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Övriga deltagare Anna Habbe, verksamhetschef, barn och unga
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Paragraf 13

Upprop och val av protokolljusterare

Beskrivning av ärendet
Sverre Ahlbom (S) utses till protokollsjusterare.

__________
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Paragraf 14

Godkännande av föredragningslista

Beskrivning av ärendet
Föredragningslistan godkändes.

__________
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Paragraf 15

Förvaltningen informerar

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen informerar om aktuella ärenden från verksamheten.

__________
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Paragraf 16 Ärendenummer UPN2019/69

Muntlig information - Människan bakom uniformen - 
MBU

Beslut
Upplevelsenämnden tackar för informationen.

Särskilda yttranden
Socialdemokraterna och Nystart Enköping tycker att projektet MBU kan vara 
intressant men vi känner stor tveksamhet då finansieringen inte är säkrad. Vi 
menar att det är helt fel att använda befintliga resurser för denna typ av projekt.

 

Beskrivning av ärendet
Under 2019 kommer upplevelseförvaltningen att medverka i och samordna 
pilotprojekt ”Människan bakom uniformen – MBU”.

Målet för MBU är att öka ungas delaktighet, minska kriminaliteten och att skapa bra 
möten. Det leder till ökad förståelse mellan unga och de som arbetar inom 
samhällsstödjande yrken. 

Arbetsmetoden har valts av kommun och polis för att möta behov av 
trygghetsskapande insatser som har framkommit genom kommunens arbete och 
som svarar mot övergripande kvalitetsmål för trygghet.

Pilotprojektet kommer att genomföras i samverkan mellan polis, räddningstjänst, 
ambulans, socialtjänst, Securitas, Enköpings hyresbostäder och 
upplevelseförvaltning. Även Försvarsmakten är inbjuden att delta.

Finansiering för pilotprojektet och dess utvärdering kommer i första hand att sökas 
av externa bidragsmedel. I andra hand kan omprioritering komma att ske inom 
förvaltningens ekonomi, i enlighet med delegationsordning.  Om metoden etableras 
efter avslutad pilotstudie behöver resurser tillföras.

Bakgrund

Metoden utvecklades av Göteborgs stad efter oroligheter i Kortedala 2009. Syftet 
är att bygga en positiv utvecklingscirkel med tilltro och positiv mobilisering istället 
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för en negativ spiral med rykten, misstro och konflikter. Metoden har framgångsrikt 
använts i flera kommuner bland annat Borlänge och Örebro.

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden tackar för informationen.

__________
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Paragraf 17

Museum och turism presenterar sin verksamhet

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef Linda Karlsberg berättar om sin verksamhet Museum och turism.

__________
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Paragraf 18 Ärendenummer UPN2019/66

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2018 
till 2019

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige
Upplevelsenämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag och överlämnar 
ärendet till kommunfullmäktige för vidare hantering och beslut.

Upplevelsenämnden för egen del
Upplevelsenämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag och överlämnar 
ärendet till kommunfullmäktige för vidare hantering och beslut.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
I samband med årsbokslut lämnar nämnderna förslag till ombudgeteringar 
(överföring till nästa år) för investeringsprojekten. Kommunledningskontoret 
bereder och sammanställer förslagen. Kommunfullmäktige beslutar om 
ombudgetering i samband med bokslut och årsredovisning.

Ombudgeteringar tillåts endast om nämndens totala investeringsram inte 
överskridits. Investeringar som påbörjats bereds automatiskt med ombudgetering 
över årsskiftet. De kan ändå bli föremål för omprioritering.

De investeringsprojekt som inte påbörjats men som erhållit beslutade budgetmedel 
och där det planeras för att de kommer att genomföras kan få föra med sig sina 
investeringsmedel till det nya året.

Varje års investeringar prövas årligen, vilket gör att en investering som inte blivit 
gjord under året måste tas upp och prövas igen, annars kommer den inte med 
nästa år.

2018 års förslag
Upplevelsenämndens investeringsbudget för markanläggningar, maskiner och 
inventarier med mera uppgick under 2018 till 25,4 miljoner kronor. Total 
investeringsutgift för 2018 uppgår till 5,2 miljoner kronor.

