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Paragraf 96

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Sverre Ahlbom (S) valdes till protokollsjusterare.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 97

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkändes.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 98

Ärendenummer UPN2020/143

Årsplan och budget 2021
Beslut
Upplevelsenämnden antar årsplan för 2021.

Beskrivning av ärendet
Nämndens årsplanen utgår från den struktur som gäller för samtliga nämnder i
Enköpings kommun.
Årsplan 2021 beskriver nämndens förutsättningar, prioriteringar och risker för
2021. Förutom en analys av de mest betydande riskerna gällande 2021 kopplat till
årsplanens genomförande, ingår även nämndens interkontrollplan som en bilaga.
Konsekvensanalyser som tagits fram i samband med årsplanen återfinns i ärendet.
Upplevelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till budget utifrån
kommunfullmäktiges beslutade budgetram. Budgeten bygger på nämndens
uppdrag, mål och prioriteringar i årsplan 2021. För att få en budget i balans har ett
omfattande effektiviseringsarbete genomförts.
Årsplanens upplägg och innehåll ska skapa goda förutsättningar att under 2021
arbeta vidare med prioriteringar och inriktningar för måluppfyllnad av de långsiktiga
målen.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att nämndens årsplan på ett relevant och tydligt sätt
beskriver nämndens förutsättningar, prioriteringar, risker och budget för 2021.
Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden antar årsplan för 2021.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden antar årsplan för 2021.
__________
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
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Paragraf 99

Ärendenummer UPN2019/161

Slutredovisning av intern kontroll 2020
Beslut
Upplevelsenämnden godkänner slutuppföljning av intern kontrollplan 2020 och
lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Enligt Enköping kommuns regler för internkontroll ska nämnder och bolagsstyrelser
varje år välja ut granskningsområden baserade på väsentlighets- och
riskbedömning.
Områdena sammanställs i en internkontrollplan som beslutas av nämnden.
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Nämnden ska styra samt löpande följa upp det interna
kontrollsystemet.
Den interna kontrollen ska säkerställa att verksamheten bedrivs på ett
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, att det finns tillförlitlig finansiell
rapportering och information om verksamheten och att tillämpliga lagar, föreskrifter
och riktlinjer följs.
Internkontroll områden
Upplevelsenämnden har för 2020 antagit en plan för uppföljning av den interna
kontrollen som fokuserat på de fem områdena:
Rutiner och resurser för avtalshanteringen
Förmåga, rutiner och mått för att kunna bedöma effekter av verksamheten
i relation till ekonomiska resurser
Risk att det brister i säkerheten i lokaler och anläggningar
Inköp och upphandling
Korruption och oegentligheter

Justerarnas signaturer
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Upplevelseförvaltningens bedömning
Enligt Enköping kommuns regler för internkontroll ska nämnder och bolagsstyrelser
varje år välja ut granskningsområden baserade på väsentlighets- och
riskbedömning.
Områdena sammanställs i en internkontrollplan som beslutas av nämnden.
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Nämnden ska styra samt löpande följa upp det interna
kontrollsystemet.
Den interna kontrollen ska säkerställa att verksamheten bedrivs på ett
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, att det finns tillförlitlig finansiell
rapportering och information om verksamheten och att tillämpliga lagar, föreskrifter
och riktlinjer följs.
Rutiner och resurser för avtalshanteringen
För att hantera risken har översyn har skett av avlat vartefter de fångats upp.
Utveckling av mallstruktur som underlättar avtalshanteringen har påbörjats och
beräknas klart 31 maj 2021.
I slutuppföljningen bedöms området avtalshanteringen behöva kvarstå som
riskområde.
Förmåga, rutiner och mått för att kunna bedöma effekter av verksamheten i relation
till ekonomiska resurser
Mått och indikatorer för uppföljning har setts över och tagits fram. Arbete har skett
med att se över uppföljningen och indikatorer i samband med ny styrmodell för
kommunen. Mått och indikatorer har utvecklats i samband med framtagandet av
långsiktig plan 2020-2023 samt i samband med revidering av den långsiktiga
planen.
Utveckling har skett genom gemensam instruktion gällande uppföljningar samt mer
analyser med kopplingen verksamhet och ekonomi. Verksamhetsplanering som
gjorts utifrån effektlogik underlättar uppföljning av effekter av aktiviteter och
leveranser.
I samband med delårsrapporteringar har förvaltningen stärkt uppföljningen med
resultatdialoger, där verksamheterna relaterar läget i verksamheten med det
ekonomiska läget.
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I årsplanen för 2020 kommer prioriterade verksamhetssatsningar och ekonomiska
resurser för dessa satsningar att relateras. I årsredovisningsprocessen sker också
arbete för att sammanlänka verksamhet och ekonomi.
Utveckling av området kommer fortsatt ske löpande i planering och uppföljning
samt i andra relevanta sammanhang.
Området bedöms i slutuppföljningen vara under rimligt god kontroll på grund av
genomförda åtgärder.
Risk att det brister i säkerheten i lokaler och anläggningar
Samtliga verksamheter i förvaltningen arbetar systematisk med att stärka
säkerheten i lokaler och anläggningar. Det sker bland annat genom installationer
av inpasserings- och övervakningssystem, utbildning i brandskyddsarbete, rutiner
och övningar. Arbetsmiljöskyddsronder och regelbundna samverkansträffar sker.
Det systematiska arbetet fortskrider löpande.
Området bedöms i slutuppföljningen vara under rimligt god kontroll på grund av
genomförda åtgärder.
Inköp och upphandling
Det har genomförts utbildning i LOU. En del felaktigheter uppmärksammas och
dokumenteras och påpekas. Ny upphandlingsrutin har införts där verksamheten får
utökat ansvar. Implementering av nya regler påbörjats. Ytterligare åtgärder behövs
gällande att följa ramavtal och utföra korrekta upphandlingar genom medvetenhet,
utbildnings - och kompetensinsatser.
I slutuppföljningen bedöms området avtalshanteringen behöva kvarstå som
riskområde.
Korruption och oegentligheter
Arbete utifrån åtgärd med att diskutera och informera om styrande dokument som
rör områden pågår kontinuerligt och kommuniceras i olika forum för att undvika
händelser av denna karaktär. Förebyggande arbete kommer fortsatt
ske. Ytterligare förebyggande arbete planeras.
I slutuppföljningen bedöms området behöva kvarstå som riskområde.
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Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden godkänner slutuppföljning av intern kontrollplan 2020 och
lägger den till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden godkänner slutuppföljning av intern kontrollplan 2020 och
lägger den till handlingarna.
__________
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 100

