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Upplevelseförvaltningen 
Christopher Hoerschelmann 
0171-626290 
Christopher.hoerschelmann@enkoping.se 

Upplevelsenämnden 

OCR-bana i Enköping 

Förslag till beslut 

Upplevelsenämnden beslutar att tilldela Enköping OCR 200 000 kr i 

investeringsbidrag för ny OCR-bana. Bidraget ska finansieras genom den summa 

som finns avsatt i nämndens budget för investeringsstöd. 

Beskrivning av ärendet 

Den 20 mars 2021 inkom en skrivelse från Enköping OCR där föreningen önskar 

ekonomiskt stöd från upplevelsenämnden. Föreningen har bifogat skisser över 

hur OCR-banan kommer se ut, en finansieringsplan samt en situationsplan över 

området.   

Upplevelsenämnden avslog ansökan under 2021 med hänvisning till det osäkra 

ekonomiska läge som då rådde, men ställde sig positiva till att pröva ärendet 

igen under 2022.  

Upplevelseförvaltningens bedömning 

Friluftsliv och spontanidrott är en viktig faktor för folkhälsan och förvaltningen 

har påbörjat ett långsiktigt strategiskt arbete för att utveckla detta. 

Förvaltningen ser positivt på att medborgarna efterfrågar mer frilufts- och 

spontanidrottsanläggningar, då fokus kommer vara på att utveckla den typen av 

anläggningar i kommunen kommande år.  

Förvaltningen ser också positivt på föreningsdrivna initiativ för att utveckla nya 

och befintliga anläggningar. En OCR-bana skulle vara ett bra komplement till det 

befintliga utbudet på Korsängsfältet och också i linje med den vision som togs 

fram för några år sedan för Korsängsfältet. En sådan anläggning skulle också 

komma många olika målgrupper till del och också kunna bidraga till att få fler 

arrangemang till Enköping. 

Enligt förvaltningens bedömning går beslutet att tilldela föreningen ett 

investeringsbidrag i linje med barnets bästa. Hinderbanan skapar 
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förutsättningar för och uppmuntrar barn till lek och spontanidrott, vilket möter 

upp artikel 31 i barnkonventionen: Barn har rätt till lek, vila och fritid. I 

projektplanen (UPN2021/108) beskriver föreningen att de avser anpassa en flera 

av hindren för barn och nybörjare inom OCR. Föreningen beskriver också att ett 

mål med projektet är starta och bedriva en barn- och ungdomsverksamhet på 

hinderbanan, samtidigt som den är öppen för allmänheten att nyttja när den 

inte används till träning. 
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