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Paragraf 1

Information
Projekt - Digitala politiker
Anna Andersson informerar hur handlingar framöver publiceras på politikers
ipads.
Budgetprocess 2017
Charlotta Fardelius informerar om budgetprocess 2017.
Uppgiftsfördelning arbetsmiljöfrågor
Christhine Karlsson informerar att det i Enköpings kommun ska vara tydligt vem
som gör vad gällande arbetsmiljöfrågor.
Kommunfullmäktige har högsta ansvaret och därefter har respektive nämnd
arbetsmiljöansvaret.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian stämmer överens med originalet
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Paragraf 2

Ärendenummer UPN2016/11

Redovisning av delegeringsbeslut lotteritillstånd januari 2016
Beslut
Upplevelsenämnden fastställer upplevelseförvaltningens redovisning av
delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Upplevelsenämnden har delegerat till upplevelseförvaltningens
förvaltningssekreterare att fatta beslut om tillstånd till lotterier enligt lotterilagens
paragrafer 15, 16 och 17.
Upplevelseförvaltningen redovisar de föreningar som har sökt lotteritillstånd under
januari 2016.
Redovisningen fanns tillgänglig under arbetsutskottets sammanträde den 8
februari 2016 och upplevelsenämndens sammanträde den 17 februari 2016.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian stämmer överens med originalet
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Paragraf 3

Ärendenummer UPN2016/10

Redovisning av delegerings- och
verkställighetsbeslut 2016
Beslut
Upplevelsenämnden fastställer upplevelseförvaltningens redovisning av
delegerings- och verkställighetsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Upplevelsenämnden har delegerat till upplevelseförvaltningens
förvaltningssekreterare att redovisa personal som har lönetillägg samt personal
som inte har rätt till övertid.
Enligt delegationsordningen ska förvaltningsekonomen redovisa en
sammanställning av upplevelseförvaltningens attesträttsinnehavare och anmäla
det till upplevelsenämnden.
Upplevelseförvaltningens redovisning av personalärendena gäller för 2015.
Upplevelseförvaltningens redovisning av attesträttsinnehavare gäller för 2016.
Redovisningen fanns tillgänglig under arbetsutskottets sammanträde den 8
februari 2016 och upplevelsenämndens sammanträde den 17 februari 2016.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian stämmer överens med originalet
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Paragraf 4

Ärendenummer UPN2016/19

Redovisning av delegeringsbeslut personalärenden januari 2016
Beslut
Upplevelsenämnden fastställer upplevelseförvaltningens redovisning av
delegeringsbeslut - personalärenden januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Upplevelsenämnden har delegerat till upplevelseförvaltningens
förvaltningschef/enhetschef att fatta beslut om tillsvidareanställning inklusive
lönesättning.
Upplevelseförvaltningen redovisar de tillsvidareanställningar som har skett under
januari 2016.
Redovisningen fanns tillgänglig under upplevelsenämndens arbetsutskotts
sammanträde den 8 februari 2016 och upplevelsenämndens sammanträde den
17 februari 2016.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian stämmer överens med originalet
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Paragraf 5

Ärendenummer UPN2015/98

Uppföljning av intern kontrollplan för
upplevelseförvaltningen år 2015
Beslut
Upplevelsenämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan för år 2015.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 april 2010 att
fastställa ett reglemente för intern kontroll. Enligt reglementet ska nämnder och
bolagsstyrelser varje år välja ut prioriterade granskningsområden med
utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. Områdena sammanställs
sedan i en internkontrollplan.
Intern kontroll ska säkerställa att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten. Att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs.
Varje nämnd rapporterar årligen uppföljning av den interna kontrollen till
kommunstyrelsen. Rapporteringen sker normalt i februari, året efter genomförd
internkontroll.
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Nämnden ska styra samt löpande följa upp det interna
kontrollsystemet.

