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Upplevelsenämnden 
 

  
Justeringens plats och tid Kaptensgatan 23 
  
Avser paragrafer 30 - 39 
  
Sekreterare  
 Eva Jansson 
  
Ordförande  
 Kristina Eriksson 
  
Justerande  
 Sverre Ahlbom 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Upplevelsenämnden 
  
Sammanträdesdatum 2022-05-17 
Anslaget sätts upp 2022-05-20 
Anslaget tas ned 2022-06-11 
Sista dag att överklaga 2022-06-10 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Upplevelsenämnden 
  
Plats och tid Pepparrotsbadets konferens, tisdagen den 17 maj 2022, klockan 17.00–

19.30 
  
Beslutande Kristina Eriksson, Ordförande  (KD) 

Sverre Ahlbom, Vice ordförande (S) 
Magnus Johansson (M) 
Magnus Hellmark (C) 
Cecilia Karikoski (MP) 
Marié Karlström (S) 
Jimmy-Prud Irakoze (S) 
Bo Wannberg (NE) 
Lars Wistedt (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Tommy Starälv (C) 

Johann Wischer Sjöberg (L) 
Hanah Sheik Ali (S) 
Anna Juhlin (NE) 
Christina Nordgren (V) 
Alice Fors Jansson (SD) 
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Övriga deltagare Anna Habbe, verksamhetschef, kultur och turism 
Camilla Rosenberg, stabschef 
Christopher Hoerschelmann, verksamhetschef 
Claes Lagelius, projektledare 
Eva Jansson, nämndsekreterare 
Johan Linder, byggnadsantikvarie 
Jonas Nyström, förvaltningschef 
Linda Karlsberg, Strateg 
Marita Ghafouri, samordnare för civila samhället 
Lina Torsner, verksamhetscontroller 
Jessica Ekengren, Ekonom 
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Paragraf 30  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Sverre Ahlbom (S) valdes till protokollsjusterare. 

__________  
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Paragraf 31  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkändes. 

__________  
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Paragraf 32  

Ordförande informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden informerade bland annat om invigning av OCR hinderbana den 14 
maj. Invigning av utegym i Hummelsta. Invigning av bokbussen där två 
förskoleklasser medverkade. Arbetsutskottet ska följa upp situationen av 
föreningsbreven med kommunalråden den 31 maj. 

__________  
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Paragraf 33  

Förvaltningen informerar 

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

__________  
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Paragraf 34  

Verksamhetsområde Staben - Utveckling och stöd 

Beskrivning av ärendet 
Stabschef Camilla Rosenberg presenterade Utveckling och stöd och de olika 
rollerna.  

__________  
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Paragraf 35 Ärendenummer UPN2022/6 

Tertialrapport april och delårsrapport 2022 

Beslut 
Upplevelsenämnden fastställer tertialrapport april 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Upplevelsenämndens verksamheter har fortsatt påverkats av pandemin men har 
kunnat genomföra sin verksamhet genom att ställa om och i en mer begränsad 
omfattning. Aktiviteter och arrangemang har fortsatt påverkats. 
Upplevelsenämndens budget för 2022 är 152,9 miljoner kronor. Prognosen för året 
är 152,9 miljoner kronor vilket är en budget i balans. I prognosen är de största 
avvikelserna jämfört med budgeten att verksamheten fått 0,6 miljoner kronor i 
statlig ersättning för sjuklönekostnader. Lönekostnaden beräknas bli 0,7 miljoner 
kronor lägre. Årshyran för Idrottshuset är minskad med 0,7 miljoner kronor samt att 
nämndens intäkter beräknas bli 2,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av 
nämndens investeringsbudget för 2022 beräknas 1,6 miljoner kronor inte att 
nyttjas. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelsenämnden rapporterar en helårsprognos som visar en budget i balans. 
Åtgärder vidtas för analysera och hantera det faktum att intäkter på gym och 
servering på Pepparrotsbadet är lägre än budgeterat under första tertialen 2022. 
Pandemirestriktionerna har varit en utmaning men det ser ut som att läget kommer 
förbättras. Ett läge med mer normalt antal besökare och deltagare är att förvänta. 
Alla nämndens mål bedöms vara på rätt väg eller delvis på rätt väg. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden fastställer tertialrapport april 2022. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 36 Ärendenummer UPN2022/97 

