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Paragraf 49  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Sverre Ahlbom (S) valdes till protokollsjusterare. 

__________  
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Paragraf 50  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkändes. 

__________  



Protokoll  6 (19) 

Sammanträdesdatum  
2022-09-15  

 

Upplevelsenämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 51  

Ordförande informerar 

Beslut 
Ordförande informerar om aktuella händelser inom nämndens ansvarsområde. 

__________  
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Paragraf 52  

Förvaltningen informerar 

Beslut 
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 53 Ärendenummer UPN2021/235 

Medborgarförslag - Medlem i Funkisglädje 

Beslut 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Den 16 september 2021 inom ett medborgarförslag om att Enköpings kommun ska 
bli medlem i Funkisglädje. Förslagsställarens motivering är ”kultur för alla, även vi 
som är funktionshindrade”. Funkisglädje är en ideell förening som arrangerar 
Funkisfestivalen, en melodifestival för personer över 15 år med intellektuell och 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Medlemskommunerna anordnar deltävlingar tillsammans 
med deltagarna. Från dessa går en artist per kommun vidare till Funkisfestivalen. 
Kostnaden är 50 000 kronor per år, varav 500 kronor är medlemsavgift och 49 500 
kronor är deltagande i Funkisfestivalen. Kostnad för kommunens deltävling och 
förberedelser inför den tillkommer. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
För upplevelsenämnden är målgruppen barn och unga prioriterad. Förvaltningen 
har i uppdrag att arbeta inkluderande i alla verksamheter. Förvaltningen har riktad 
verksamhet som till exempel kultulturveckan för alla och träffpunkt Oasen. 
Förvaltningen arbetar för att utveckla möjligheter för unga med funktionshinder. 
Kulturskolans filmprojekt är ett sådant utvecklingsprojekt. 
Medborgarförslaget avslås då förvaltningen inte har budget för uppdraget och 
kostnaden är relativt hög för en deltagare i Funkisfestivalen. Dessutom tillkommer 
kostnader för att förbereda, marknadsföra och genomföra deltävlingarna. För att 
kunna genomföra ett arrangemang som Funkisfestivalen behövs en bas, vilket inte 
finns idag. 
Upplevelseförvaltningen ser över möjligheten att ha en öppen scen, till exempel i 
samband med kulturveckan för alla. 

Barnkonsekvensanalys 
Att barn och unga med funktionshinder har möjlighet att utöva och ta del av 
kulturutbud är i linje med barnets bästa. I nämndens verksamheter ska hänsyn tas 
till alla människors behov och förutsättningar. Särskilt gäller en strävan att uppväga 
skillnader i människors förutsättningar att tillgodogöra sig meningsfulla 
fritidsaktiviteter. 
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Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Ordförande bifaller förvaltningens förslag. 
Vice ordförande lämnar utan eget ställningstagande. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 54 Ärendenummer UPN2017/44 

Förlängning av biblioteksplan  

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att Biblioteksplan för Enköpings kommun 2018 - 2021 
förlängs till och med 2024-03-31 eller så snart en ny biblioteksplan är beslutad. 
Beslutet gäller under förutsättning att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
ställer sig bakom upplevelsenämndens förslag. 

Upplevelsenämnden för egen del 
Upplevelsenämnden godkänner förvaltningens förslag enligt följande. 
    1. Biblioteksplan för Enköpings kommun 2018 – 2021 förlängs till och med 
        2024-03-31 eller så snart en ny biblioteksplan är beslutad. 
        Beslutet gäller under förutsättning att utbildnings- och 
        arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom upplevelsenämndens förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Bibliotekslagen (DS 2013:801) §17 ålägger kommuner och regioner att anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet (lagen ändrad 2019:961). 
Planen ska definiera ansvar och mandat för de nämnder som ansvarar för 
kommunala bibliotek, det vill säga upplevelsenämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Biblioteksplanen är ett av flera verktyg för att styra 
utveckling och prioriteringar inom kommunens biblioteksverksamhet. Planens 
inriktningar tydliggörs i samband med kommunens övergripande styrdokument 
samt i nämndernas verksamhetsplaner. 
Biblioteksplan för Enköpings kommun 2018 - 2021 antogs av kommunfullmäktige 
2018 (2018-03-05 KF §52). I inledning av planen framgår att den ska gälla under 
fyra år. På grund av pandemin har arbetet med en ny biblioteksplan försenats. För 
att uppfylla bibliotekslagen föreslår upplevelseförvaltningen att den tidigare 
antagna biblioteksplanen förlängs och att ett förslag till ny biblioteksplan utarbetas. 
Statistik i den tidigare antagna biblioteksplanen kvarstår och uppdateras i samband 
med framtagande av ny plan. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Ekonomiska konsekvenser 
En giltig biblioteksplan är ett krav för att söka statliga stöd. Enköpings bibliotek 
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ansöker och erhåller årligen statliga stöd som ökar utbud av medier, kompetens 
och tillgänglighet till biblioteksverksamheten. 
Barnkonsekvenser av beslutet 
De statliga stöd Enköpings kommunbibliotek ansöker om och erhåller, bidrar till att 
främja barns och ungas språk- och läsutveckling genom att ge ökad tillgång till 
litteratur i samarbete med barnhälsovården och på folk-och skolbibliotek i hela 
kommunen. 

Upplevelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att Biblioteksplan för Enköpings kommun 2018 - 2021 
förlängs till och med 2024-03-31 eller så snart en ny biblioteksplan är beslutad. 
Beslutet gäller under förutsättning att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
ställer sig bakom upplevelsenämndens förslag. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden godkänner förvaltningens förslag enligt följande. 
    1. Biblioteksplan för Enköpings kommun 2018 – 2021 förlängs till och med 2024-
03-31 eller så snart en ny biblioteksplan är beslutad. 
        Beslutet gäller under förutsättning att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom upplevelsenämndens förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att Biblioteksplan för Enköpings kommun 2018 - 2021 
förlängs till dess en ny biblioteksplan är beslutad.  Biblioteksplanen förlängs dock 
som längst till och med 2024-03-31. 
Beslutet gäller under förutsättning att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
ställer sig bakom upplevelsenämndens förslag. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden godkänner förvaltningens förslag enligt följande. 
    1. Biblioteksplan för Enköpings kommun 2018 – 2021 förlängs till dess en ny 
        biblioteksplan är beslutad. 
        Biblioteksplanen förlängs dock som längst till och med 2024-03-31. 
        Beslutet gäller under förutsättning att utbildnings- och 
        arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom upplevelsenämndens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
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Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 55 Ärendenummer UPN2022/6 

Delårsrapport  T2 2022 

Beslut 
Upplevelsenämnden fastställer delårsrapporten augusti 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Under andra tertialen 2022 har pandemins effekter minskat betydligt och samhället 
går tillbaka till ett normalläge. Det har också präglat upplevelsenämndens 
ansvarsområden. Verksamheterna återgår till normala rutiner, antalet besökare 
och användare ökar till nivåer som före pandemin inom de flesta 
verksamhetsområden. 
Upplevelsenämndens budget för 2022 är 152,9 miljoner kronor. Prognosen för året 
är 151,8 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse med 1,1 miljoner 
kronor eller 0,7 %. Det är en förbättrad prognos jämfört med rapporteringen i 
delårsrapporten per 30 april som visade på en prognos överensstämmande med 
budget. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelsenämnden rapporterar en helårsprognos som visar en positiv 
budgetavvikelse. Åtgärder vidtas fortsatt för att analysera och hantera det faktum 
att intäkter på gym och servering på Pepparrotsbadet fortsatt är lägre än 
budgeterat. 
Pandemirestriktionerna har varit en utmaning men det har förbättrats avsevärt. Ett 
läge med mer normalt antal besökare och deltagare är ett faktum. Alla nämndens 
mål bedöms vara på rätt väg eller delvis på rätt väg. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden fastställer delårsrapporten augusti 2022. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  



Protokoll  14 (19) 

Sammanträdesdatum  
2022-09-15  

 

Upplevelsenämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 56 Ärendenummer UPN2022/133 

Remiss av revisionsrapport - Granskning av det 
förebyggande arbetet mot mutor och korruption 

Beslut 
Upplevelsenämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande avseende 
revisionsrapporten och lämnar över det till kommunfullmäktige för vidare hantering. 

Beskrivning av ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna samt lekmannarevisorerna 
gjort en granskning av kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala 
bolagens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption. 
Revisorerna har granskat det förebyggande arbetet i Enköpings kommun och 
redovisat detta i revisionsrapporten Granskning av det förebyggande arbetet mot 
mutor och korruption, Enköpings kommun november 2021. Revisorerna lämnar 
följande rekommendationer till upplevelsenämnden: 
• Tillse att risken för jäv, mutor och korruption beaktas i riskanalys och den interna 
kontrollplanen samt att dessa risker är nämndspecifika. 
• Genomför löpande utbildningar/ information kring jäv, mutor och korruption till 
tjänstepersoner/ chefer och förtroendevalda exempelvis vid arbetsplatsträffar och 
workshops. Viktigt att dessa utbildningar medför en medvetandehöjning kring 
begreppen mutor och korruption och ökar förståelsen för respektive 
förvaltningsverksamhetsspecifika risker inom området. 
Upplevelsenämnden har genom remiss daterad 2022-05-24 (KS2022/142 paragraf 
133) fått tillfälle att yttra sig över dessa delar innan kommunstyrelsen 
sammanställer ett svar till kommunfullmäktige. Svar på remiss ska ha inkommit 
senast 21 september 2022. 