Förvaltningens bedömning
Analysen visar på styrkor i vårt sätt att arbeta men vi konstaterar att det finns ett
visst behov av att fortsätta det pågående förbättringsarbetet. 2015 kan vi
konstatera en stor utveckling mot tidigare år i det interna kontrollarbetet.

__________
Kopia till:
Kommunledningskontoret

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian stämmer överens med originalet
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Paragraf 6

Ärendenummer UPN2015/117

Remissvar - Motion - Utveckla Sommarro till
Enköpings pärla
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Upplevelsenämnden överlämnar förslag på verksamhetsplan för Sommarro till
kommunfullmäktige.
Upplevelsenämnden anser att uppdraget att ta fram en verksamhetsplan för
Sommarro var för smalt och ser inte till hela kommunens behov och intressen.
Upplevelsenämnden föreslår därför kommunfullmäktige att vidga uppdraget i
kommande utredningar och att ta hänsyn till hela kommunen som grundremissen
förespråkade.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 11 maj 2015, paragraf 73 - Svar på motion –
Utveckla Sommarro till Enköpings pärla - att upplevelsenämnden får i uppdrag att
ta fram ett förslag till verksamhetsplan för Sommarro tillsammans med berörda
nämnder och föreningar.
Planen ska därefter beslutas av kommunfullmäktige.
Vidare föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån verksamhetsplanen
besluta om nödvändiga åtgärder av fastigheten utifrån ambitionsnivå.

Upplevelseförvaltningens beredning
Förvaltningen har i sitt arbete varit mån om att de intressen som framkommit från
föreningar och verksamheter har tillvaratagits. Många i dessa verksamheter
framhåller bland annat Sommarro som deras enda möjlighet att komma ut på
något som liknar semester. Verksamheterna som finns där idag framhåller också
att det är angeläget att behålla Sommarros karaktär och målgrupper.
Förslaget till verksamhetsplan har även varit på remiss till vård- och
omsorgsförvaltningen och HSO Enköping (Handikappföreningarnas
samarbetsorgan i Enköping). Efter remissrundan har justeringar i det slutliga
förslaget gjorts.

Upplevelseförvaltningens kommentar
I förvaltningens uppdrag har inte den organisatoriska placeringen av Sommarro
ingått. Förvaltningen vill ändå lyfta fram några av de påpekanden som gjorts
under förarbetena i frågan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har framhållit vikten av att ha en motpart för att
ha en tydlig beställare för fastigheten. Upplevelseförvaltningen kommer troligen
vara den organisation som hanterar bokningsverksamheten i lokalerna. De flesta
av de aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplanen förväntas skötas av de
organisationer som nyttjar lokalerna (enligt samma principer som kommunens
idrottslokaler). Utifrån dessa förutsättningar anser förvaltningen att en placering
av verksamheten i upplevelsenämndens uppdragsområde är naturlig.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian stämmer överens med originalet
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Upplevelsenämndens arbetsutskott
Upplevelsenämndens arbetsutskott har berett ärendet den 8 februari 2016 och
har följande förslag till tillägg avseende beslutstexten:
Upplevelsenämnden anser att uppdraget att ta fram en verksamhetsplan för
Sommarro var för smalt och ser inte till hela kommunens behov och intressen.
Upplevelsenämnden föreslår därför kommunfullmäktige att vidga uppdraget i
kommande utredningar och att ta hänsyn till hela kommunen som grundremissen
förespråkade.

__________
Kopia till:
Kommunledningskontoret

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian stämmer överens med originalet
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Paragraf 7

Ärendenummer UPN2014/79

Genomförandebeslut - Byggnation av ny ishall
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Upplevelsenämnden ger upplevelseförvaltningen i uppdrag att beställa
byggnation av ishall enligt genomförd upphandling och liggande tidplan.
Upplevelsenämnden ger även upplevelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans
med samhällsbyggnadsförvaltningen förtydliga tjänsteskrivelsen med hur anbudet
har fördyrats så kraftigt mot tidigare tjänstemannaförslag.
Anledningen till de utökade 300 kvadratmetrarna ska också förtydligas.
Den förtydligade skrivelsen ska godkännas av upplevelsenämndens arbetsutskott
innan den expedieras till kommunstyrelsen.