Programhandling sporthall/fritidsgård väster 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar att godkänna programhandlingens innehåll för ny 
idrottshall och fritidsgård daterad 2022‐04‐08 
Upplevelsenämnden beslutar att godkänna programhandlingens hyresindikation 
samt att äska en utökad driftsbudget grundad på kalkyler daterade 2022‐04‐04 
Upplevelsenämnden beslutar att inventariebudgeten på 750 000 godkänns 

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. 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. 
Bedömningen är att lokaler ske ge möjlighet till en meningsfull fritid, jämlika 



Protokoll  11 (20) 

Sammanträdesdatum  
2022-05-17  

 

Upplevelsenämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

uppväxtvillkor samt individens möjlighet till utveckling. Sporthall och fritidsgård 
placeras i samma byggnad vilket ger möjligheter att samnyttja kök, både för 
fritidsgård samt föreningsliv. Detta ska bidra till att skapa en hållbar mötesplats 
med fritidsaktiviteter i området. Inför beslut dialog förts med kommunens 
bostadsbolag och andra förvaltningar inom kommunen. 
Fritidsgård och klubbs verksamhetstider är klockan 14-22 och under lov klockan 
12-21. Placeringen i sporthallen ökar också fritidsgårdens möjlighet till aktiviteter. 
Kulturskolan samarbetar  

med grundskolan under skoltid i skolans lokaler i musiklek för förskoleklass och 
med kompanjonlärarskap i årskurs 2. Tillsammans arbetar vi med grundskolans 
mål i ämnet musik. Det sker under skoltid i skolans lokaler. På Lillsidan finns även 
El sistema, vilken är en vald metod för integration. Även El sistema sker i 
samarbete med skola på dagtid i skolans lokaler. 
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. 
En förstudie, som togs fram av MAF Arkitektkontor AB i samarbete med 
representanter från utbildningsförvaltningen, upplevelseförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, EHB, socialförvaltningen och kommunlednings-
förvaltningen, låg till grund för beställningen av en programhandling. 
Programhandlingen har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen i dialog med 
upplevelseförvaltningen. Upplevelseförvaltningen har under 
programhandlingens framtagande haft en mötesserie med Enköpings 
gymnastikförening för att få fram bästa möjliga utformning av den anpassade 
gymnastikdelen. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att programhandlingen utgör ett relevant underlag för 
en ny sporthall inklusive fritidsgård i anslutning till den nya Lillsidanskolan och att 
upplevelsenämnden därför kan besluta att godkänna denna. Upplevelsenämnden 
bör särskilt beakta fritidsgårdens och idrottshallens betydelse för fortsatt strävan 
mot integration och meningsfull och utvecklande fritid för alla kommunens 
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invånare. 
Förvaltningen anser att programhandlingen går i linje med barnets bästa. En 
tillgänglig miljö där barn och unga kan utöva idrott samt ta del av 
fritidsgårdsverksamhet är starkt kopplad till artikel 31 ur barnkonventionen: Barn 
har rätt till lek, vila och fritid. Även artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har 
rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället, är 
central då idrottshallen kommer att nyttjas av elever på grundsärskolan och 
träningssärskolan. Lokalerna i sporthallen är tillgänglighetsanpassade för att kunna 
användas av barn med funktionsnedsättning. 
Elever och personal har deltagit i dialoger i samband förstudien och lämnat 
önskemål om de nya byggnaderna. Bland annat önskas en större idrottshall med 
bättre utrusning samt privata omklädningsrum och fler duschar. 
Under kommande process följs arbetet upp för att bevaka om en omprövning av 
barnets bästa är aktuellt. Ansvarig för att uppföljningen sker är lokalsamordnare på 
Upplevelseförvaltningen. Efter att processen är färdig utvärderas det för att se att 
förväntad effekt är uppnådd. 

Bilagor: 
Bilaga 01. Programhandling ny grundskola och sporthall i väster. 
Bilaga 02. Hyresberäkningar 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att godkänna programhandlingens innehåll för ny 
idrottshall och fritidsgård daterad 2022‐04‐08 
Upplevelsenämnden beslutar att godkänna programhandlingens hyresindikation 
samt att äska en utökad driftsbudget grundad på kalkyler daterade 2022‐04‐04 
Upplevelsenämnden beslutar att inventariebudgeten på 750 000 godkänns 
Upplevelsenämnden beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
hantering. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att godkänna programhandlingens innehåll för ny 
idrottshall och fritidsgård daterad 2022‐04‐08 
Upplevelsenämnden beslutar att godkänna programhandlingens hyresindikation 
samt att äska en utökad driftsbudget grundad på kalkyler daterade 2022‐04‐04 
Upplevelsenämnden beslutar att inventariebudgeten på 750 000 godkänns 
Upplevelsenämnden beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
hantering. 