Förvaltningen informerar
Beslut
Förvaltningen informerar om aktuella ärenden inom verksamheten.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 101

Information Kulturhus Joar
Beslut
Anna Habbe informerade hur processen kulturhus Joar fortlöper.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 102

Ärendenummer UPN2020/117

Medborgarförslag - Skapa tillgänglighet för
draghundsträning vid belyst motionsspår
Beslut
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet
2020-03-10 inkom ett medborgarförslag gällande att skapa tillgänglighet för
draghundsträning vid belyst motionsspår. Enligt förslagsställaren har
draghundssporten ökat i popularitet under de senare åren. Sporten är en fysisk
aktivitet och flera har det som träningsform och/eller friluftsaktivitet. Ett mindre antal
genomför även tävlingar. Den lokala brukshundsklubben i Enköping är ansluten till
Svenska draghundsportförbundet. Vid barmarksstil springer eller cyklar förare med
en hund, alternativt körs sparkcykel (kickbike) med 1-2 hundar. Även större spann
förekommer men inte i samma utsträckning.
Förslagsställaren föreslår att Enköpings kommun beslutar om att i ett belyst
motionsspår i en rundslinga, 1-2 gånger i veckan (fast tid) medger
draghundsträning med cykel/kickbike när barmarksförhållande råder. Önskemål är
Gånstaspåret måndagar kl. 20.00-21.30 under mars-november.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Motionsspåren i Enköpings kommun utgör en viktig del för välbefinnande och en
aktiv fritid. Att vuxna och barn kan promenera och springa i naturskön miljö är bra
för folkhälsan och uppmuntrar barnen till spontanlek. Även många hundägare tar
sina dagliga promenader i motionsspåren.
I alla kommunala elljusspår är det förbjudet att cykla. Detta med hänsyn
till säkerheten för de som rör sig i spåren. Om en cyklist kommer i full fart över ett
krön eller runt en kurva är det svårt för både springande, gående och cyklister att
upptäcka varandra i tid, vilket innebär stora risker. Cyklister är i första hand
hänvisade till slingor för cyklister placerade i skogen runt motionsspåren eller på
kommunens cykelvägar.
Att skapa tillgänglighet för draghundsträning i motionsspåren är förenat med en
säkerhetsrisk för övriga motionärer. Att kunna avlysa hela spåret under vissa tider
är inte heller möjligt.
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Med hänsyn till ovanstående anser förvaltningen att draghundsträning inte är
lämplig att utöva i elljusspåren.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.

