina betalningar av ränta och amorteringar. För 
att säkerställa att kommunen inte skulle behöva infria sitt borgensåtagande togs ett 
beslut 1998 om att Enköpings kommun fortsättningsvis svarar för inbetalning av 
ränta och amortering till den som kommunen har gått i borgen för. Inbetalningarna 
motsvarar en amortering om 150 000 kronor för år 2022 samt tillkommande ränta. 
Driftbidraget som föreslås, avser två poster, dels 150 000 kronor som motsvarar 
den del som lånet amorteras med, samt tillkommande ränta, vilket är en rörlig ränta 
räknad på schablonränta på 2%. 
 
Driftsbidrag avseende amortering    Driftsbidrag avseende ränta 
150 000 kronor                                 17 122 kronor 
 
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 

Upplevelsenämnden beviljar ett driftsbidrag till Enköpings tennisklubb för 2022 på 
167 122 kronor. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämndens arbetsutskott lämnar punkten utan eget ställningstagande. 

  

__________  
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Paragraf 12  

Offentliggörande av idrottsstipendiater 2022 
    

Beskrivning av ärendet 
Juryn har beslutat att tilldela Wallby Dragkampsklubbs damlag 2022 
års elitidrottsstipendium om 20 000 kr. Juryn har beslutat att tilldela Linn 
Eriksson Sundling och Ramze Draw 2022 års idrottsstipendier för barn och unga 
om 10 000 kr vardera.  

Wallby Dragkampsklubbs damlag 
Wallby DK:s damlag har på kort tid seglat upp till nationell toppnivå. För tre 
år sedan hade klubben endast haft ett fåtal kvinnliga utövare, men genom 
en ordentlig kraftsamling och satsning på jämställdhet har föreningen byggt ett 
damlag som tävlar på elitnivå. Laget tog bronsmedalj i SM 2021, och medlemmar 
ur laget togs även ut för att representera Sverige i VM 2021 i Baskien, där de tog 
hem två guldmedaljer. Laget är noga med att elitsatsningen inte ska gå ut över 
bredden. Föreningen arbetar aktivt för jämställdhet och jämlikhet utifrån 
diskrimineringsgrunderna och strävar efter en idrottskultur där alla är välkomna. 
Damlaget medverkar i prova-påaktiviteter i skolor, fotbollsskolor och välkomnar nya 
medlemmar med värme. 
Jurygruppens anser att laget är ett stort idrottsligt föredöme sett både till 
dess prestationer och idrottskultur. Vi ser fram emot att få följa deras 
utveckling framöver!  
Linn Eriksson Sundling 
Linn Eriksson Sundling började spela tennis i Enköpings Tennisklubb vid 5 
års ålder, och har tävlat sedan hon var 9 år. Som 15-åring klev hon dessutom in 
i rollen som ledare för små barn och personer med funktionsnedsättning – 
en uppgift hon snabbt tagit till sig och genomför på ett föredömligt sätt. Själv satsar 
Linn hårt på sin idrott, vilket har resulterat i flera fina meriter. Hon har ett 80-tal 
nationella vinster och finalplatser från olika platser i Sverige, till det diverse 
semifinaler. Hon är kommunens högst rankade damspelare i sin åldersgrupp och 
tillhör det övre skiktet i Sverige. Linn Eriksson Sundling visar på en stor ambition 
och en lika stor omtanke. Jurygruppen är glad över att kunna tilldela henne ett av 
kommunens ungdomsstipendier och ser fram emot att följa hennes framtida 
medgångar. 
Ramze Draw 
Ramze Draw föddes i Syrien och flyttade till Sverige 2014. Han tränar och tävlar 
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för Enköpings brottarklubb, och hans brottarstil kännetecknas av lugn och 
styrka. Under pandemin tränade han ihärdigt i väntan på att tävlingar skulle 
återupptas, vilket har gett lovande resultat. 2021 kom han tvåa i viktklassen 60 kg i 
junior-SM och vann även Mälarcupen, som är en av Europas största 
tävlingar. Ramze förklarar i sin ansökan att han betraktar brottningen som en 
livsstil och inte enbart som en idrott. Han vill bevisa att det går att nå långt trots 
ekonomiska svårigheter. Hans ansökan visar på en vilja och målmedvetenhet som 
inspirerar. Jurygruppen anser att Ramze Draw är ett starkt namn att räkna med i 
framtiden, och hoppas att ungdomsstipendiet 2022 kan bidra till att nå nya 
framgångar. 

