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Upplevelsenämndens arbetsutskott 
 
 

  
Beslutande organ: Upplevelsenämndens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum: Tisdagen den 1 februari 2022 klockan 15.30–18.30 
  
Plats: Vattumannen 
 

 
 

Föredragningslista 

Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 

1 Godkännande av föredragningslista    
    

2 Ordförande informerar  Kristina Eriksson  
    

3 Förvaltningen informerar    
    

4 Beslut investeringsbidrag UPN2022/27 Marita Ghafouri  
 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att införa en ny kategori för föreningsbidrag som 
komplettering till nuvarande stödsystem (stöd till civilsamhället Enköpings kommun 
UPN2021/211), i form av investeringsbidrag. Upplevelsenämnden beslutar också 
att anta regelverket för investeringsbidrag i enlighet med bilaga. 

  

5 Remiss - Regional kulturplan 2023-2026 UPN2021/264 Linda Karlsberg  
 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden tillstyrker förvaltningens svar på remiss – Region Uppsalas 
kulturplan 2023-2026. 

  

6 Godkännande av förstudie ny grundskola 
Örsundsbro 

UPN2022/66 Anna Habbe  

 
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
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Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 
1. Upplevelsenämnden godkänner ”Förstudie ny grundskola Örsundsbro” 

KS2021/654 och hyresindikation om 0,6 miljoner kronor för bibliotek och 
lägerplatser i ny grundskola Örsundsbro. 

7 Tilläggsbudget för bibliotek och lägerplatser i 
ny grundskola Örsundsbro 

UPN2022/52 Anna Habbe  

 
Upplevelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att tillföra tekniska nämndens investeringsbudget 10,4 
miljoner kronor för 2023-2025 avseende upplevelsenämndens 
fastighetsinvesteringar gällande bibliotek och lägerplatser i ny grundskola i 
Örsundsbro.  

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om tilläggsbudget med 
10,4 miljoner kronor för investering avseende bibliotek och lägerplatser i ny 
grundskola i Örsundsbro.   

  

8 Borgensåtagande Tennisklubben samt 
utbetalningar av driftsbidrag 2022 

UPN2021/254   

 
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beviljar ett driftsbidrag till Enköpings tennisklubb för 2022 på 
167 122 kronor. 

  

9 Medborgarförslag - Utegym vid 
Pepparrotsbadet 1 

UPN2021/217   

 
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser den del av medborgarförslaget som avser ett utegym 
vid Pepparrotsbadet som besvarat. 
Upplevelsenämnden avslår den del av medborgarförslaget som avser ett utegym 
vid Å-promenaden. 

  

10 Medborgarförslag - Utegym vid 
Pepparrotsbadet 2 

UPN2021/218   
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Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 
 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

  

11 Medborgarförslag - Utegym vid 
Pepparrotsbadet och i Hummelsta 

UPN2021/219   

 
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

  

12 Medborgarförslag - Utegym vid 
Pepparrotsbadet 4 

UPN2021/220   

 
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

  

13 Åtgärder i taxor med anledning av Corona UPN2022/61   
 

Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 september 2021 till och med den 31 
augusti 2022 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler som bokas 
genom Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är gjord innan 
den bokade tiden startat. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att från den 1 september 2021 till 
och med den 31 augusti 2022 ska ingen avbokningsavgift debiteras på de lokaler 
som bokas genom Upplevelseförvaltningen, under förutsättning att avbokningen är 
gjord innan den bokade tiden startat. 

  

 
Välkommen! 
 
 
 
Kristina Eriksson 
Ordförande 

 
 
 
 
Eva Jansson 
nämndsekreterare 


	Föredragningslista