Behovet av ombudgetering från 2018 till 2019 uppgår till 2,2 miljoner kronor och 
består av följande;
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Det finns fem projekt som har upparbetade kostnader som ännu inte är slutförda 
eller där alla kostnader inte kommit in. Ytterligare två projekt har inte några 
upparbetade kostnader men har startats upp.

Investeringen dränering korsängsfältet beräknas till 2,6 miljoner kronor, och ger 
därmed ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Investeringen är inte färdigställd och 
kommer föreslås att ombudgeteras med 0,6 miljoner kronor.

Investeringen Meröppet Örsundsbro har upparbetade kostnader på 0,3 miljoner 
kronor. Investeringen beräknas vara färdigställd under våren 2019. En 
ombudgetering behövs med 0,1 miljoner kronor.

Projektet omgestaltning biblioteksfilial Örsundsbro behöver ombudgeteas för inköp 
av inventarier på grund av förseningar av nytt ramavtal. Ursprunglig budget 
uppgick till 1,5 miljoner kronor men investeringsutgiften blir istället 1,0 miljoner 
kronor.

Inom nämndens investeringsbudget för återkommande inventarier, maskiner och 
markanläggningar behöver fyra investeringar ombudgeteras till 2019 med det 
totala beloppet 0,5 miljoner kronor. Den största av dessa investeringar är en 
kritmaskin till planer.

Upplevelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar upplevelsenämndens begäran om ombudgetering av 
investeringsmedel från 2018 till 2019 med 2,2 miljoner kronor.

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag och överlämnar 
ärendet till kommunfullmäktige för vidare hantering och beslut.

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag och överlämnar 
ärendet till kommunfullmäktige för vidare hantering och beslut.

__________
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Paragraf 19 Ärendenummer UPN2018/175

Nämndplan 2019

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige
Upplevelsenämnden godkänner nämndplan 2019 och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktige för vidare hantering och beslut.

Upplevelsenämnden för egen del
Upplevelsenämnden godkänner nämndplan 2019 och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktige för vidare hantering och beslut.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har i arbetet med förslaget till nämndplan 2019 utgått från de 
anvisningar som lämnats av kommunledningskontoret.

För 2019 har förslag på effektmål för nämnden tagits fram. Effektmålen är 
strategiskt viktiga för nämnden och ska visa på den skillnad som 
verksamhetsresultatet ska ge för dem vi är till för. Effektmålen ersätter tidigare 
smart-mål. I förslag till nämndplan 2019 finns även beskrivet hur nämnden kommer 
att utveckla och arbeta utifrån planerings- och uppföljningsprocessen. 

Upplevelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Upplevelsenämndens föreslår fullmäktige att anta upplevelsenämndens 
nämndplan för 2019.

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden godkänner nämndplan 2019 och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktige för vidare hantering och beslut.

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden godkänner nämndplan 2019 och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktige för vidare hantering och beslut.

__________

Kopia till:
kommunledningsförvaltningen
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Paragraf 20 Ärendenummer UPN2019/70

Budget 2019 inklusive investeringar

Beslut
Upplevelsenämnden fastställer förvaltningens förslag till drift- och 
investeringsbudget för 2019, att gälla.

Reservationer
Sverre Ahlbom (S), Marié Karlström (S) och Prudence Irakoze (S) och Bo 
Wannberg (NE) reserverar sig till förmån för Sverre Ahlboms (S) yrkande.

Beskrivning av ärendet
Upplevelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till drift- och investeringsbudget 
enligt tilldelad budgetram i kommunfullmäktige 3 december 2018 med hänsyn 
tagen till särskilt uttryckta politiska satsningar, i enlighet med bilaga.

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden fastställer förvaltningens förslag till drift- och 
investeringsbudget för 2019, att gälla.

Yrkanden
Sverre Ahlbom (S) yrkar på att samtliga investeringar beslutade i 
kommunfullmäktige 3 december 2018 ska genomföras i enlighet med plan.