__________  
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Paragraf 13 Ärendenummer UPN2021/217 

Medborgarförslag - Utegym vid Pepparrotsbadet 1 

Beslut 
Upplevelsenämnden anser den del av medborgarförslaget som avser ett utegym 
vid Pepparrotsbadet som besvarat. 
Upplevelsenämnden avslår den del av medborgarförslaget som avser ett utegym 
vid Å-promenaden. 

Beskrivning av ärendet 
Den 10 augusti inkom ett medborgarförslag om att köpa in ett permanent utegym 
av samma art som det tillfälliga utegym som stod utanför Pepparrotsbadet under 
sommaren 2021. Förslagsställaren lyfter fördelen med att gymmets ställbara vikter 
och förespråkar också att ett liknande gym köps in till Å-promenaden. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Träning och motion är viktigt för folkhälsan och under pandemin har intresset för att 
träna utomhus ökat. 
Upplevelseförvaltningen har under 2021 påbörjat en byggserie av utegym i trä i 
kransorterna. Flera gym är planerade att byggas under 2022. 
Under sex veckor sommaren 2021 stod även ett tillfälligt utegym utanför 
Pepparrotsbadet. Gymmets ställbara vikter underlättar för motionärer att anpassa 
träningen efter sina egna behov eftersom vikterna kan justeras. Ett gym av detta 
slag kostar betydligt mer än exempelvis de utegym i trä som byggs i kransorterna. 
Barnrättsperspektivet 
Enligt barnkonventionen klassas alla under 18 år som barn, och samtliga beslut 
som berör barn ska ta hänsyn till barnets bästa. Utegym vänder sig framförallt till 
ungdomar, då det kan vara farligt för mindre barn att använda redskapen. Enligt en 
användarstudie som genomfördes då pop up-gymmet stod uppställt så tillhörde de 
flesta besökarna åldersgruppen 15-19 år eller 45-54 år. Samtliga användare var 
positivt inställda till gymmet. Ett beslut att bygga ett utegym av liknande sort som 
pop up-gymmet bedöms vara enligt barnets bästa. 

I den fortsatta planeringen av Vision Korsängen är det viktigt att även yngre barn 
ska trivas i området. Upplevelseförvaltningens bedömning är att ett utegym av hög 
kvalitét och tillgänglighet ger ett mervärde till Korsängen, som enligt vision 
Korsängen ska vara en knutpunkt för Enköpings motionärer och idrottare. Ett gym 
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av mer avancerat slag finns därför redan i förvaltningens planering för 2022 där 
tanken är att detta ska placeras på Korsängsfältet. 

Gällande Å-promenaden finns det idag ingen plan för ett liknande gym. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser den del av medborgarförslaget som avser ett utegym 
vid Pepparrotsbadet som besvarat. 
Upplevelsenämnden avslår den del av medborgarförslaget som avser ett utegym 
vid Å-promenaden. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser den del av medborgarförslaget som avser ett utegym 
vid Pepparrotsbadet som besvarat. 
Upplevelsenämnden avslår den del av medborgarförslaget som avser ett utegym 
vid Å-promenaden. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren  
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Paragraf 14 Ärendenummer UPN2021/218 