__________ 
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Kopia till: 
Utbildning och arbetsmarknadsnämnden 
Tekniska nämnden  
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Paragraf 37 Ärendenummer UPN2022/63 

Medborgarförslag - Veteranmonument 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar att återremittera ärendet och uppdrar åt förvaltningen 
att inleda samarbete med gata-park på samhällsbyggnadsförvaltningen för att 
tillsammans ta fram en passande plats för ett centralt placerat veteranmonument, 
med en grönskande inramning. 

Reservationer 
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Två medborgarförslag har inkommit om etableringen av ett veteranmonument i 
kommunen. Båda förslagsställarna hänvisar till att Enköping har en lång 
försvarshistoria och 
att många enköpingsbor har deltagit i fredsbevarande insatser i olika delar 
av världen. Regementets närvaro i staden nämns också som en avgörande faktor i 
frågan. I ett av förslagen nämns två tänkbara placeringar av ett sådant monument: 
Stora torget och Drömparken. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen anser inte att uppdraget omfattas inom det nuvarande 
konstuppdraget. Upplevelseförvaltningen har i beredningen av ärendet varit i 
kontakt med ledningsregementet, som förklarat att det inte är försvarsmaktens 
uppdrag, men att de eventuellt kan vara behjälpliga om någon annan aktör initierar 
ett sådant projekt. Förvaltningen anser att två föreslagna platserna är olämpliga för 
särskilda monument eller minnesmärken. Drömparken har redan konstverk som 
är utvalda att harmoniera med landskapsarkitektur och planteringar. Parken är 
välbekant över hela landet och ett av kommunens mest attraktiva besöksmål. Stora 
torget måste per definition ha flera syften och bereda plats för handel och olika 
typer av evenemang. Möjligen kan minnesceremonier vara ett. 
Upplevelseförvaltningen sympatiserar med idén att kunna samlas på en plats och 
minnas veteranernas insats, men ser inte att ett monument eller minnesplats är 
den enda tänkbara platsen för en sådan handling. I kommunen 
finns platser där människor kan samlas för sammankomster, utan att de 
är avsedda för något enskilt syfte. Vissa andra kommuner har bytt namn på platser 
så att dessa har kunnat fungera som en minnesplats. Exempelvis finns Uppsalas 
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veteranpark med grönytor och sittplatser. En sådan förändring skulle inte heller 
hanteras under upplevelsenämnden. 
Detta ärende har handlagts tillsammans med UPN 2022/62. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår förslaget. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Arbetsutskottet återremitterar ärendet för vidare utredning om möjligheten att 
inrätta ett veteranmonument. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på återremiss av ärendet och uppdrar åt förvaltningen att inleda 
samarbete med gata-park på samhällsbyggnadsförvaltningen för att tillsammans ta 
fram en passande plats för ett centralt placerat veteranmonument, med en 
grönskande inramning. 
Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 
Lars Wistedt (SD) yrkar på återremiss med följande tillägg:  

· Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda olika alternativ för ett monuments 
eller liknande minnesmärkes uppförande och placering 

· Att Sveriges Veteranförbund samt Försvarsmakten samt förslagsställarna 
involveras och får ett avgörande inflytande på monumentets/ 
minnesmärkets utformning 

· Att monumentets/ minnesmärkets placering blir centralt och harmonierar 
med omgivningen, gärna med en grön och blomstrande inramning 

· Att det i monumentets utformning och gestaltning även ägnas 
uppmärksamhet åt de generationer av soldater som under århundraden 
tjänat i våra väpnade styrkor och bidragit till att Sverige idag är ett fritt, 
demokratiskt och oberoende land 

Sverre Ahlbom (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Magnus Johansson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
Maríe Karlström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Cecilia Karikoski (MP) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
Bo Wannberg (NE) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut. 
1. Förvaltningens förslag om att avslå medborgarförslaget. 
2. Ordförandens förslag om att återremittera ärendet. 
3. Lars Wistedts (SD) förslag om att återremittera ärendet med uppdrag. 

Ordföranden finner en beslutsgång som ställer förvaltningens förslag mot sitt egna 
förslag om återremiss. 
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången. 
 
Ordföranden finner att upplevelsenämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Ordföranden finner en beslutsgång som ställer ordförandens förslag mot Lars 
Wistedts förslag om återremiss med uppdrag. 
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången. 
 
