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Upplevelsenämndens arbetsutskott 
 
 
 

  
Beslutande organ: Upplevelsenämndens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum: Tisdagen den 4 oktober 2022 klockan 16.30–18.30 
  
Plats: Linbanegatan 12, 1 tr 
 

 
 

Föredragningslista 

Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 

1 Godkännande av föredragningslista    
    

2 Ordförande informerar  Kristina Eriksson  
    

3 Förvaltningen informerar    
    

4 LOKALBEHOVSPLAN 2024-2033 UPN2022/15   
 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Beslut 

Upplevelsenämnden tackar för informationen. 

  

5 Utvärdering av arrende och driftavtal UPN2022/166 Christopher 
Hoerschelmann 

 

 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden tackar för informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag 
att arbeta vidare med frågan. 

  

6 Förlänga tiden för utvärdering av 
Pepparrotsbadet 

UPN2022/167   

 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
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Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 
Upplevelsenämnden beslutar att utvärderingstiden gällande driften av restaurang, 
relax och gym, ska omfatta åren 2022, 2023 samt 2024 och presenteras 2025 för 
upplevelsenämnden. Detta ersätter del av beslut gällande UPN2020/40. 

7 Konstgräs skola Väster UPN2022/170   
 

Upplevelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
• Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 2,5 

miljoner kronor av upplevelsenämndens investeringsplan för 2026 för 
inventarier, omfördelas till projektet konstgräsplan Lillsidan. 

• Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 2,5 
miljoner kronor från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
investeringsplan för 2026 omfördelas till projektet konstgräsplan Lillsidan 
från posten hyresgästanpassningar/ kapacitets-höjande/utemiljö. 

• Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
investeringens ökade driftkostnader hanteras i ordinarie budgetprocess. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att i samverkan med utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden genomföra en investering av en konstgräsplan inom 
projektet ny grundskola på Lillsidan med 5 miljoner kronor.  

  

8 Medborgarförslag - Ändra stoppförbud på 
Ågatan vid biblioteket 

UPN2022/115 Anna Habbe  

 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.  

  

9 Medborgarförslag - Förbättringar av 
Gånstaspåret 

UPN2022/90   

 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser punkt 1-6 som besvarade då åtgärderna redan 
genomförs eller är planerade att genomföras, och avslår punkt, 7, 8.  

  

10 Medborgarförslag - Frisbeegolfbana i stan UPN2022/114   
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Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 
 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

  

 
Välkommen! 
 
 
 
Kristina Eriksson 
Ordförande 

 
 
 
 
Eva Jansson 
nämndsekreterare 

 


	Föredragningslista