Bo Wannberg (NE) yrkar bifall till Sverre Ahlboms (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag 
och dels Sverre Ahlbom (S) yrkande.
Ordföranden finner en beslutsgång som ställer förvaltningens förslag mot Sverre 
Ahlboms (S) yrkande.
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången.
Ordföranden finner att upplevelsenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Omröstning
Omröstning begärs.
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att den som röstar enligt 
förvaltningens förslag röstar ja och den som röstar enligt Sverre Ahlboms (S) 
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yrkande röstar nej. 
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången.

Beslutande                             Ja                  Nej
Sverre Ahlbom                                               X
Magnus Johansson                   X
Rebecca Lindström                   X
Magnus Westerlund                  X
Marié Karlström                                              X
Prudence Irakoze                                           X
Bo Wannberg                                                  X
Lars Wistedt                              X
Kristina Eriksson                       X
Summa                                     5                    4

Upplevelsenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

__________
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Paragraf 21 Ärendenummer UPN2019/71

Effektiviseringsåtgärder

Beslut
Nämnden tackar för informationen och överlämnar förvaltningens förslag på 
effektiviseringsåtgärder till budgetberedningen, för att behandla i processen för 
budget 2020.

Reservationer
Sverre Ahlbom (S), Marié Karlström (S), Prudence Irakoze (S) och Bo Wannberg 
(NE) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sverre Ahlboms (S) yrkande.

Särskilda yttranden
Bo Wannberg (NE) anser att, Fokus ska vara på minskad/rationaliserad 
administration och de verksamheter som gör att vi i minsta försämrar servicen för 
dem vi är till för. 

Beskrivning av ärendet
Det ekonomiska läget för Enköpings kommun visar att det kommer att krävas 
åtgärder som håller tillbaka kostnadsutvecklingen. Intäkter från skatter, bidrag och 
utjämning kommer inte att öka lika mycket som kostnader för befintlig verksamhet 
och kommande kostnader på grund av förändringar i demografin och stora 
investeringar. För Enköpings kommun visar beräkningar i arbetet med budget-
förslag för 2019, att det behövs effektiviseringar på 3-4 procent om resultatnivån på 
2 procent ska behållas.

Kommundirektören gav i september 2018 ett uppdrag till samtliga 
förvaltningschefer att ta fram förslag på åtgärder som påverkar kostnads-
utvecklingen långsiktigt. Det kan vara förändrade och nya arbetssätt, att använda 
teknik bättre och hitta vägar till samverkan inom och utanför kommunen. Arbete 
med att utveckla och effektivisera verksamheterna pågår ständigt. Verksamheter 
behöver ta fram åtgärder som kan ge betydande effekt.

Kommundirektörens uppdrag till förvaltningscheferna formulerades på följande 
sätt:
”Ta fram förslag på åtgärder och konsekvensbeskrivning som kan minska 
kostnadsutvecklingen inom nämndens verksamheter. Åtgärdsförslagen kommer att 
ingå i processen för övergripande verksamhetsplan med budget för 2020. Till viss 
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del kan åtgärderna även hinna påverka 2019. Åtgärderna kan beröra flera 
nämnder.”

Tidplanen för uppdraget är att förvaltningens förslag ska överlämnas och 
behandlas av nämnden för behandling senast den 28 februari. 

Upplevelseförvaltningens bedömning
Upplevelseförvaltningen har gjort ett genomgripande arbete för att identifiera 
områden där besparingar kan göras och/eller verksamheten utvecklas för att bli 
mer kostnadseffektiv genom till exempel förändrat arbetssätt, förändrad 
organisation eller digitalisering. Ambitionen har varit att insatserna ska medföra 
minsta möjliga negativa effekt för verksamheterna och deras besökare och 
användare. Förvaltningen föreslår besparingsåtgärder och effektiviseringar enligt 
bifogad bilaga. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Nämnden tackar för informationen och överlämnar förvaltningens förslag på 
effektiviseringsåtgärder till budgetberedningen, för att behandla i processen för 
budget 2020. 

Yrkanden
Sverre Ahlbom (S) lämnar följande yrkande; Effektiviseringsåtgärderna bifalles 
förutom åtgärden om minskat stöd till föreningslivet om 0,5 mnkr. 