Reservation
Ulf Åkesson, (M), Eva-Mi Einvall (M) och Magnus Johansson (M) reserverar sig
till förmån för eget yrkande.

Beskrivning av ärendet
Upplevelsenämnden beslutade 10 maj 2012, ärendenummer UPN2012/49, att ge
upplevelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på vad en inbyggnation
av uterinken skulle kosta samt ta fram förslag på olika bygglösningar.
Upplevelsenämnden beslutade den 22 november 2012, ärendenummer
UPN2012/49 att reservera 25,6 miljoner kronor för inbyggnation av uterinken vid
Bahco-hallen.
I den 10-åriga investeringsplanen med ärendenummer UPN2013/15 ingick
investering av en ny ishall (benämnd uterink i investeringsplanen).
I kommunfullmäktiges beslut av Budget 2014-2016, med investeringsbudget samt
taxor och avgifter 2014, med ärendenummer KS2013/337 ingår investeringen av
uterinken. Beslutet togs 10 september 2013. Investeringsbudgeten för ishallen
(benämnd uterink i investeringsplanen) uppgår till 28 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutar om preliminär budget för 2015 den 10 juni 2014.
I den preliminära budgeten anges att prioriteringar i 2015 års budget är en ny
ishall. Det slutgiltiga beslutet om budgeten för 2015 fattas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 november 2014.
Upplevelsenämnden beslutar 18 juni 2014 att ge upplevelseförvaltningen i
uppdrag att senast i augusti 2014 beställa byggnation av en ny ishall (benämnd
uterink i investeringsplanen) för maximalt 28 miljoner kronor från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Upplevelseförvaltningen gjorde en beställning ”Projektgenomförande att ta fram
underlag för att bygga en ny ishall” till samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetsavdelningen den 26 augusti 2014 efter beslut i upplevelsenämnden den
18 juni 2014, paragraf 27.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian stämmer överens med originalet
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Styrgrupp samt arbetsgrupp för projektet har därefter, i dialog med samtliga
isföreningar, arbetat fram en kostnadsanalys och en rumsbeskrivning. Grupperna
har bestått av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen och upplevelseförvaltningen.
Kostnadsanalysen utifrån rumsbeskrivningen visar att en byggnation av en ishall
kommer kosta ca 36 miljoner kronor vilket är en merkostnad på ca 8 miljoner
kronor jämfört med tidigare beslut.
Upplevelsenämnden beslutar 29 april 2015, att ge upplevelseförvaltningen i
uppdrag att beställa byggnation av en ny ishall (benämnd uterink i investeringsplanen) för maximalt 36 miljoner kronor från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ordförande får i uppdrag att kontakta kommunalråden för att föra frågan vidare till
nästa instans för formellt beslut på att utöka investeringen med 8 miljoner kronor.
Under år 2015 har projektering pågått. Efter projektering har en upphandling
enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) genomförts. Nu går projektet in i en
genomförandefas där byggnation ska utföras av upphandlad entreprenör i en så
kallad utförandeentrepenad.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att byggnation av ishall enligt genomförd
upphandling och liggande tidplan gör det möjligt att få en bra träningsishall med
moderna snitt. Med en isyta till, utöver nuvarande Bahcohallen, skulle det
medföra en längre issäsong och möjlighet till utveckling för våra isföreningar och
Enköpings medborgare.

Yrkanden
•

(S) och (NE) yrkar följande tillägg till beslutet:
Upplevelsenämnden ger även upplevelseförvaltningen i uppdrag att
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen förtydliga tjänsteskrivelsen
med hur anbudet har fördyrats så kraftigt mot tidigare.
Anledningen till de utökade 300 kvadratmetrarna ska också förtydligas.
Den förtydligade skrivelsen ska godkännas av upplevelsenämndens
arbetsutskott innan den expedieras till kommunstyrelsen.

