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Sammanträdesdatum
2020-05-14
Upplevelsenämnden

Beslutande organ

Upplevelsenämnden

Plats och tid

Vattumannen Kaptensgatan 23, torsdagen den 14 maj 2020, klockan 18.00–
20.00

Beslutande

Kristina Eriksson, Ordförande (KD)
Sverre Ahlbom, Vice ordförande (S)
Magnus Johansson (M)
Magnus Hellmark (C)
Magnus Westerlund (MP)
Marié Karlström (S)
Bo Wannberg (NE)
Lars Wistedt (SD)
Anna Svensson (NE), tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare

Rebecka Lindström (C)
Svante Forslund (L)

Justeringens plats och tid
Avser paragrafer

46 - 55

Sekreterare
Eva Jansson
Ordförande
Kristina Eriksson
Justerande
Sverre Ahlbom

Bevis om anslag
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns
på enkoping.se/anslagstavla.
Beslutande organ

Upplevelsenämnden

Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
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Sista dag att överklaga
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2020-05-20
2020-06-12
2020-06-11
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Övriga deltagare

Justerarnas signaturer

Anna Habbe, verksamhetschef, barn och unga
Camilla Rosenberg, stabschef
Eva Jansson, nämndsekreterare
Jonas Nyström, förvaltningschef
Linda Karlsberg, verksamhetschef museum och turism
Nina Halden Rönnlund, verksamhetschef, kultur, konst och bibliotek
Christopher Hoerschelmann, Verksamhetschef
Marita Ghafouri, samordnare civila samhället
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Paragraf 46

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

Justerarnas signaturer
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Paragraf 47

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Ärendena 9 och 10 utgår. Därefter godkändes föredragningslistan.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 48

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

Justerarnas signaturer
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Paragraf 49

Ärendenummer UPN2020/104

Information om utredning fritidsbanken
Beslut
Upplevelsenämnden tackar för informationen och ger förvaltningen i uppdrag att
återkomma med den framtida hanteringen av fritidsbankerna som ett
beslutsärende.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2014 driver Upplevelseförvaltningen pilotprojektet "Fritidsbank i Enköpings
kommun". 2016 öppnade Fritidsbanken i Örsundsbro som drivs av Örsundsbro IF
(tidigare Lagunda AIK) och 2018 öppnade Fritidsbanken på Västerleden som drivs
av Enköpings rugbyklubb. Efter projektets slut skulle förvaltningen ta fram en
utredning och ge förslag på hur fler fritidsbanker kan startas upp i andra delar av
Enköping.
Pilotprojektet löpte ut 2019 och i september 2019 redovisade
Upplevelseförvaltningen en rapport (UPN2019/113).
Upplevelsenämnden beslutade i september 2019 att förlänga projekttiden för
Fritidsbank i Enköpings kommun till den 31 december 2020 och gav förvaltningen i
uppdrag att i ett brett perspektiv utreda lämpligaste sättet både geografiskt,
personella resurser samt ekonomiska att bedriva fritidsbank samt att utredningen
ska undersöka möjligheter till samverkan internt.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Förvaltningen har haft en dialog med Fritidsbankens centrala organisation, Björn
Hultén som är region Uppsalas kontaktperson för fritidsbanken samt andra
kommuner. I början av 2020 kom även en utvärdering av fritidsbanker, beställd av
innovationsmyndigheten Vinnova. Utvärderingen visar att fritidsbankerna har flera
positiva sociala effekter, däribland ökad rörelse och ökad social inkludering. De
bidrar med ekonomiska effekter som ökad sysselsättning och potentiellt minskade
sjukvårdskostnader. Resultaten visar även miljömässiga effekter bland annat
genom förlängd livslängd för sportutrustning och potentiellt minskade nyköp av
sportutrustning. Några av framgångsfaktorerna som lyfts för fritidsbankerna är
låneverksamheten, fastanställd personal och samarbeten med lokala aktörer.
Utmaningar i nuläget inkluderar osäker finansiering och svårigheter att hitta bra
lokaler till överkomligt pris. Slutsatsen är att fritidsbankerna kan bidra med flera
nyttiga samhällseffekter.
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De fritidsbanker som idag bedrivs i Enköping är föreningsdrivna med bidrag från
kommunen. Dessa fyller ett viktigt syfte och bidrager till att fler medborgare kan
prova på idrotts- och friluftsliv och därmed ha en aktiv och meningsfull fritid. För att
Enköpings kommun ska kunna bedriva en välfungerande fritidsbanksverksamhet
som verkligen ger förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid och en ökad
folkhälsa för alla krävs dock ett omtag där de tre delarna lokal, personal och
verksamhet säkerställs.
En central fritidsbank i en anpassad lokal med en anställd platsansvarig pekas ut
som avgörande faktorer för ett framgångsrikt arbete med fritidsbanker. Detta måste
dock vägas mot den ekonomiska situation som kommunen befinner sig i.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden tackar för informationen och ger förvaltningen i uppdrag att
återkomma med den framtida hanteringen av fritidsbankerna som ett
beslutsärende.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden tackar för informationen och ger förvaltningen i uppdrag att
återkomma med den framtida hanteringen av fritidsbankerna som ett
beslutsärende.
__________