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag 
och dels Sverre Ahlbom (S) yrkande.
Ordföranden finner en beslutsgång som ställer förvaltningens förslag mot Sverre 
Ahlboms (S) yrkande.
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången.
Ordföranden finner att upplevelsenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Omröstning
Omröstning begärs.
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att den som röstar enligt 
förvaltningens förslag röstar ja och den som röstar enligt Sverre Ahlboms (S) 
yrkande röstar nej. 
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången.
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Beslutande                             Ja                 Nej
Sverre Ahlbom                                               X
Magnus Johansson                  X
Rebecca Lindström                  X
Magnus Westerlund                 X
Marié Karlström                                              X
Prudence Irakoze                                           X
Bo Wannberg                                                 X
Lars Wistedt                             X
Kristina Eriksson                      X
Summa                                    5                    4

Upplevelsenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

__________

Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
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Paragraf 22 Ärendenummer UPN2018/167

Årsbidrag 2019

Beslut
Upplevelsenämnden beslutar att bevilja årsbidrag för 2019 enligt följande:

• Föreningen Forsby Kvarn – 30 000 kronor
• Enköpings Musikklubb – 51 000 kronor
• Enköpings konstförening – 65 000 kronor
• Enköpings Riksteaterförening –130 000 kronor
• All världens musik –110 000 kronor
• Grönsöö kulturhistoriska stiftelse – 150 000 kronor

Beskrivning av ärendet
Sex föreningar har ansökt om årsbidrag. Samtliga ansökningar innehåller en 
redovisning av 2018 års aktiviteter samt planering inför 2019 års verksamhet. 
Bidragen syftar till att stödja kulturföreningar i deras konstnärliga och kulturella 
verksamhet. Se bilaga för beskrivning av de sex föreningarnas verksamhet 2018 
och planering 2019

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att bevilja årsbidrag för 2019 enligt följande:
• Föreningen Forsby Kvarn – 30 000 kronor
• Enköpings Musikklubb – 51 000 kronor
• Enköpings konstförening – 65 000 kronor
• Enköpings Riksteaterförening –130 000 kronor
• All världens musik –110 000 kronor
• Grönsöö kulturhistoriska stiftelse – 150 000 kronor

Kopia till : Berörda föreningar

Förening/stiftelse Beviljat 2018 Sökt 2019 Förslag 2019
Föreningen Forsby Kvarn 30 000 kr 60 000 kr 30 000 kr
Enköpings Musikklubb 51 000 kr 55 000 kr 51 000 kr
Enköpings konstförening 65 000 kr 65 000 kr 65 000 kr
Enköpings Riksteaterförening 130 000 kr 130 000 kr 130 000 kr
All världens musik 110 000 kr 130 000 kr 110 000 kr
Grönsöö kulturhistoriska stiftelse 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr
Totalt 536 000 kr 590 000 kr 536 000 kr
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Paragraf 23 Ärendenummer UPN2019/60

Föreningsbidrag Enköpings Tennisklubb 2019

Beslut
Upplevelsenämnden beviljar ett driftsbidrag till Enköpings tennisklubb för 2019 
motsvarande cirka 170 000 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 
driftsbidrag 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 
motsvarade en amortering om 150 000 kronor per år samt tillkommande ränta.

Driftbidraget som föreslås, avser två poster, dels 150 000 kronor som motsvarar 
den del som lånet amorteras med, samt tillkommande ränta där räntan är 
1,60%.                 

  

Utestående skuld per 2018-12-31    

  

  

1 324 845 kronor

  
  

Driftsbidrag avseende amortering

  

  

150 000 kronor

  
  

Driftsbidrag avseende ränta

  

  

19 698 kronor

  



Protokoll 20 (24)

Sammanträdesdatum
2019-02-28

Upplevelsenämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beviljar ett driftsbidrag till Enköpings tennisklubb för 2019 
motsvarande cirka 170 000 kronor.

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beviljar ett driftsbidrag till Enköpings tennisklubb för 2019 
motsvarande cirka 170 000 kronor.

__________



Protokoll 21 (24)

Sammanträdesdatum
2019-02-28

Upplevelsenämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 24 Ärendenummer UPN2018/222

Namngivning nya ishallen och familjebadet

Beslut
Upplevelsenämnden beslutar att anta Sandbrohallen som namn på nya ishallen.
Upplevelsenämnden beslutar att anta Pepparrotsbadet som namn på nya 
familjebadet.

