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Sammanträdesdatum  
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Upplevelsenämnden 
 

  
Justeringens plats och tid  
  
Avser paragrafer 1 - 5 
  
Sekreterare  
 Eva Jansson 
  
Ordförande  
 Kristina Eriksson 
  
Justerande  
 Linda Johansson 
  
  
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 2023-01-26 
Anslaget sätts upp 2023-01-31 
Anslaget tas ned 2023-02-22 
Sista dag att överklaga 2023-02-21 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Upplevelsenämnden 
  
Plats och tid Orresta golf  konferens, torsdagen den 26 januari 2023, klockan 13.00–

13.55 
  
Beslutande Viktor Hedqvist (M) 

Anna Juhlin (NE) 
Tommy Starälv (C) 
Kristina Eriksson, Ordförande (KD) 
Cecilia Karikoski (MP) 
Linda Johansson, Vice ordförande (S) 
Viktor Olofsson (S) 
Jimmy Prudence Irakoze (S) 
Alice Fors Jansson (SD), tjänstgörande ersättare 

  
Ej tjänstgörande ersättare Christer Löthegård (C) 

Franz Laufke (L) 
Hanah Ali Ibrahim (S) 
Daniel Svalling (V) 
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Övriga deltagare Anna Habbe, verksamhetschef, kultur och turism 
Christopher Hoerschelmann, verksamhetschef 
Eva Jansson, nämndsekreterare 
Jonas Nyström, förvaltningschef 
Marita Ghafouri, Samordnare för civila samhället 
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Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Linda Johansson (S) valdes till protokollsjusterare. 

__________  
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Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkändes. 

__________  
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Paragraf 3 Ärendenummer UPN2022/137 

Beslut: Bahcomuseum 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar att ge upplevelseförvaltningen i uppdrag att ingå 
samverkan med J.P. Johansson sällskapet avseende visningsverksamhet vid 
Bahcomuseet. 
Upplevelsenämnden beslutar att stödet ska vara 250 000 kronor årligen under två 
år och tas från ordinarie budget för stöd till civilsamhället.  

Reservationer 
Linda Johansson och Viktor Olofsson (S) reserverar sig mot beslutet. 

Särskilda yttranden 
För oss i Socialdemokraterna och vänstern är förutsättningarna för folkbildningen 
och studieförbundens verksamhet ett prioriterat område, då det är en grundsten för 
det livslånga lärandet och ett sätt för alla invånare att utveckla sitt allra bästa jag. 
Studieförbundens verksamhet är framgångsrik eftersom den utgår utifrån den 
enskilda individens förutsättningar och behov.  
I detta gränslösa lärande - där individen själv bestämmer inriktningen - ser vi 
studieförbundens verksamhet som ett naturligt verktyg för att minska utanförskapet 
i Enköpings kommun. Vi ser det även som ett verktyg att bryta segregationen i 
samhället och att därigenom motverka en utveckling där olika grupper i samhället 
ställs mot varandra. 
Den svenska folkbildningstraditionen kan sägas stå stark och vi ser ett behov av att 
den nu värnas, särskilt mot bakgrund av att regeringen nu beslutat om att 
ytterligare minska anslaget till Folkbildningsrådet. 
Vi i Socialdemokraterna och vänstern är för ett IOP-avtal med Bahco-museet, 
Bahco är en viktig och stolt del av Enköpings historia. Vi är dock emot att 
kostnaden för att finansiera detta avtal tas från studieförbunden. Vi har därför yrkar 
på att finansieringen sker via kommunstyrelsen och inte upplevelsenämndens 
budget, likt flera andra IOP-avtal i kommunen.  

Linda Johansson, (S) 
Viktor Olofsson, (S) 
Jimmy-Prud Irakoze, (S) 
Hanah Sheik Ali, (S) 
Daniel Svalling, (V) 
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Beskrivning av ärendet 
Upplevelseförvaltningen har på uppdrag av upplevelsenämndens ordförande, i 
enlighet med ordförandebeslut 2022-12-14 (UPN 2022/137) utrett: 
- vilka möjliga stöd till eller samverkansformer med J.P. Johansson sällskapet 
avseende tillgängliggörande av Bahcomuseet som föreligger, utifrån 
upplevelsenämndens bidragsregler ”Stöd till civilsamhället i Enköpings kommun” 
(UPN2021/136). 
- om förutsättningar för stöd eller samverkan finns, beskriva vilka ekonomiska 
konsekvenser det skulle innebära för nämnden.  

Bakgrund J.P. Johansson sällskapet och arbetslivsmuseet Bahcomuseet 
Nya Bahcomuseet invigdes våren 2022. Lokalen är på 300 kvadratmeter, 
klimatanpassad och ägs av en privat fastighetsägare. 
En del av de föremål som visas i museet ägs av Enköpings kommun och är del av 
Enköpings museums samling sedan år 2018. 
I samband med att föremål från Bahco inkluderades i samlingen byggdes drygt 100 
kvadratmeter magasin med en årshyra på cirka 150 000 kronor. 
Sedan 1992 har J.P. Johansson sällskapet drivit ett arbetslivsmuseum. Det nya 
Bahcomuseet tar ett bredare grepp kring i historien än det tidigare museet. 
Produkter och tillverkning visar effekter på orten och människorna i 
Enköpingstrakten samt speglar Bahcos betydelse för staden Enköping och dess 
utveckling. På museet visas Bahco-företagens verksamhet, produkter och 
utveckling samt utvecklingen av varumärket.  

Förvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen bedömer utifrån bidragsreglerna ”Stöd till civilsamhället i 
Enköpings kommun” (UPN2021/211) och inkommen förfrågan om samverkan från 
J.P.Johansson sällskapet (UPN2022/137) att: 
- J.P. Johansson sällskapet har möjlighet att som ideell förening ansöka om att bli 
bidragsberättigad förening. En bidragsberättigad förening har möjlighet att söka de 
föreningsbidrag som finns att tillgå enligt gällande regler. 
- J.P. Johansson sällskapets iordningsställande av Bahcomuseet, deras gärning 
för kunskapsspridning om det industriella kulturarvet och dess påverkan på 
samhället kan utgöra skäl till ett fördjupat samarbete kring visningsverksamhet vid 
Bahcomuseet, vilket även kan inkludera skolvisningar. 
Detta skulle kunna formaliseras i ett idéburet offentligt partnerskap då föreningen 
tagit initiativ till samverkan med kommunen. 
 
Sociala konsekvenser 
De positiva sociala konsekvenserna är kunskapsspridning om industrisamhällets 
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framväxt och särskilt riktade insatser till barn och unga, se punkt två i stycket ovan. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I upplevelsenämndens budget för 2023 finns inget utrymme för nya satsningar utan 
att det får konsekvenser för annan verksamhet. Förvaltningen föreslår i budget 
2023 att stöd till civilsamhället minskar till förmån för ett stöd till J. P. Johansson 
sällskapets visningsverksamhet vid Bahcomuseet. Det innebär att det ekonomiska 
utrymme som finns för övriga civilsamhället att söka stöd minskar eftersom 250 
000 kronor blir uppbundet i ett avtal. Konsekvensen är inte en besparing på 
upplevelsenämndens totala budget, men betyder att budget flyttas från stöd till 
civilsamhället till enheten för museum och turism. 
För att ställa beloppet i relation till andra kostnader ges följande exempel. Enheten 
museum och turisms totala budget är 9 300 000 kronor varav museets del är cirka 
6 000 000 kronor. Av museets budget är 3 200 000 kronor personalkostnader och 
2 100 000 lokalkostnader. Stöd till civilsamhällets totala budget är 5 260 000 
kronor. 
Ett stöd om exempelvis 250 000 kr till J.P. Johansson sällskapet motsvarar strax 
över 4 procent av museets totala budget och strax under 5 procent av dentotala 
budgeten för stöd till civilsamhället. Kostnaden för en heltidstjänst är cirka 600 000 
kronor och en halvtidstjänst motsvarar 300 000 kronor.  

Motion ”stöd till Bahco Museum” (KS2022/148 §22) 
Motion ”stöd till Bahco Museum” (KS2022/148 §22) yrkar motionären Jesper 
Englund (S) på att Enköpings kommun ska undersöka möjligheter att stödja Bahco 
Museum. Motion inkom till upplevelsenämnden 2022-10-27. Härmed anses 
motionen besvarad.  

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att ge upplevelseförvaltningen i uppdrag att ingå 
samverkan med J.P. Johansson sällskapet avseende visningsverksamhet vid 
Bahcomuseet. 
Upplevelsenämnden beslutar att stödet ska vara 250 000 kronor årligen under två 
år och tas från ordinarie budget för stöd till civilsamhället.  

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag. Viktor Hedqvist (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. Anna Juhlin (NE) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Linda Johansson (S) yrkar på återremiss, detta för att säkerställa att finansiering 
för Bahcomuseets IOP-avtal sker via kommunstyrelsen så att det inte belastar 
upplevelsenämndens budget. Faller återremissyrkandet yrkar Linda Johansson (S) 
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på ett ändringsyrkande till förvaltningens förslag, att beslutet ska villkoras så att 
finansieringen av IOP-avtalet sker genom kommunstyrelsen.  

  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det i första skedet finns två förslag till beslut, dels 
förvaltningens förslag och dels Linda Johanssons (S) förslag om återremiss. 
Faller återremissyrkandet yrkar Linda Johansson (S) om ändringsyrkande till 
förvaltningens förslag, att beslutet ska villkoras så att finansieringen av IOP-avtalet 
sker genom kommunstyrelsen.  

Ordföranden finner en beslutsgång som först tar ställning om ärendet ska 
återremitteras eller avgöras idag.  
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången. 

Ordföranden finner att nämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag 
och dels Linda Johansson (S) ändringsförslag. 
Ordföranden finner en beslutsgång som ställer förvaltningens förslag mot Linda 
Johansson (S) förslag. 
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången. 
 