_________
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Paragraf 103

Ärendenummer UPN2020/219

Borgensåtagande för Tennisklubben 2021
Beslut
Upplevelsenämnden beviljar ett driftsbidrag till Enköpings tennisklubb för 2021 på
164 898 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
bidrag 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
motsvarar en amortering om 150 000 kronor för år 2021 samt tillkommande ränta.
Driftbidraget som föreslås, avser två poster, dels 150 000 kronor som motsvarar
den del som lånet amorteras med, samt tillkommande ränta.
Driftsbidrag avseende amortering 150 000 kronor
Driftsbidrag avseende ränta

14 898 kronor

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att verksamheten som föreningen bedriver berikar
kommunen och har en utveckling i sin verksamhet som möter behoven i
kommunen.
Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beviljar ett driftsbidrag till Enköpings tennisklubb för 2021 på
164 898 kronor.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beviljar ett driftsbidrag till Enköpings tennisklubb för 2021 på
164 898 kronor.
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Paragraf 104

Ärendenummer UPN2020/220

Brev från friluftsfrämjandet om sänkt hyra
Beslut
Upplevelsenämnden avslår ansökan om nedsättning av hyran för Främjarstugan.

Beskrivning av ärendet
Friluftsfrämjandet (föreningen) har den 22 oktober genom Anne-Marie Clefberg,
kassör i föreningen, inkommit med en skrivelse där de önskar nedsättning av hyran
för Främjarstugan under en period. Föreningen betalar idag ca 29 000 kronor per
kvartal.
Anledningen till att föreningen önskar nedsättning av hyran är att de varit tvungna
att ställa in många av sina aktiviteter och uthyrningen av stugan har varit väldigt
låg. Många av deras aktiviteter har också ställts in och inga extra pengar har
inkommit. De har söndagsöppet för tillfället men det genererar inte mycket intäkt.
Förvaltningens bedömning
Upplevelseförvaltningen förstår att den pågående pandemin påverkar
civilsamhället. Upplevelsenämnden har som en del av åtgärdspaketet för
civilsamhället avsatt 700 000 kronor som kompensationsstöd till föreningar med
anledning av pandemin. Kompensationsstödet är fördelat, vilket gör att
förvaltningen saknar ekonomiska medel för att bevilja ansökan.
Föreningen betalar idag en hyra som uppgår till ungefär hälften av vad
förvaltningen betalar i hyra för lokalen, vilket gör att lokalen idag redan är
subventionerad.
Förvaltningen har också upplyst om att det finns utvecklingsstöd att söka som
ytterligare stöd till föreningen och förvaltningen är gärna behjälplig med ansökan.
Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden avslår ansökan om nedsättning av hyran för Främjarstugan.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden avslår ansökan om nedsättning av hyran för Främjarstugan.

Kopia till: Friluftsfrämjandet
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Paragraf 105

Ärendenummer UPN2020/182

Anmälningsärende
Beskrivning av ärendet
Efter nämndens beslut om delegationsordning UPN2020/182 har två redaktionella
ändringar gjorts:
Under punkt 2.3 så missade förvaltningen att byta ut ordet ”föreningar”
mot ”civilsamhället” i samband med att nämnden antog ny
delegationsordning.
Punktnotation 2.6.1 fanns upptagen på två ställen. Notationen är nu utbytt
till notation 2.6.1.
Dessa redaktionella ändringar är gjorda i samråd med nämndens
ordförande.
__________
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Paragraf 106

Ärendenummer UPN2020/2

Familjebadet 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
Projektet följer i dagsläget inte planen för byggandet av familjebad i enlighet med
projektdirektiv och ekonomi. Prognosen visar en avvikelse på 35 miljoner kronor.
Detta gäller hela projektet, alltså både byggnaden och infrastrukturen. Avvikelsen
motsvarar cirka 9 procent av projektets totala budget.
En dialog pågår med entreprenören gällande det prognosticerade underskottet och
ett avtal har förhandlats fram om en ekonomisk uppgörelse. Ärendet hanteras av
tekniska nämnden som i sitt senaste sammanträde beslutade att återremittera
ärendet. Löpande information ges till tekniska nämndens arbetsutskott och
upplevelsenämndens arbetsutskott.
Ett badhus är ett av de mest utmanande byggen man kan ta sig an. Med ett sådant
stort och komplext projekt finns det alltid risker. Just nu har kommunens
projektgrupp en dialog med entreprenören om utgifterna och om vägen framåt.
Kommunen behöver vara konstruktiv för att få bygget att fortsätta enligt plan och
att enköpingsborna och besökare ska få ett modernt och fint bad att besöka. Badet
kommer byggas klart som det är tänkt och enligt det beslut som
kommunfullmäktige beslutat. Bygget går enligt tidplan och en invigning planeras till
årsskiftet 2020/21.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att genomförandet av familjebad fortsätter enligt
projektdirektiv.
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Paragraf 107

Ärendenummer UPN2020/3

Redovisning av delegationsbeslut 2020
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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Paragraf 108

Information Ledamotsinitiativ
Beskrivning av ärendet
Frågan om digital tillgänglighet för allmänheten kommer att behandlas på
nästkommande arbetsutskott i syfte att beslut och diskussion ska föras på
nämndmötet i februari.

__________
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