Beskrivning av ärendet
Det byggs just nu ett nytt familjebad som är belägen på Korsängsfältet sydöst om 
Enköpings ishallar. Familjebadet ersätter det gamla badhuset. I ett beslut om namn 
ska namnet vara så tydligt och klart att det inte kan bli missförstånd inom bl.a. polis 
och räddningstjänsten om utryckning måste ske. Upplevelsenämndens uppdrag 
blir att besluta om namn på respektive anläggning. Förslag på namn har tagits fram 
genom att allmänheten har fått möjlighet att lämna in sina bidrag. Två 
arbetsgrupper och därefter ledningsgrupp inom förvaltningen har arbetat fram ett 
urval på fem olika namnförslag för ishall respektive familjebad.

Upplevelseförvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att nedanstående förslag är fullgoda namn på den 
nya ishallen:

1. Piruetten
2. Sandbrohallen
3. Husbergshallen
4. Korsängshallen
5. JP Johansson hallen

Förvaltningens bedömning är att nedanstående förslag är fullgoda namn på det 
nya familjebadet:

1. Sandbrobadet
2. Pepparrotsbadet
3. Korsängsbadet
4. Gånstabadet
5. Husbergsbadet

 



Protokoll 22 (24)

Sammanträdesdatum
2019-02-28

Upplevelsenämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att anta ____________ som namn på nya ishallen.
Upplevelsenämnden beslutar att anta ____________ som namn på nya 
familjebadet.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att nämndens ledamöter gör en markering på de 
uppsatta namnförslagen som ledamoten finner mest lämpligt. 
Beslutsgången godkändes.

Ordföranden finner att Sandbrohallen och Pepparrotsbadet är namnen som fick 
flest röster.

__________



Protokoll 23 (24)

Sammanträdesdatum
2019-02-28

Upplevelsenämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 25 Ärendenummer UPN2018/153

Familjebad med beslut att fortsätta enligt direktiv

Beslut
Upplevelsenämnden beslutar att genomförandet av familjebad fortsätter enligt 
projektdirektiv.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden fick i uppdrag 2018-06-11, KS2018/396 att genomföra 
byggnation av familjebad i samverkan med upplevelsenämnden med placering 
Korsängen, öster om Idrottshuset. I projektdirektivet klargörs vilka krav 
upplevelsenämnden i samråd med tekniska nämnden har på hur projektet ska 
bedrivas, formas och styras.

Upplevelseförvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att projektet i dagsläget följer planen för byggandet av 
familjebad i enlighet med projektdirektiv och ekonomi.

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att genomförandet av familjebad fortsätter enligt 
projektdirektiv

__________



Protokoll 24 (24)

Sammanträdesdatum
2019-02-28

Upplevelsenämnden

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 26 Ärendenummer UPN2019/30

Redovisning av delegeringsbeslut 2019

Beslut
Upplevelsenämnden godkänner upplevelseförvaltningens redovisning av 
delegeringsbeslut för perioden 1 januari – 31 januari 2019 enligt bilaga 1 och 2 och 
lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Upplevelsenämnden har delegerat i enlighet med delegationsordningen berörda 
tjänstemän.

7.1.1. Lämnat yttrande på remiss angående nybyggnation av transformatorstation 
på Löts-Valby 10:1. Ingen anmärkning.
7.1.1. Lämnat yttrande på remiss angående nybyggnation vattenkiosk på 
Stenvreten 8:22. Uppmaning till försiktighet på grund av rik förekomst av 
bronsålderslämningar.
7.1.1. Lämnat yttrande angående bygglovsansökan rörande tillbyggnad av 
reningsverk på Mellersta 5:1. Inget att erinra
7.1.1. Lämnat yttrande angående en ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnation av enfamiljshus med garage på fastigheten Biskopskulla 2:1. 
Poängterar att förslaget avser en kulturmiljö som är skyddsvärd och därför avstyrkt 
ansökan.
4.1.1. Tillsvidaretjänst 100% verksamhetschef idrott och Fritid

 

__________
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