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Sammanträdesdatum  
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Upplevelsenämnden 

  
Justeringens plats och tid  
  
Avser paragrafer 18 - 26 
  
Sekreterare  
 Camilla Rosenberg 
  
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 2021-03-16 
Anslaget sätts upp 2021-03-24 
Anslaget tas ned 2021-04-15 
Sista dag att överklaga 2021-04-14 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  

Beslutande organ Upplevelsenämnden 
  
Plats och tid Joar Blå C-salen, tisdagen den 16 mars 2021, klockan 18.00–22.10 
  
Beslutande Kristina Eriksson, Ordförande  (KD) 

Sverre Ahlbom, Vice ordförande (S) 
Magnus Johansson (M) 
Magnus Hellmark (C) 
Cecilia Karikoski (MP) 
Marié Karlström (S) 
Jimmy-Prud Irakoze (S) fram till punkt 6 
Bo Wannberg (NE) 
Lars Wistedt (SD) 
Hanah Sheik Ali (S) tjänstgörande ersättare från punkt 7 

  
Ej tjänstgörande ersättare Per Thunberg (L) 

Anna Svensson (NE) 
Christina Nordgren (V) 
Alice Fors Jansson (SD) 
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Övriga deltagare Camilla Rosenberg, stabschef 
Jonas Nyström, förvaltningschef 
Anna Habbe, verksamhetschef, barn och unga 
Claes Lagelius, projektledare 
Christopher Hoerschelmann, verksamhetschef 
Marita Ghafouri, samordnare för civila samhället 
Ann Bonny, samordnare för social hållbarhet 
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Paragraf 18  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Sverre Ahlbom (S) valdes till protokollsjusterare. 

__________  
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Paragraf 19  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkändes. 

__________  
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Paragraf 20  

Ordförande informerar 

Beslut 
Ordförande informerar om ett tilläggsunderlag från arkitektbyrån White gällande 
nytt kulturhus som kommer att delges vid nästa nämnd. 

__________  
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Paragraf 21  

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Förvaltningen informerar om aktuella ärenden inom verksamheten. 

__________  
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Paragraf 22 Ärendenummer UPN2021/88 

Föreningsenkät 2020 

Beslut 
Upplevelsenämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Som ett led i förvaltningens arbete med uppföljning och utveckling av arbetet med 
dialog och samverkan med civila samhället har en digital föreningsenkät skickats ut 
i slutet av 2020. Totalt fick vi in 24 svar, vilket är en lägre svarsfrekvens än 
förväntat men där vi ser att pandemin påverkat föreningslivets möjligheter att ge ett 
samlat svar. Till skillnad från tidigare år har vi särskilt uppmuntrat föreningarna att 
ta hem frågorna och lämna ett samlat svar från föreningens sida. 
Föreningsenkäten har kommunicerats ut via föreningswebben, i nyhetsbrev, 
meddelande på föreningarnas inlogg på InterbookGO samt löpande under 
perioden i den vanliga kontakten med föreningslivet. 
Enkäten tog upp frågor som gör det möjligt för oss att se hur vår samlade dialog 
och samverkan med föreningslivet har fungerat det senaste året inom ett urval 
områden. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Sammanfattningsvis kan vi se att 77 % upplever att dialog och samverkan med 
upplevelseförvaltningen har fungerat bra eller mycket bra det senaste året, vilket är 
en ökning mot föregående år. Vi ser även att vårt målinriktade arbete med att vara 
transparenta och kommunicera samt att ge stöd och vägledning till föreningslivet är 
på rätt väg där flera citat lyfter upp detta som en positiv riktning på vårt arbete med 
dialog och samverkan. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden tackar för informationen. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden tackar för informationen. 

__________  
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Paragraf 23 Ärendenummer UPN2021/13 

Taxor och avgifter 2022 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med nedanstående 
tillägg att gälla från 1 januari 2022. 

Fjärdhundrabadets avgifter: 
Säsongskort barn 12-17 år, pensionär och funktionsnedsättning 170 kronor till 190 
kronor 
Säsongskort familj 2 vuxna 2 barn 4 -17 år 955 kronor till 1075 kronor 
Pepparrotsbadets avgifter: 
Årskort ungdom 12-17 år pensionärer samt funktionsnedsättning 1800 kronor till 
1900 kronor 
Årskort vuxna 2200 kronor till 2300 kronor 
Årskort 2 vuxna och 2 barn 6400 kronor till 6700 kronor 
Årskort 1 vuxen 2 barn 4400 kronor till 4600 kronor 
6 mån ungdom 1000 kronor till 1100 kronor 
6 månader vuxna 1200 kronor till 1300 kronor 
Simhallen: 
Årskort för barn 4-11 år, 700 kronor till 800 kronor 
Årskort ungdom 12-17 år, pensionärer och funktionsnedsättning 1000 kronor till 
1100 kronor 
Årskort vuxna 1300 kronor till 1400 kronor 

 

Reservationer 
Sverre Ahlbom (S) och Marié Karlström (S) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag bifogas till upplevelsenämndens taxor och avgifter 2022 enligt bilaga 1. 
2020 - 2021 års taxor och avgifter redovisas också som jämförelsematerial. 
Samtliga taxor och avgifter redovisas inklusive moms. Likaså redovisas 
förändringen i procent. 

Upplevelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar upplevelsenämndens förslag till taxor och avgifter, att 
gälla från 1 januari 2022. 
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Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden fastställer förvaltningens förslag på taxor och avgifter att gälla 
från 1 januari 2022. 
 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden fastställer förvaltningens förslag på taxor och avgifter att gälla 
från 1 januari 2022 med följande tillägg: Arbetsutskottet begär en motivering av 
höjningen för taxor och avgifter för år 2022. Sverre Ahlbom (S) anmäler avvikande 
mening. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: 
Fjärdhundrabadets avgifter: 
Säsongskort barn 12-17 år, pensionär och funktionsnedsättning 170 kronor till 190 
kronor 
Säsongskort familj 2 vuxna 2 barn 4 -17 år 955 kronor till 1075 kronor 
Pepparrotsbadets avgifter: 
Årskort ungdom 12-17 år pensionärer samt funktionsnedsättning 1800 kronor till 
1900 kronor 
Årskort vuxna 2200 kronor till 2300 kronor 
Årskort 2 vuxna och 2 barn 6400 kronor till 6700 kronor 
Årskort 1 vuxen 2 barn 4400 kronor till 4600 kronor 
6 mån ungdom 1000 kronor till 1100 kronor 
6 månader vuxna 1200 kronor till 1300 kronor 
Simhallen: 
Årskort för barn 4-11 år, 700 kronor till 800 kronor 
Årskort ungdom 12-17 år, pensionärer och funktionsnedsättning 1000 kronor till 
1100 kronor 
Årskort vuxna 1300 kronor till 1400 kronor 

Sverre Ahlbom (S) yrkar avslag på förvaltnings förslag. Om avslaget faller så yrkar 
Sverre Ahlbom på en 2 % ökning av taxor och avgifter. 

Magnus Hellmark (C), Magnus Johansson (M) och Lars Wistedt yrkar bifall på 
ordförandes förslag. 

Bo Wannberg (NE) och Marié Karlström (S) yrkar på att återremittera ärendet. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer följande beslutsgång: 

Ska ärendet beslutas idag eller återremitteras. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att ärendet ska avgöras idag.  
Omröstning begärs. 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Sverre Ahlboms (S) yrkande 
om avslag och förvaltningens förslag med tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat i 
enlighet med förvaltningens förslag med tilläggsyrkande. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 
Den som röstar enligt förvaltningens förslag med tillägg röstar ja. Den däremot 
röstar nej. 

Beslutande Ja Nej avstår 
Sverre Ahlbom    x   
Magnus Johansson  x     
Magnus Hellmark  x     
Cecilia Karikoski  x     
Marié Karlström    x   
Jimmy-Prudence 
Irakose 

   x   
Bo Wannberg    x   
Lars Wistedt  x     
Kristina Eriksson  x     
  5  4   

Ordförande finner att ärendet avgörs idag. 

 
 

 

 

 

Den som röstar enligt förvaltningens förslag med tillägg röstar ja. Den däremot 
röstar nej. 
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Beslutande Ja Nej avstå
r Sverre Ahlbom    x   

Magnus Johansson  x     
Magnus Hellmark  x     
Cecilia Karikoski  x     
Marié Karlström    x   
Hanah Sheik Ali    x   
Bo Wannberg    x   
Lars Wistedt  x     
Kristina Eriksson  x     
   5  4   

 Ordförande finner att förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet är beslutat. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 24 Ärendenummer UPN2021/89 

Lyfta ur konstgräsplan från investeringar 2022 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar att inte genomföra investering konstgräsplan 2021, 
vilket finns med i beslutad årsplan 2021, UPN2020/143 och investeringsplan 2022, 
UPN2020/148. Vidare får vare sig investerings-eller driftskostnad gällande denna 
investering användas till andra ändamål inom upplevelsenämndens uppdrag, i 
enlighet med kommunens investeringsriktlinjer. 