Justerarnas signaturer
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Ärendenummer UPN2020/103

Information om rapport friluftsliv
Beslut
Upplevelsenämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Enligt gällande reglemente ansvarar Upplevelsenämnden för ”främjandet av fysisk
aktivitet bland kommunens alla invånare” och ”att det finns ändamålsenliga
anläggningar och lokaler för fritids-, idrotts-, kultur och annan reaktiv verksamhet”.
Ansvar för friluftslivsfrågor finns inte med i reglementet. I dagsläget arbetar
Upplevelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen på var sitt håll med
friluftslivs- och naturvårdsfrågor. Det finns en bra dialog mellan förvaltningarna
men på grund av ansträngda arbetssituationer på båda förvaltningarna har det varit
svårt att få till ett välfungerande och framåtsträvande arbete för friluftslivet. Båda
förvaltningarna har dock ambitioner att utveckla och tillgängliggöra friluftslivet för
fler personer i Enköpings kommun. Upplevelseförvaltningen vill ta ett ökat ansvar
för utvecklingen av friluftslivet i kommunen för att skapa en mer aktiv och
meningsfull fritid för invånarna och också ge möjlighet till en ökad folkhälsa. Denna
rapport är en del i det arbetet.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Ett brett och tillgängligt friluftsliv är viktigt utifrån flera aspekter. För det första bidrar
det till positiva hälsoeffekter för både kropp och själ. Det finns mycket forskning
som beskriver naturen och friluftslivets positiva effekter på hälsan, till exempel kan
det minska stress, förbättra den psykiska hälsan och främja fysisk aktivitet.
God hälsa är ett av de sjutton globala målen för Agenda 2030. Det bidrar också till
en ökad social hållbarhet, eftersom fler får tillgång till fysisk aktivitet via friluftslivet.
Det finns enligt Folkhälsomyndigheten ett samband mellan socioekonomiska
förhållanden och fysisk aktivitet, och därför är det viktigt att satsa på att
tillgängliggöra friluftslivet för alla målgrupper i samhället. Idag i Sverige är det stora
hälsoskillnader mellan grupper och friluftslivet kan vara en resurs i det
hälsofrämjande arbetet och minska hälsoskillnader mellan grupper.
Forskningen säger att regelbunden fysisk aktivitet har stark positiv effekt på hälsa
och välbefinnande. Den säger också att den fysiska miljön tills stor del påverkar
befolkningens nivå av fysisk aktivitet. Därmed är det av stor vikt att en kommun har
en genomarbetat strategi för att främja fysisk aktivitet, detta genom bland annat
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friluftsliv. Friluftsliv är ett förhållandevis billigt medel för att främja fysisk aktivitet
bland befolkningen.
Kommuner har enligt Folkhälsomyndigheten ett ansvar att skapa en livsmiljö som
främjar fysisk aktivitet. I Enköpings kommuns idrottspolitiska program under
punkten ”Folkhälsa, friluftsliv och spontanidrott” beskrivs också just det, att det är
önskvärt att Enköpings kommun skapar förutsättningar som uppmuntrar till att
människor är fysiskt aktiva. Ett tillgängligt friluftsliv är en viktig pusselbit i
samhällsbygget Enköping.
Utbudet av friluftsliv i kommunen har i många år varit oförändrat. Förvaltningen har
under den senaste tiden ökat sina ambitioner för att utveckla friluftslivet. 2021 har
utsetts till friluftslivets år och förvaltningen anser att det är en bra utgångspunkt för
att fortsätta arbetet med att förstärka befintliga friluftslivsområden men också att se
över och om möjligt skapa ytterligare utbud av friluftsliv. Detta kommer givetvis ske
i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden tackar för informationen.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden tackar för informationen.
__________

Justerarnas signaturer
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Information om implementering bidragsregler
Beslut
Upplevelsenämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Löpande information om implementeringen av nya bidragsregler.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden tackar för informationen.
__________

Justerarnas signaturer
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Ärendenummer UPN2019/258

Genomförandebeslut av konstgräsplan 2020
Beslut
Upplevelsenämnden ger förvaltningen i uppdrag att inleda genomförandet av en ny
konstgräsplan i Örsundsbro utifrån upphandling med diarienummer 2020/63.

