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Paragraf 102  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Till protokollsjusterare valdes Sverre Ahlbom (S). 

__________  
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Paragraf 103  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkändes. 

__________  
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Paragraf 104  

Ordförande informerar 

Beslut 
Ordförande påminner nämnden om workshop kring taxor och avgifter under januari 
månad. 

__________  
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Paragraf 105  

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Förvaltningen informerar om aktuella ärenden inom verksamheten. 

__________  
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Paragraf 106 Ärendenummer UPN2021/35 

Årsplan och budget och intern kontroll 2022 

Beslut 
Upplevelsenämnden antar årsplan 2022 med följande tillägg; att återställa den 
reducerade budgeten för reparationer och underhåll på Bredsansbadet till 400 000 
kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Nämndens årsplan utgår från den struktur som gäller för samtliga nämnder i 
Enköpings kommun.  

Årsplan 2022 beskriver nämndens förutsättningar, prioriteringar och risker för 
2022. Förutom en analys av förutsättningarna ingår även nämndens interna 
kontrollplan. 

Upplevelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till budget utifrån 
kommunfullmäktiges beslutade budgetram. Budgeten bygger på nämndens 
uppdrag, mål och prioriteringar i årsplan 2022. 

Årsplanens upplägg och innehåll ska skapa goda förutsättningar att under 2022 
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 2022.  

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden antar årsplan 2022. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden antar årsplan 2022. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 107 Ärendenummer UPN2021/242 

Ny detaljplan Paus-huset  

Beslut 
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Upplevelsenämnden (UPN) har givits möjlighet att besvara en samrådsremiss 
angående detaljplan för rubricerad fastighet.  

UPN är den nämnd inom Enköpings kommun som har att bevaka frågor om 
kulturmiljö och kulturarv. Det innebär att särskilt bevaka påverkan på känsliga 
miljöer i samband med exploatering och nybyggnation. Rubricerad fastighet 
ligger inom rutnätsstaden, som omges av flera byggnader och miljöer som är av 
avgörande betydelse för förståelsen av stadskärnan. I och med detta är alla 
föreslagna nybyggnationer på fastigheten av hög principiell betydelse för UPN:s 
ansvarsområde. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Fastigheten är idag bebyggd med det så kallade Paus-huset som är ett 
varuhus, uppfört i början av 1970-talet. Det är i allt väsentligt likadant idag som vid 
tiden genast efter uppförandet. Byggnaden är uppförd i 
prefabricerade betongelement med liten variation längs Torggatan, Eriksgatan och 
Källgatan, men med en öppnare entréfasad mot Kungsgatan och Stora torget. 
Byggnaden är tidstypisk för periodens varuhusarkitektur där slutenheten utåt 
bidrog med möjligheten att styra ljusförhållanden interiört. Huset kan inte förstås 
som vidare populärt i staden, utan brukar oftare beskrivas i negativa termer. De 
rent estetiska kvaliteterna hos huset är få. 
Miljön vid torget är av naturliga skäl av stor vikt för Enköpings byggnads- 
och stadsbyggnadskultur liksom för livet i staden. Flera hus intill ”Paus” har 
högre skyddsvärden, exempelvis det gamla Domus-huset i hörnet Kungsgatan-
Torggatan. All nybyggnation på fastigheten bör ta hänsyn till sådana faktorer för att 
anpassas till det viktiga stadsrum som torget utgör. Den förslagna byggnaden är 
oerhört storskalig och skulle bli ett dominerande inslag i stadsbilden. Med sina tio 
våningar nedåt Eriksgatan kommer den väsentligt förändra skalan i centrum. Under 
senare år har Enköpings stadskärnas egenskaper diskuterats i olika formella och 
informella sammanhang. 
Begreppet ”småstadskaraktär” har återkommande figurerat i dessa 
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diskussioner och i kommunala styrdokument. Även om begreppet som sådant inte 
är lätt att definiera, och även om det handlar om mer än bara skala på 
stadens bebyggelse, så är det svårt att argumentera för att den föreslagna 
byggnaden ansluter sig till principen. I handlingarna illustreras byggnadens storlek 
från lite olika perspektiv (se exempelvis bild 22–33, s 29–34). En brist här är att de 
gestaltnings- och kulturmiljömässiga riskerna inte redovisas tydligt. Bildtexten 
under bild 30 kan få stå som exempel. ”Sektionen redogör för planförslaget och att 
dess högsta delvolymer fortsatt underordnar sig Vårfrukyrkan […]”. Dettas 
upprepas sedan på s. 51 i handlingen. Detta stämmer såtillvida att kyrkan och 
åsen sammantaget sträcker sig högre upp än förslagets största volym. Men det 
innebär inte att byggnaden inte på ett avgörande vis – just genom sin storskalighet 
– inverkar på stadens siluett, där Vårfrukyrkan är en mycket central del. 
Överhuvudtaget ägnar planhandlingarna mycket tid att försöka ursäkta storleken 
hos byggnaden – trots att illustrationerna kan tolkas också i motsatt riktning. 
Vyerna från Kyrkogatan över Rådhusgatan kanske tydligast illustrerar inverkan på 
den så kallade ”småstadskaraktären”. Det handlar här inte uteslutande om skala, 
men det påverkar mycket tydligt upplevelsen av Rådhusgatans 
krokiga, ursprungligen medeltida gaturum. Ingen av dessa alternativa läsningar 
av planförslagets illustrationer och förslag kommer till uttryck i 
planhandlingarna. Svårigheterna att hantera byggnadsstorlekens förhållande till 
den svårdefinierade småstadskaraktären är tydlig i planhandlingen. Bland 
annat konstateras det (s 53) ”att planförslagets upplevda omgivningspåverkan 
är varierande, sett till ifall man upplever planförslaget i dess direkta närhet eller 
på visst avstånd”. Detta får anses vara sant, men är sant för varje byggnad 
som någonsin uppförts. Med detta sagt saknar inte förslagets byggnad kvaliteter. 
Material från byggnader vid torget återkommer – tegel, puts, trä och ger en 
variation i kvarteret. Byggnadens varierande höjder ger ytterligare dynamik och 
rörlighet åt byggnaden. Ytterst handlar ärendet om hur väl det uppfyller de 
stadsplanemässiga principer som återkommer i olika handlingar och också citeras i 
föreliggande detaljplaneförslag. Dessa listas här nedan.  