Medborgarförslag - Utegym vid Pepparrotsbadet 2 

Beslut 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Den 10 augusti inkom ett medborgarförslag om att bygga ett permanent utegym av 
samma eller liknande sort som det tillfälliga utegym som stod vid Pepparrotsbadet 
under sommaren 2021. Förslagsställaren menar att hen och många andra var 
nöjda med gymmets utformning och placering. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Träning och motion är viktigt för folkhälsan och under pandemin har intresset för att 
träna utomhus ökat. 
Under sex veckor sommaren 2021 stod även ett tillfälligt utegym utanför 
Pepparrotsbadet. Gymmets ställbara vikter underlättar för motionärer att anpassa 
träningen efter sina egna behov eftersom vikterna kan justeras. 
Barnrättsperspektivet 
 Enligt barnkonventionen klassas alla under 18 år som barn, och samtliga beslut 
som berör barn ska ta hänsyn till barnets bästa. Utegym vänder sig framförallt till 
ungdomar, då det kan vara farligt för mindre barn att använda redskapen. Enligt en 
användarstudie som genomfördes då pop up-gymmet stod uppställt tillhörde de 
flesta besökarna åldersgruppen 15-19 år eller 45-54 år. Samtliga användare var 
positivt inställda till gymmet. Ett beslut att bygga ett utegym av liknande sort som 
pop up-gymmet bedöms vara enligt barnets bästa. I den fortsatta planeringen av 
Vision Korsängen är det viktigt att även yngre barn ska trivas i området. 
Upplevelseförvaltningens bedömning är att ett utegym av hög kvalitet och 
tillgänglighet ger ett mervärde till Korsängen, som enligt vision Korsängen ska vara 
en knutpunkt för Enköpings motionärer och idrottare. Ett gym av mer avancerat 
slag finns därför redan i förvaltningens planering för 2022 och tanken är att detta 
ska placeras på Korsängsfältet. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 
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__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren  
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Paragraf 15 Ärendenummer UPN2021/219 

Medborgarförslag - Utegym vid Pepparrotsbadet och i 
Hummelsta 

Beslut 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Den 10 augusti inkom ett medborgarförslag om att låta det tillfälliga utegym som 
stod vid Pepparrotsbadet under sommaren 2021 bli permanent. Förslagsställaren 
vill även att ett liknande gym köps in till Hummelsta. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Träning och motion är viktigt för folkhälsan och under pandemin har intresset för att 
träna utomhus ökat.  

Upplevelseförvaltningen har under 2021 påbörjat en byggserie av utegym i trä i 
kransorterna. Två sådana gym är planerade att byggas under 2022, varav ett i 
Hummelsta. 

I sex veckor under sommaren 2021 stod ett tillfälligt utegym utanför 
Pepparrotsbadet. Gymmets ställbara vikter underlättar för motionärer att anpassa 
träningen efter sina egna behov eftersom vikterna kan justeras. Ett gym av detta 
slag kostar mer än de utegym i trä som byggs i kransorterna. 

Barnrättsperspektivet 
Enligt barnkonventionen klassas alla under 18 år som barn, och samtliga beslut 
som berör barn ska ta hänsyn till barnets bästa. Utegym vänder sig framförallt till 
ungdomar, då det kan vara farligt för mindre barn att använda redskapen. Enligt en 
användarstudie som genomfördes då pop up-gymmet stod uppställt tillhörde de 
flesta besökarna åldersgruppen 15-19 år eller 45-54 år. Samtliga användare var 
positivt inställda till gymmet. Ett beslut att bygga ett utegym av liknande sort som 
pop up-gymmet bedöms vara enligt barnets bästa. I den fortsatta planeringen av 
Vision Korsängen är det viktigt att även yngre barn ska trivas i området. 

Upplevelseförvaltningens bedömning är att ett utegym av hög kvalitet och 
tillgänglighet ger ett mervärde till Korsängen, som enligt vision Korsängen ska vara 
en knutpunkt för Enköpings motionärer och idrottare. Ett gym av mer avancerat 
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slag finns därför redan i förvaltningens planering för 2022 där tanken är att detta 
ska placeras på Korsängsfältet. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren  
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Paragraf 16 Ärendenummer UPN2021/220 

Medborgarförslag - Utegym vid Pepparrotsbadet 4 

Beslut 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Den 11 augusti inkom ett medborgarförslag om att återuppföra det tillfälliga utegym 
som stod utanför pepparrotsbadet under sommaren 2021. Förslagsställaren anser 
att gymmets maskiner höll en bra klass och var användarvänliga. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Träning och motion är viktigt för folkhälsan och under pandemin har intresset för att 
träna utomhus ökat.  

