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Sammanträdesdatum
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Upplevelsenämnden

Beslutande organ

Upplevelsenämnden

Plats och tid
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Beslutande

Kristina Eriksson, Ordförande (KD)
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Övriga deltagare

Camilla Rosenberg, stabschef
Eva Jansson, nämndsekreterare
Jonas Nyström, förvaltningschef
Nina Halden Rönnlund, verksamhetschef, kultur, konst och bibliotek
Christopher Hoerschelmann, verksamhetschef

Justeringens plats och tid
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Sekreterare
Eva Jansson
Ordförande
Kristina Eriksson
Justerande
Sverre Ahlbom
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Paragraf 1

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

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 2

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkändes.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 3

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

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 4

Ärendenummer UPN2019/254

Regional biblioteksplan för Uppsala län KN2019-0036
Beslut
Upplevelsenämnden tillstyrker förvaltningens svar på remiss - Biblioteksplan för
Uppsala län 2020-2023.

Beskrivning av ärendet
Region Uppsalas förslag till biblioteksplan för Uppsala län 2020-2023 har kommit
till kommunen för yttrande. I Bibliotekslagen (SFS 2013:801) betonas bibliotekens
betydelse för det demokratiska samhällets utveckling. Enligt Bibliotekslagen ska
kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin biblioteksverksamhet. Syftet
med biblioteksplanen är att ta tillvara på och utveckla regionens
biblioteksverksamheter samt främja en bredare samverkan mellan olika aktörer
samt biblioteksutveckling och kompetensutveckling till stöd för folkbiblioteken.
Planen beskriver prioriteringar och övergripande arbetssätt under planperioden.
Fyra fokusområden har formulerats: - Biblioteket som arena och aktör för en stärkt
demokrati - Det inkluderande biblioteket för och med de prioriterade grupperna Biblioteket som aktör i det digitaliserade samhället - Det lärande biblioteket för
kvalitet och verksamhetsutveckling Beredningen har skett i samband med regional
politisk kil och bibliotekschefsmöte våren 2019 samt omvärldsbevakning,
intervjumaterial, studier och dialoger med olika aktörer. Den regionala
biblioteksplanen utgår bland annat från Kultur i en nyskapande kunskapsregion –
Region Uppsalas kulturplan 2019-2022, Bibliotekslagen (2013:801) och Agenda
2030.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Förvaltningen har med intresse tagit del av remissversionen av Region Uppsalas
biblioteksplan. Förvaltningen bedömer att förslaget till biblioteksplan som helhet
har goda ambitioner avseende prioriteringar och målsättning för perioden. I
remissversionen konstateras att tillgänglighet är ett begrepp som med tiden fått en
allt vidare definition och att detta kan vara problematiskt i förhållande till
styrdokument och verksamhetsutveckling. För att kunna vara ett stöd för
biblioteksverksamheten i regionen finns därför ett behov av att definiera
innebörden av tillgänglighet. Förvaltningen föreslår därför att begreppet
tillgänglighet förtydligas. De fyra områden som lyfts fram som fokusområden i
remissförslaget är relevanta till sitt innehåll. Området Det lärande biblioteket för
kvalitet och verksamhetsutveckling skiljer sig från de övriga fokusområdena genom
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att den har en övergripande karaktär. Förvaltningen föreslår därför att den inte lyfts
fram som ett separat område, utan i stället genomsyrar alla fokusområden.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden tillstyrker förvaltningens svar på remiss - Biblioteksplan för
Uppsala län 2020-2023.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden tillstyrker förvaltningens svar på remiss - Biblioteksplan för
Uppsala län 2020-2023.
__________
Kopia till:
kultur@regionuppsala.se

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 5

Ärendenummer UPN2019/255

Remiss - Förslag till regler för investeringar och
lokalförsörjning
Beslut
Upplevelsenämnden antar förvaltningens förslag till remissvar - Förslag till regler
för investeringar och lokalförsörjning.