 Områden och/eller byggnader med stora kulturhistoriska värden ska inte 
förvanskas. 

 Ny bebyggelse ska utvecklas i harmoni med närliggande byggnader med 
höga bevarandevärden. 

 Ny bebyggelse bör uppföras i sin tids stilideal, men med ett medvetet 
förhållningssätt till omgivningens karaktär. 

 Ny- och ombyggnation inom rutnätsstaden bör förhålla sig till sin omgivning 
vad gäller skala. Variation kan tillåtas men inte drastisk sådan. 
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 Generellt bör ny bebyggelse placeras i fastighetsgräns mot gata inom 
rutnätets ramar. I syfte att åstadkomma en variation i stadsmiljön bör 
fasadarkitekturen variera. Längsta sammanhållna fasadlängd bör inte 
överstiga cirka 35 meter (eller cirka 5 spännare). 

 Ny bebyggelse bör förhålla sig till omgivningen vad gäller fasadutformning. 
Alltför mörka kulörer bör användas med försiktighet. 

 Balkonger ut mot gatan bör generellt undvikas för att bevara entydig 
gestaltning av gaturummet. Undantag kan tillåtas i begränsad omfattning 
och i diskret skala. 

 
 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Planhandlingen uppfyller nedan angivna villkor i olika utsträckning. Förvaltningen 
lämnar ärendet utan eget ställningstagande, för att nämnden ska kunna väga 
dessa och andra principer mot varandra. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Arbetsutskottet lämnar punkten utan eget ställningstagande. 

__________ 
 
Kopia till: 
detaljplan@enkoping.se  
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Paragraf 108 Ärendenummer UPN2021/239 

Remiss - Översyn av förvaltningsorganisationen  

Beslut 
Nämnden lämnar utan eget ställningstagande. 

Särskilda yttranden 
Socialdemokraterna vill lägga till följande yttrande att tas med i 
Upplevelsenämndens svar på remissen:  

1. Beslut om eventuell sammanslagning av SOF och VOF bör inte föregå den 
parlamentariska nämndöversyn som ska beslutas av kommunfullmäktige 
juni 2022. Först därefter är det aktuellt att diskutera eventuella 
sammanslagningar av förvaltningar. 

2. Det är generellt olämpligt att slå samman förvaltningar då detta riskerar att 
minska också antalet nämnder och därmed antalet förtroendevalda som 
innehar nämnduppdrag. Resultatet blir minskad insyn i kommunens 
förvaltning. 