Ordföranden finner att upplevelsenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
J.P. Johansson-sällskapet  
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Paragraf 4 Ärendenummer UPN2023/25 

Omfördelning i investeringsplan 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Upplevelsenämnden begär av kommunstyrelsen att bevilja en omfördelning av 
investeringsmedel mellan ny konstgräsplan och ny C-paviljong. Omfördelningen 
innebär att 10 miljoner av investeringsmedlen för ny C-paviljong 2023 omfördelas 
till ny konstgräsplan och 10 miljoner för ny konstgräsplan 2024 omfördelas till ny C-
paviljong. 
Upplevelsenämnden begär av kommunstyrelsen att ge startbesked för ny 
konstgräsplan.  

Upplevelsenämnden för egen del 
Upplevelsenämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära en omfördelning av 
investeringsmedel mellan projekten ny konstgräsplan och ny C-paviljong. 
Omfördelningen innebär att 10 miljoner av investeringsmedlen för ny C-paviljong 
2023 omfördelas till ny konstgräsplan och 10 miljoner för ny konstgräsplan 2024 
omfördelas till ny C-paviljong. 
Upplevelsenämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära startbesked för ny 
konstgräsplan.  

Beskrivning av ärendet 
Upplevelsenämnden har för 2023 avsatta investeringsmedel för ny C-paviljong på 
Enavallen. Bakgrunden är att befintlig byggnad bedöms ha nått sin ekonomiska 
livslängd samt att den dömts ut som arbetsplats. 
Upplevelsenämnden har för 2024 avsatta investeringsmedel för ny konstgräsplan. 
Bakgrunden är att den enda fullstora uppvärmda konstgräsplanen i kommunen inte 
längre räcker till för att möta det önskemål om tider som finns från föreningslivet. 
Detta är en följd av ett växande föreningsliv där fler lag önskar tider i kombination 
med att fotbollen idag bara kan erbjudas ett fåtal tider inomhus under vintern då 
inomhusidrotterna behöver fler tider i hallarna. 
Utifrån en dialog med fotbollsalliansen samt fotbolls- och rugbyföreningarna i 
kommunen står det klart att en ny uppvärmd konstgräsplan är högsta prioritet för 
att både kunna ge barn- och ungdomsidrotten men även elitidrotten rätt 
förutsättningar att bedriva sin idrott. 
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Upplevelseförvaltningens bedömning 
Förvaltningen har noggrant analyserat den befintliga situationen. Utifrån berörda 
föreningars perspektiv är det av högsta prioritet att få en ny uppvärmd 
konstgräsplan på plats under 2023, detta särskilt då den planerade 
konstgräsplanen 2022 inte genomfördes. Förvaltningen kan också konstatera att 
ansökningarna till vintersäsongen 2022/2023 varit väsentligt högre än tidigare, 
vilket påverkar förutsättningarna för berörda idrotter negativt. Detta dels beroende 
på att föreningslivet växer men främst utifrån att inomhusidrotternas behov av tider 
i hallarna ökat i sådan grad att utomhusidrotterna endast kan erbjudas ett fåtal tider 
inomhus. 
Förvaltningens bedömning är att den bästa lösningen är att ändra turordningen 
mellan dessa två investeringar. Det medför inte någon tillkommande kostnad inom 
investeringsplanen. Förvaltningen föreslår således, utifrån befintlig situation, att 
senarelägga ny C-paviljong ett år till 2024 till förmån för en ny uppvärmd 
konstgräsplan under 2023. En senareläggning av ny C-paviljong är möjlig utifrån 
att förvaltningens personal kommer omlokaliseras till annan lokal under början av 
2023. En omfördelning mellan projekten behöver därför göras.  

Upplevelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Upplevelsenämnden begär av kommunstyrelsen att bevilja en omfördelning av 
investeringsmedel mellan ny konstgräsplan och ny C-paviljong. Omfördelningen 
innebär att 10 miljoner av investeringsmedlen för ny C-paviljong 2023 omfördelas 
till ny konstgräsplan och 10 miljoner för ny konstgräsplan 2024 omfördelas till ny C-
paviljong. 
Upplevelsenämnden begär av kommunstyrelsen att ge startbesked för ny 
konstgräsplan.  

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära en omfördelning av 
investeringsmedel mellan projekten ny konstgräsplan och ny C-paviljong. 
Omfördelningen innebär att 10 miljoner av investeringsmedlen för ny C-paviljong 
2023 omfördelas till ny konstgräsplan och 10 miljoner för ny konstgräsplan 2024 
omfördelas till ny C-paviljong. 
Upplevelsenämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära startbesked för ny 
konstgräsplan.  

Yrkanden 
Ordförarens yrkar bifall till förvaltningens förslag. Viktor Hedqvist (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. Linda Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden  
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Paragraf 5 Ärendenummer UPN2023/7 

Anmälan av delegationsbeslut 2023 

Beslut 
Upplevelsenämnden godkänner upplevelseförvaltningens redovisning av 
delegeringsbeslut enligt bilaga 1 och 2. 

Beskrivning av ärendet 
Upplevelsenämnden anmäler beslut fattade på delegation i enlighet med 
nämndens delegationsordning. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden godkänner upplevelseförvaltningens redovisning av 
delegeringsbeslut enligt bilaga 1 och 2. 

__________ 
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