Ordföranden finner att upplevelsenämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

__________ 
 
Kopia till: 
förslagsställaren 
kommunfullmäktige  
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Paragraf 38 Ärendenummer UPN2022/62 

Medborgarförslag - Inrättande av ett Veteranmonument 
i Enköping 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar att återremittera ärendet och uppdrar åt förvaltningen 
att inleda samarbete med gata-park på samhällsbyggnadsförvaltningen för att 
tillsammans ta fram en passande plats för ett centralt placerat veteranmonument, 
med en grönskande inramning. 

Reservationer 
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Två medborgarförslag har inkommit om etableringen av ett veteranmonument i 
kommunen. Båda förslagsställarna hänvisar till att Enköping har en lång 
försvarshistoria och att många enköpingsbor har deltagit i fredsbevarande insatser 
i olika delar av världen. Regementets närvaro i staden nämns också som en 
avgörande faktor i frågan.I ett av förslagen nämns två tänkbara placeringar av ett 
sådant monument: Stora torget och Drömparken. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen anser inte att uppdraget omfattas inom det nuvarande 
konstuppdraget. Upplevelseförvaltningen har i beredningen av ärendet varit i 
kontakt med ledningsregementet, som förklarat att det inte är försvarsmaktens 
uppdrag, men att de eventuellt kan vara behjälpliga om någon annan aktör initierar 
ett sådant projekt. Förvaltningen anser att två föreslagna platserna är olämpliga för 
särskilda monument eller minnesmärken. Drömparken har redan konstverk som 
är utvalda att harmoniera med landskapsarkitektur och planteringar. Parken 
är välbekant över hela landet och ett av kommunens mest attraktiva besöksmål. 

Stora torget måste per definition ha flera syften och bereda plats för handel och 
olika typer av evenemang. Möjligen kan minnesceremonier vara ett. 
Upplevelseförvaltningen sympatiserar med idén att kunna samlas på en plats och 
minnas veteranernas insats, men ser inte att ett monument eller 
minnesplats är den enda tänkbara platsen för en sådan handling. I 
kommunen finns platser där människor kan samlas för sammankomster, utan att 
de är 
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avsedda för något enskilt syfte. Vissa andra kommuner har bytt namn på platser så 
att dessa har kunnat fungera som en minnesplats. Exempelvis finns Uppsalas 
veteranpark med grönytor och sittplatser. En sådan förändring skulle inte heller 
hanteras under upplevelsenämnden. 
Detta ärende har handlagts tillsammans med UPN 2022/63. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår förslaget. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Arbetsutskottet återremitterar ärendet för vidare utredning om möjligheten att 
inrätta ett veteranmonument. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på återremiss av ärendet och uppdrar åt förvaltningen att inleda 
samarbete med gata-park på samhällsbyggnadsförvaltningen för att tillsammans ta 
fram en passande plats för ett centralt placerat veteranmonument, med en 
grönskande inramning. 
Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 
Lars Wistedt (SD) yrkar på återremiss med följande uppdrag:  

· Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda olika alternativ för ett monuments 
eller liknande minnesmärkes uppförande och placering 

· Att Sveriges Veteranförbund samt Försvarsmakten samt förslagsställarna 
involveras och får ett avgörande inflytande på monumentets/ 
minnesmärkets utformning 

· Att monumentets/ minnesmärkets placering blir centralt och harmonierar 
med omgivningen, gärna med en grön och blomstrande inramning 

· Att det i monumentets utformning och gestaltning även ägnas 
uppmärksamhet åt de generationer av soldater som under århundraden 
tjänat i våra väpnade styrkor och bidragit till att Sverige idag är ett fritt, 
demokratiskt och oberoende land 

Sverre Ahlbom (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Magnus Johansson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
Maríe Karlström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Cecilia Karikoski (MP) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
Bo Wannberg (NE) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut. 
1. Förvaltningens förslag om att avslå medborgarförslaget. 
2. Ordförandens förslag om att återremittera ärendet. 
3. Lars Wistedts (SD) förslag om att återremittera ärendet med uppdrag. 

Ordföranden finner en beslutsgång som ställer förvaltningens förslag mot sitt egna 
förslag om återremiss. 
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången. 

Ordföranden finner att upplevelsenämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Ordföranden finner en beslutsgång som ställer ordförandens förslag mot Lars 
Wistedts förslag om återremiss med uppdrag. 
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången. 
 
Ordföranden finner att upplevelsenämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
förslagsställaren 
kommunfullmäktige  
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Paragraf 39 Ärendenummer UPN2022/2 

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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