3. Konsultrapporten från Public Partner, juni 2021, visar så uppenbara brister 
i kvalité att den inte kan utgöra grund i ett beslutsunderlag. 

4. I konsultrapporten saknas egentlig omvärldsanalys och det är oklart med 
vilka kommuner vi jämförs med. 

5. Konsultrapportens resonemang om att dagens brister i samverkan mellan 
förvaltningarna skulle avhjälpas av en sammanslagning saknar grund då 
samverkan mycket väl kan utvecklas utan en sammanslagning. 

6. Resultat från intervjuerna redovisas inte i konsultrapporten, vilket medför 
att rapportens slutsatser vilar på oklar grund. 

7. Att samarbetet med Regionen skulle underlättas med en förvaltning 
stämmer inte då det redan idag finns en väl fungerande 
samverkansstruktur via HSVO där UAN, SN och VON finns 
representerade. 

Bo Wannberg (NE) vill lägga till följande yttrande att tas med i 
Upplevelsenämndens svar på remissen: 
 
Genomlysningen har gjorts i ett tjänstemannaperspektiv och förslaget att bilda en 
ny förvaltning avser då endast en förändring tjänstemannaorganisationen. Den 
politiska organisationen har inte inkluderats i den översyn som konsultfirman Public 
Partner gjort här. Dock pågår nu också en diskussion och ett ärende är initierat om 
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en översyn i kommunen där den politiska strukturen ska ses över. Beslut om 
eventuella förändringar gällande detta väntas tas på Kommunfullmäktiges möte i 
juni. Med anledning av detta anser jag att vi tackar för informationer och lägger 
detta till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialtjänstens verksamheter är idag organiserade i två förvaltningar med 
tillhörande nämnder, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Båda 
förvaltningarna har uttryckt en önskan av att se över organisationen och, om 
möjligt, skapa en ny gemensam organisation. Ett lämpligt tillfälle för en sådan 
översyn uppstod då den tidigare socialchefen slutade. Kommunen har därför anlitat 
en extern konsult för att genomföra en översyn. Konsulten lämnade sin rapport den 
24 juni 2021 till kommunledningsförvaltningen. Konsultens analys har lett fram till 
ett antal vägledande organisationsgrundande principer, samt rekommendationer 
rörande ett antal utvecklingsområden. 
Förslaget berör enbart förvaltningsorganisationen. Nämndernas uppgifter, 
ansvarsområden och finansiering för dessa påverkas inte enligt förslaget. 
Skillnaden blir att en förvaltning bereder båda nämnders ärenden. 
En större andel åldrande befolkning, i behov av samhällets insatser och en mindre 
andel människor i arbetsför ålder kräver nya arbetssätt och effektivare 
organisationer. 

Förvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen gör bedömningen att en noggrann undersökning och 
analys har gjorts i frågan, såväl internt som av extern konsult. Också 
arbetsprocessen och planen för omorganisationen uppfattas som gedigen och väl 
genomarbetad. En fördjupad och omsorgsfull dialog är också genomförd med 
berörda chefer och personal. För att få en bred dialog med synpunkter öppnades 
det under augusti en särskild ”kanal” internt i kommunen med syfte att både ge 
information till medarbetare men också att fånga upp förslag, frågor och idéer om 
förändringen. Kommundirektör och förvaltningschef har också tillsammans 
genomfört fyra informations- och dialogforum där medarbetare kunnat delta för 
att få mer information, där de också uppmuntrats att komma med idéer och förslag. 
Förvaltningschefen har, tillsammans med förvaltningarnas gemensamma 
ledningsgrupp, påbörjat en aktivitetsplan för att kunna förbereda för den nya 
förvaltningen. Aktivitetsplanen ska klargöra de moment som behöver hanteras i 
relation till de förändringar som föreslås i rapporten. Aktivitetsplanen kommer att 
växa successivt från att vara mer övergripande till att bli allt mer detaljerade och 
verksamhetsnära. Arbetet är både omfattande och komplext. 
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Upplevelseförvaltningen menar att arbetsprocessen på ett bra sätt tillvaratar 
intressenters synpunkter till grund för ett lyckat förändringsarbete. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden ställer sig bakom föreslagen omorganisation. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Arbetsutskottet lämnar förslaget utan eget ställningstagande. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen   
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Paragraf 109 Ärendenummer UPN2021/2 

Delegationsbeslut till nämnd 

Beslut 
Upplevelsenämnden godkänner upplevelseförvaltningens redovisning av 
delegeringsbeslut enligt bilaga 1. 

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. 

__________
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