Under sex veckor sommaren 2021 stod ett tillfälligt utegym utanför 
Pepparrotsbadet. Gymmets ställbara vikter underlättar för motionärer att anpassa 
träningen efter sina egna behov eftersom vikterna kan justeras. 

Barnrättsperspektivet 
Enligt barnkonventionen klassas alla under 18 år som barn, och samtliga beslut 
som berör barn ska ta hänsyn till barnets bästa. Utegym vänder sig framförallt till 
ungdomar, då det kan vara farligt för mindre barn att använda redskapen. Enligt en 
användarstudie som genomfördes då pop up-gymmet stod uppställt tillhörde de 
flesta besökarna åldersgruppen 15-19 år eller 45-54 år. Samtliga användare var 
positivt inställda till gymmet. Ett beslut att bygga ett utegym av liknande sort som 
pop up-gymmet bedöms vara enligt barnets bästa. I den fortsatta planeringen av 
Vision Korsängen är det viktigt att även yngre barn ska trivas i området. 

Upplevelseförvaltningens bedömning är att ett utegym av hög kvalitet och 
tillgänglighet ger ett mervärde till Korsängen, som enligt Vision Korsängen ska vara 
en knutpunkt för Enköpings motionärer och idrottare. Ett gym av mer avancerat 
slag finns därför redan i förvaltningens planering för 2022 och tanken är att detta 
ska placeras på Korsängsfältet.  

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren  
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Paragraf 17 Ärendenummer UPN2022/61 

Åtgärder i taxor med anledning av Corona 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 september 2021 till och med den 30 
april 2022 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas genom 
Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan den 
bokade tiden startat. Detta gäller enbart tillfälliga lokalupplåtelser som är bokade 
av föreningar. 

Upplevelsenämnden för egen del 
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att från den 1 september 2021 till 
och med den 30 april 2022 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som 
bokas genom Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är 
gjord innan den bokade tiden startat. Detta gäller enbart tillfälliga lokalupplåtelser 
som är bokade av föreningar. 

Detta beslut ersätter det beslut som togs av arbetsutskottet den 1 februari 2022 
UPN2022/61. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antar årligen taxor och avgifter för kommunens verksamhet. 
2020 -2021 har varit ansträngande år för bland annat civilsamhället. Även 2022 
börjar på ett ansträngande sätt. Många ideella organisationer tappar intäkter som 
är betydelsefulla för dess existens.  

2022 tenderar att bli ett ansträngande år ekonomiskt, både i perspektivet 
återhämtning från föregående år men också i nuläget hårda restriktioner som 
hindrar civilsamhället att få sina förväntade intäkter. 

Under 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att ta bort avbokningsavgifterna 
för anläggningar och lokaler fram till 31 augusti 2021. 

Förvaltningens bedömning 
Då förvaltningen ser att civilsamhället är i ett fortsatt ansträngt läge både avseende 
föregående år och innevarande år, bedömer vi att civilsamhället har en lång väg 
tillbaka innan läget återgår till det normala, även om pandemin minskar. 
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Civilsamhället behöver ges en möjlighet att återhämta sig både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt. 
Därmed föreslår förvaltningen att avbokningsavgiften för lokaler och anläggningar 
tas bort från 1 september 2021 till och med 30 april 2022 under förutsättning att 
avbokning sker innan den bokade tiden startat. Detta ska enbart gälla tillfälliga 
lokalupplåtelser som är bokade av föreningar. 

Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 september 2021 till och med den 30 
april 2022 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas genom 
Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan den 
bokade tiden startat. Detta gäller enbart tillfälliga lokalupplåtelser som är bokade 
av föreningar. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att från den 1 september 2021 till 
och med den 30 april 2022 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som 
bokas genom Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är 
gjord innan den bokade tiden startat. Detta gäller enbart tillfälliga lokalupplåtelser 
som är bokade av föreningar. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 september 2021 till och med den 30 
april 2022 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas genom 
Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan den 
bokade tiden startat. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 18 Ärendenummer UPN2022/2 

Delegationsbeslut till nämnd 

Beslut 
Upplevelsenämnden godkänner upplevelseförvaltningens redovisning av 
delegeringsbeslut enligt bilaga 1 -3. 

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 -3. 
 

__________ 
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