Förvaltningens bedömning 
Revisorernas rekommendation: Tillse att risken för jäv, mutor och korruption 
beaktas i riskanalys och den Interna kontrollplanen samt att dessa risker är 
nämndspecifika 
Förvaltningens kommentar: Risken beaktas redan idag i internkontrollplanen för 
upplevelsenämnden. Arbetet med riskanalys och nämndspecifika risker skulle 
kunna utvecklas. I verksamhetssystemet Stratsys finns möjlighet att utveckla 
internkontrollens olika moment. Ett arbete med att utveckla denna del i Stratsys 
pågår kommunövergripande i kommunens nystartade kvalitetsnätverk där också 
tjänstepersoner från upplevelseförvaltningen medverkar. Ett sådant metodstöd 
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kommer sannolikt underlätta och utveckla arbetet med såväl riskanalys som 
framtagandet av risker. 
Revisorernas rekommendation: Genomför löpande utbildningar/ information 
kring jäv, mutor och korruption till tjänstepersoner/ chefer och förtroendevalda 
exempelvis vid arbetsplatsträffar och workshops. Viktigt att dessa utbildningar 
medför en medvetandehöjning kring begreppen mutor och korruption och ökar 
förståelsen för respektive förvaltnings verksamhetsspecifika risker inom området. 
Förvaltningens kommentar: Pandemin har förhindrat utbildningsinsatser de 
senaste åren. En kommunövergripande utbildning för förtroendevalda planeras att 
genomföras i januari 2023 varför upplevelsenämnden inte kommer ha någon egen 
intern utbildning under hösten 2022. Upplevelsenämnden ser dock att regelbundna 
utbildningar för förtroendevalda sker kommunövergripande med den 
regelbundenhet revisorerna kräver. Workshops kan sedan hållas tillsammans med 
förvaltningens tjänstepersoner avseende förvaltningens verksamhetsspecifika 
risker. 
Förvaltningens verksamheter har idag ett löpande arbete kring mutor och 
korruption. Information och frågor kring jäv, mutor och korruption tas upp på 
arbetsplatsmöten och i ledningsgrupper där också de kommunövergripande 
styrdokumenten inom området tas upp en gång per år. Upplevelsenämnden ser 
positivt till att utbildning och workshops genomförs för tjänstepersoner med särskild 
fokus på jäv och mutor och dess situationer som kan vara specifika för nämndens 
verksamheter. Vad det gäller formuleringen löpande utbildning skulle 
upplevelsenämnden önska ett förtydligande hur ofta ”löpande” innebär för att 
efterleva revisionens rekommendationer tillfredställande. 

Bilaga till beslut: 
Revisionsrapport Granskning av det förebyggande arbetet mot mutor och 
korruption, Enköpings kommun november 2021 

Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar upplevelsenämndens förslag till yttrande avseende 
revisionsrapporten. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande avseende 
revisionsrapporten och lämnar över det till kommunfullmäktige för vidare hantering. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar upplevelsenämndens förslag till yttrande avseende 
revisionsrapporten. 
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande avseende 
revisionsrapporten och lämnar över det till kommunfullmäktige för vidare hantering. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 57 Ärendenummer UPN2022/112 

Remiss: föreskrifter och riktlinjer för hantering av arkiv 
i Enköpings kommun 

Beslut 
Upplevelsenämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. 

Beskrivning av ärendet 
Det finns behov av ett framtagande av föreskrifter och riktlinjer för hantering av 
arkiv i Enköpings kommun. Framtagandet är ett första steg i ett utvecklingsarbete 
gällande kommunens övergripande arkivhantering för att uppnå effektiv 
arkivhantering, samt tydliggöra ansvarsförhållandena inom arkivområdet. 
Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss med önskan om synpunkter som ska 
svaras på senast 30 september 2022. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen är positiv till att arkivmyndigheten i Enköping har tagit fram förslag 
på gemensamma riktlinjer för kommunens allmänna handlingar. Kommunen kan 
därefter på ett tillfredsställande sätt uppfylla de lagkrav som finns. 
Upplevelseförvaltningen har identifierat några förbättringsområden som bör framgå 
i riktlinjen. 
   1. Vid upphandling av IT-system som hanterar allmänna handlingar bör berörda 
enheter samråda med arkivmyndigheten. 
       Förutsättningar för långsiktigt digitalt bevarande ska beaktas både vid 
upphandling och utveckling av system. 
   2. Att arkivmyndigheten ges möjlighet att alltid ta emot och förvara nämndernas 
enskilda arkiv istället för att endast ta emot 
       arkivmaterial  i mån av resurser. 
   3. Vidare bör dokumentet förtydligas med ytterligare klarspråk så att riktlinjerna 
kan uppnås av alla parter och går att omsätta i praktiken. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. 

__________ 
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Kopia till: 
kommunledningsforvaltningen@enkoping.se  
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Paragraf 58 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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