Beskrivning av ärendet
Från Kommunledningsförvaltningen har det inkommit en remiss gällande ett förslag
till nya regler för investeringar och lokalförsörjning. Enköpings kommun står inför
stora investeringsbehov kommande år där det kommer krävas tydliga prioriteringar.
Större investeringar innebär ett långt ekonomiskt åtagande framöver. Det är därför
viktigt med genomarbetade beslutsunderlag som innehåller analys av såväl
verksamhet som ekonomi samt att framtida driftskostnader tydliggörs. Syftet med
det föreslagna regelverket är att skapa tydlighet, effektivitet och långsiktighet i
planeringsprocessen samt att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ges
förutsättningar till styrning, uppföljning och kontroll. Regelverket ska också
tydliggöra beslutsprocesser samt roller, ansvar och befogenheter.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Upplevelseförvaltningen har varit delaktiga under processen för framtagande av
förslag till nytt regelverk. Vad avser den del av regelverket som gäller investeringar
bedömer förvaltningen att införandet av begreppet samlingsposter kommer skapa
en ökad flexibilitet då beslutade investeringsmedel kan användas där behovet är
störst. Samlingsposterna behöver vara olika stora olika år beroende på vilka
återkommande investeringar som är aktuella, till exempel konstgräsplaner och
större maskiner. Därav är det angeläget att det tydligt framgår befogenheter och
mandat för beslut. Förvaltningen föreslår att berörda tjänstemän får delegation på
att fatta beslut om fördelning inom samlingsposterna. Förvaltningen ser det också
som viktigt att den ekonomiska kompensation som idag följer med samlingsposter
fortsätter att göra så. Förvaltningen ställer sig också positiv till förslaget att
kostnader för större förstudier budgeteras centralt. Med nuvarande regelverk ska
respektive nämnd stå för förstudiekostnader vilket försvårar budgetarbetet och det
kan även skapa stora ekonomiska skillnader mellan olika år beroende på hur stora
förstudier som behöver göras. Förvaltningen anser vidare att det är bra att
upplevelsenämnden ges ett tydligt mandat för projektering och upphandling
avseende de markanläggningar som nämnden själva ansvarar för. Förvaltningen
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anser dock att den princip som förs fram i förslaget om att ingen kompensation i
driftsbudgeten ges för investeringar behöver förändras. Idag ges en sådan
kompensation och i förslaget ges ingen förklaring till varför en förändring föreslås.
Att kompensationen ges kan vara en avgörande fråga för att nödvändiga
investeringar kan göras. Huvudprincipen för större investeringar föreslås därför
vara att kompensation ges. Vad avser den del av regelverket som gäller
lokalförsörjning bedömer förvaltningen att förslaget tydliggör processen gällande
kommunens lokalförsörjningsplan. Det är dock viktigt att styrgruppen respektive
beredningsgruppen för investeringar och lokaler arbetar aktivt med att knyta
berörda personer till gruppen beroende på vilka frågor som är aktuella. Detta för att
skapa bästa möjliga underlag för beslut. Förvaltningen ställer sig vid en
sammantagen bedömning positiv till förslaget som helhet och bedömer att det
kommer skapa en ökad tydlighet i planeringsprocessen samt att roller och ansvar
tydliggörs.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden antar förvaltningens förslag till remissvar - Förslag till regler
för investeringar och lokalförsörjning.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden antar förvaltningens förslag till remissvar - Förslag till regler
för investeringar och lokalförsörjning.
__________
Kopia till:
ks.dia@enkoping.se
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Paragraf 6

Ärendenummer UPN2019/60

Föreningsbidrag Enköpings Tennisklubb
Beslut
Upplevelsenämnden beviljar ett driftsbidrag till Enköpings tennisklubb för 2020 på
167 298 kronor. Med följande tillägg;
Att arbetsutskottet tar fram ett uppdrag till förvaltningschefen att hantera frågan i
enlighet med nämndens diskussion.

Särskilda yttranden
Arbetsutskottet får i uppdrag att hantera frågan i att formulera en önskan om att få
till ett möte med berörd långivare i ett försök att lösa lånet på bästa möjliga sätt.
Då förvaltningen arbetat med bidragssystemet och haft som ambition att arbeta
bort gamla avtal uppdrar jag till förvaltningen att till nästkommande år arbeta om
texten så att informationen om en ekonomi i obalans sedan 1987 hamnar längre
ned i tjänsteskrivelsen mer som en information.

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. Utestående skuld
1 137 345 kronor Driftsbidrag avseende amortering150 000 kronor Driftsbidrag
avseende ränta 17 298 kronor.
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Upplevelseförvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att verksamheten som föreningen bedriver berikar
kommunen och har en utveckling i sin verksamhet som möter behoven i
kommunen.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beviljar ett driftsbidrag till Enköpings tennisklubb för 2020 på
167 298 kronor.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beviljar ett driftsbidrag till Enköpings tennisklubb för 2020 på
167 298 kronor.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 7

Ärendenummer UPN2019/74

Kompletteringsbeslut taxor och avgifter 2020
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer upplevelsenämndens förslag till kompletteringar
avseende pensionärs- och funktionsrättsföreningar i taxor och avgifter, beslutat av
kommunfullmäktige 2019-12-09. Taxor och avgifter med kompletteringar gäller från
3 mars 2020.
Upplevelsenämnden för egen del
Upplevelsenämnden antar förvaltningens förslag till kompletteringar avseende
pensionärs- och funktionsrättsföreningar i taxor och avgifter, beslutat av
kommunfullmäktige 2019-12-09. Taxor och avgifter med kompletteringar gäller från
3 mars 2020.