Reservationer 
Sverre Ahlbom (S), Marié Karlström (S) och Hanah Sheik Ali (S) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Upplevelsenämnden har i sin årsplan och investeringsplan beslutat och budgeterat 
att anlägga en konstgräsplan under 2021. Nämnden ämnar dock inte genomföra 
planerad och beslutad investering, främst ur perspektivet att ta ett 
kommunövergripande ansvar för kommunens ekonomi och totala 
investeringstyngd. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att inte genomföra investering konstgräsplan 2021, 
vilket finns med i beslutad årsplan 2021, UPN2020/143 och investeringsplan 2022, 
UPN2020/148. Vidare får vare sig investerings- eller driftskostnad gällande denna 
investering användas till andra ändamål inom upplevelsenämndens uppdrag, i 
enlighet med kommunens investeringsriktlinjer. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att inte genomföra investering konstgräsplan 2021, 
vilket finns med i beslutad årsplan 2021, UPN2020/143 och investeringsplan 2022, 
UPN2020/148. Vidare får vare sig investerings-eller driftskostnad gällande denna 
investering användas till andra ändamål inom upplevelsenämndens uppdrag, i 
enlighet med kommunens investeringsriktlinjer. Sverre Ahlbom (S) anmäler 
avvikande mening. 
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Yrkanden 
Ordförande och Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Sverre Ahlbom (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

  

Beslutsgång 
Ordförande finner två förslag till beslut dels förvaltningens förslag och Sverre 
Ahlboms (S) avslagsyrkande. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden har beslutat 
enligt förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 
De som röstar enligt förvaltningens förslag, röstar ja. Den däremot röstar nej. 

Beslutande Ja Nej avstår 
Sverre Ahlbom    X   
Magnus Johansson  X     
Magnus Hellmark  X     
Cecilia Karikoski  X     
Marié Karlström     X   
Hanah Sheik Ali    X   
Bo Wannberg    X   
Lars Wistedt  X     
Kristina Eriksson  X     
   5  4   

 Ordförande finner att nämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 25 Ärendenummer UPN2021/81 

Åhörarmedverkan på nämndsmötena 

Beslut 
Upplevelsenämnden tillåter allmänheten att delta digitalt som åhörare på 
nämndens sammanträden med tillägg att en riskanalys genomförs och presenteras 
på nästa arbetsutskott. 

Beskrivning av ärendet 
Ledamöter i upplevelsenämnden föreslår att nämndens sammanträden ska öppnas 
för allmänheten digitalt. Under pågående pandemi sker upplevelsenämndens 
möten i huvudsak på distans digitalt för att hindra smittspridning. Nämnderna har 
ingen lagreglerad mötesoffentlighet, huvudregeln är att sammanträden inte är 
offentliga, men det finns skäl att uppmuntra allmänheten att följa det politiska 
arbetet. Kommunfullmäktige i Enköping har beslutat att det upp till varje nämnd att 
själva besluta om öppna eller stängda nämndsammanträden. Beslutet gäller bara 
nämndens sammanträden, inte utskottssammanträden eller presidiemöten. 
Nämnden kan ändra sig i frågan när så önskas genom nytt beslut. Några särskilda 
motiv för ett sådant beslut krävs inte. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att det är görbart att erbjuda allmänheten möjlighet 
att vara med som åhörare digitalt på nämndens sammanträden. Det nyligen 
introducerade verktyget ”Teams” skapar bättre förutsättningar för ett sådant 
tillvägagångssätt. Det innebär att den person som vill kan vara med och lyssna på 
nämndens möte.   

  

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden tillåter allmänheten att delta digitalt som åhörare på 
nämndens sammanträden. 
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden tillåter allmänheten att delta digitalt som åhörare på 
nämndens sammanträden. 
 

Yrkanden 
Bo Wannberg (NE) och Lars Wistedt (SD) yrkar bifall på förvaltningens förslag 
med ett tilläggsyrkande om att en riskanalys ska genomföras. 

Sverre Ahlbom (S) och Marié Karlström (S) yrkar bifall på förvaltningens förslag 
men yrkar avslag på tilläggsyrkandet om riskanalys. 

Beslutsgång 
Ordförande finner två förslag till beslut. Dels förvaltningens förslag, dels med ett 
tilläggsyrkande om att en riskanalys ska genomföras. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat i 
enlighet med förvaltningens förslag med tilläggsyrkande om riskanalys. 

__________  
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Paragraf 26  

Anmälan om delegationsbeslut 

Beslut 
Upplevelsenämnden godkänner upplevelseförvaltningens redovisning av 
delegeringsbeslut enligt bilaga 1 och 2 och uppdrar åt förvaltningen att tydliggöra 
beslutet så att det tydligt framgår vad delegationsbesluten avser. 

Samt ordförandebeslut om hyresreducering för Eurostar och ICE enligt 1.1. i 
nämndens delegationsordning. 6:39 KL Kommunallagen.  

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

__________
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