Beskrivning av ärendet
I den beslutade långsiktiga investeringsplanen för Enköpings kommun finns
angivet att en ny konstgräsplan utan uppvärmning ska uppföras på befintlig yta
under 2020.
Upplevelsenämnden har tidigare beslutat att konstgräsplanen ska förläggas till
Örsundsbro. Placeringen kommer att bli på Åvallens grusplan.
En upphandling är gjord där krav ställts på att konstgräset ska vara fritt från
granulat. Det anbud som antagits genom ordförandebeslut UPN2020/111 har en
kostnad på 6 483 500 kronor.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Upplevelseförvaltningen konstaterar att det anbud som antagits i upphandlingen
uppfyller de krav som ställts. Anbudet överstiger den budgeterade kostnaden om
6 000 000 kronor. Den summa som överstiger budgeterad kostnad kommer
hanteras inom den investeringspott som förvaltningen har. Förvaltningen anser
därför att genomförandet av investeringen kan starta.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden ger förvaltningen i uppdrag att inleda genomförandet av en ny
konstgräsplan i Örsundsbro utifrån upphandling med diarienummer 2020/63.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden ger förvaltningen i uppdrag att inleda genomförandet av en ny
konstgräsplan i Örsundsbro utifrån upphandling med diarienummer 2020/63.
__________

Justerarnas signaturer
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Ärendenummer UPN2020/118

Avtalat stöd till Grönsöö slott
Beslut
Upplevelsenämnden beviljar Grönsöö kulturhistoriska stiftelse ett bidrag för 2020
på 125 000 kronor. Bidraget ger stiftelsen möjlighet att fortsatt förvalta
kulturverksamheten samt erbjuda god tillgänglighet för besökare till parken och
kulturmiljön för Grönsöö, där samverkan med skolor i Enköpings kommun och
Yrkeshögskolan, Trädgårdsmästarutbildningen, är av särskild vikt.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsminnet Grönsöö slott och park med tillhörande inventariesamlingar, utgör
en av landets få fortfarande sammanhållna och levande kulturmiljöer av nationellt
intresse.
Grönsöö kulturhistoriska stiftelse, bildat 1993, har funnit en skydds- och
förvaltningsform som förmår garantera att miljön hålls samman för framtiden.
Genom stiftelsekonstruktionen är Grönsöö inte en privat verksamhet, varför ett
stöd till Grönsöö inte i något avseende kan betraktas som ett stöd till privat
näringsverksamhet. Grönsöö slott har mycket höga kulturhistoriska värden och är
ett av de viktigaste besöksmålen inom Enköpings kommun.
Grönsöö kulturhistoriska stiftelse har i enlighet med dåvarande
bidragsregler ”Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet
2016” (UPN2016/76) sökt om årligt bidrag så kallade årsbidrag om 150 000 kronor.
I och med de nya bidragsreglerna 2020 ”Stöd till civilsamhället i Enköpings
kommun” (UPN2019/92) har stiftelsen ej längre denna möjlighet. De nya
bidragsreglerna grundar sig på olika stödformer till bidragsberättigade ideella
föreningar samt enskilda näringsidkare (juridiska personer eg. kulturutövare) samt
enskilda och grupper som ej är organiserade. Det finns i det nya stödsystemet
ingen motsvarighet till det årliga bidrag som stiftelsen tidigare tagit del av. Det nya
systemet är ej öppet för organisationsformen stiftelse.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Upplevelseförvaltningen bedömer att Grönsöös höga kulturhistoriska värden och
dess betydelse för den turistiska utvecklingen i Enköping utgör viktiga skäl till ett
fortsatt kommunalt bidrag. Till detta ser upplevelseförvaltningen även att Grönsöö
slott med omgivande park är en viktig resurs i arbetet med kulturarv och kulturmiljö
riktat mot skola och Yrkeshögskola.
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Ett kommunalt bidrag ger stiftelsen möjlighet till att vidareutveckla
kulturverksamheten med betoning på samverkan med kommunens skolor. Syftet är
att ge förutsättningar för barn och unga att genom det lokala kulturarvet ge
perspektiv på dåtid, nutid och framtid, och en möjlighet för förskola, grundskola och
gymnasium att uppfylla mål i läroplanerna. Bidraget ger även stiftelsen möjlighet att
erbjuda god tillgänglighet för besökare till parken och att i samverkan med
Yrkeshögskolan Trädgårdsmästarutbildningen erbjuda kurstillfällen på plats.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beviljar Grönsöö kulturhistoriska stiftelse ett bidrag för 2020
på 125 000 kronor. Bidraget ger stiftelsen möjlighet att fortsatt förvalta
kulturverksamheten samt erbjuda god tillgänglighet för besökare till parken och
kulturmiljön för Grönsöö, där samverkan med skolor i Enköpings kommun och
Yrkeshögskolan, Trädgårdsmästarutbildningen, är av särskild vikt.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beviljar Grönsöö kulturhistoriska stiftelse ett bidrag för 2020
på 125 000 kronor. Bidraget ger stiftelsen möjlighet att fortsatt förvalta
kulturverksamheten samt erbjuda god tillgänglighet för besökare till parken och
kulturmiljön för Grönsöö, där samverkan med skolor i Enköpings kommun och
Yrkeshögskolan, Trädgårdsmästarutbildningen, är av särskild vikt.
__________
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Paragraf 54

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 20-22 miljoner
kronor. Detta gäller hela projektet, alltså både byggnaden och infrastrukturen.
Avvikelsen motsvarar cirka 5,5 procent av projektets totala budget.
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.
Då internräntan sänktes vid årsskiftet så kommer ett överdrag av budgeten enligt
den prognos som nu föreligger inte att påverka nämndens budgeterade
driftsbudget.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att genomförandet av familjebad fortsätter enligt
projektdirektiv.
__________
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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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