Beskrivning av ärendet
Upplevelsenämndens taxor och avgifter antogs av kommunfullmäktige 2019-12-09
med undantag av beskrivningen av taxor och avgifter för pensionärs- och
funktionsrättsföreningar som återremitterades för förtydligande. Pensionärs- och
funktionsrättsföreningar ingår i föreningskategori 2 i taxor och avgifter, vilket nu har
förtydligats. Pensionärs- och funktionsrättsföreningar har hyresfritt i Kryddgårdens
specialsalar samt i Kryddgårdens A-sal och kommunens gymnastiksalar vid
aktiviteter som främjar hälsa och motion. Förslag till upplevelsenämndens taxor
och avgifter 2020 bifogas enligt bilaga 2.
Upplevelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer upplevelsenämndens förslag till kompletteringar
avseende pensionärs- och funktionsrättsföreningar i taxor och avgifter, beslutat av
kommunfullmäktige 2019-12-09. Taxor och avgifter med kompletteringar gäller från
3 mars 2020.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden antar förvaltningens förslag till kompletteringar avseende
pensionärs- och funktionsrättsföreningar i taxor och avgifter, beslutat av
kommunfullmäktige 2019-12-09. Taxor och avgifter med kompletteringar gäller från
3 mars 2020.
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Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer upplevelsenämndens förslag till kompletteringar
avseende pensionärs- och funktionsrättsföreningar i taxor och avgifter, beslutat av
kommunfullmäktige 2019-12-09. Taxor och avgifter med kompletteringar gäller från
3 mars 2020.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden antar förvaltningens förslag till kompletteringar avseende
pensionärs- och funktionsrättsföreningar i taxor och avgifter, beslutat av
kommunfullmäktige 2019-12-09. Taxor och avgifter med kompletteringar gäller från
3 mars 2020.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
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Paragraf 8

Ärendenummer UPN2019/277

Hantering av hyresfrihet och nya bidragsregler för
pensionärsföreningar
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Regler för hyresfria lokaler för handikapp- och pensionärsföreningarna i Enköpings
kommun 95/KLK051 upphävs.
Upplevelsenämnden för egen del
Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige, med konsekvensanalysen
som grund beslutar att Regler för hyresfria lokaler för handikapp- och
pensionärsföreningarna i Enköpings kommun 95/KLK051, upphävs.

Beskrivning av ärendet
Den 23 maj 2019 beslutar upplevelsenämnden att återremittera bidragsreglerna
med följande uppdrag från nämndens ordförande;
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samverkan med berörda föreningar, tex
olika typer av föreningar som idrotts-, kultur-, funktionsföreningar, bygdegårdar
pröva hur det nya bidragsreglementet fungerar i praktiken.
Den 27 september antar upplevelsenämnden nya bidragsregler att gälla från
1 januari 2020. Vidare skickar upplevelsenämnden frågan vidare till
kommunfullmäktige för beslut att upphäva hyresfria lokaler för handikapp- och
pensionärsföreningarna i Enköpings kommun 95/KLK051, då detta är en naturlig
följd av de nya antagna bidragsreglerna som ger berörda föreningar möjligheter att
finansiera egen verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-19 att ärendet ska kompletteras inför
kommunfullmäktiges sammanträde med en konsekvensanalys, en beskrivning av
att reglerna inte motverkar kommunfullmäktiges övergripande mål om
landsbygdsutveckling, samt en beskrivning av vilka möjligheter som finns att hyra
externa lokaler på kommunens bekostnad.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 att återremittera ärendet för att
kompletteringen som gjordes på kommunstyrelsens begäran var bristfällig och
svarade inte på de frågor som ställdes och behöver därför utvecklas.
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Förvaltningens bedömning
Se bilaga 1 – Konsekvensanalys
Se bilaga 2 – Idéburna intresseorganisationer-pensionärsföreningar
Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Regler för hyresfria lokaler för handikapp- och pensionärsföreningarna i Enköpings
kommun 95/KLK051 upphävs.
Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige, med konsekvensanalysen
som grund beslutar att Regler för hyresfria lokaler för handikapp- och
pensionärsföreningarna i Enköpings kommun 95/KLK051, upphävs.
__________
Kopia till:
kommunfullmäktige
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Paragraf 9

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
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.
__________
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Paragraf 10

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.
3.5.4. Förlikning om kostnader för el i tidigare förhyrd lokal för
fritidsgårdsverksamhet i Örsundsbro
4.6.5. Beslut om uppsägning
7.1.1. Lämnat yttrande om bygglovsansökan avseende fritidshus på Salfors 2:4.
Ingen erinran
3.4.
3.4.
3.4.
3.4.
3.4.
3.4.
3.4.

Direktupphandling flyttbara läktare
Direktupphandling gräsklippare
Direktupphandling låsrond Enavallen
Direktupphandling batteripack ismaskin
Direktupphandling bottensug
Direktupphandling höghöjdsdammsugare
Direktupphandling fotbollsmål

Utbetalda bidrag för december månad om totalt 632 832 kronor

__________
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Paragraf 11

Ärendenummer UPN2019/266

Anmälan av inkommit - brev till nämnd och förvaltning
Beslut
Nämnden har tagit del av inkommit brev samt svar ställd till upplevelsenämnden
och förvaltning.
__________
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