• Jan Fredriksson (C) yrkar bifall till (S) och (NE) med hänvisning att Enköping
är en lägerstad.
• (M) yrkar följande: Upplevelsenämnden beslutar att beställa en etappindelad
ishall där etapp1 får kosta 36 miljoner kronor som nu disponeras.
Etapp 2 byggs när ekonomiska medel finns i upplevelsenämndens budget.

Särskilt yttrande
(V) anmärker på den kraftigt ökade kostnaden och tidsfördröjningen, men anser
att behovet är för trängande och vinsten för medborgare och föreningar är för
stor, för att avstå investeringen. Därför stödjer (V) yrkandet från (S) och (NE).

Propositionsordning
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer (S) och
(NE) förslag mot (M) förslag.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att upplevelsenämnden
beslutat enligt (S) och (NE) förslag.

_________
Kopia till:
Kommunledningskontoret
Justerarnas signaturer

Intygas att kopian stämmer överens med originalet
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Paragraf 8

Ärendenummer UPN2013/144

Donation av material efterlämnat av
Hasse Eson
Beslut
•

Upplevelsenämnden tar emot den samling som efterlämnats av Hasse Eson.
Enköpings kommun förbehåller sig rätten att rensa och gallra i materialet
enligt särskilda föreskrifter som upprättas efter donationen.

•

Samlingens grammofonskivor undantas från donationen och kravet på
bevarande. Grammofonskivorna deponeras i Eson-rummet vid Westerlundska
gården och ska få användas av besökare.

•

Kostnaden för iordningställandet av Eson-rummet beräknas täckas av de
särskilda medel som tilldelats från kommunledningskontorets budget för
kulturfastigheter. Driften beräknas rymmas inom upplevelsenämndens
ordinarie budget.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 10 mars 2015 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att det har inkommit ett ärende från
Westerlundssällskapet, Enköpings hembygdsförening och Jan
Fridegårdssällskapet som har varit på remiss hos upplevelseförvaltningen, som
yrkar medel för att göra Hasse Esons efterlämnade samlingar tillgängliga.
Upplevelseförvaltningens förslag är ett delat ansvar mellan
kommunledningskontoret och upplevelseförvaltningen gällande Eson-rummet på
Westerlundska gården.
Kommunstyrelsens beslut 24 mars 2015 paragraf 53
”Kommunstyrelsen bekostar iordningställandet av Eson-rummet vid
Westerlundska gården med en engångskostnad av 27.000 kronor samt
driftskostnad för första året med 3.000 kronor, sammanlagt 30.000 kronor.
Finansieringen sker från kommunledningskontorets budget för kulturfastigheter.
Därefter har upplevelsenämnden driftsansvaret.”

Upplevelseförvaltningens bedömning
Eson forskade om Enköping och visade stort engagemang i flera lokala frågor.
Han publicerade böcker, artiklar och radioprogram. Då Eson avled 2011 lämnade
han efter sig en mängd material och en önskan att detta kunde användas av
forskare och en intresserad allmänhet. Materialet innehåller text i form av
anteckningar, tidningsartiklar, ljudupptagningar på olika media och fotografier.
Samlingen är i varierande skick, men välordnad. Eson efterlämnade också en
samling äldre grammofonskivor (så kallade stenkakor). Samlingen är inte direkt
relaterad till Enköping, utan är snarare resultatet av ett engagerat
hobbysamlande.
Allt material är idag nedpackat i ett rum i anslutning till Westerlundska gården.
Samlingen har kulturhistoriskt värde för kommunen, men måste ses över ur
arkivalisk och antikvarisk synpunkt. Hasse Esons familj ska beredas möjlighet att
rensa i materialet innan det tillgängliggörs för allmänheten. Rullbanden,
kassetterna och mycket av pappersmaterialet bör digitaliseras inför ett långsiktigt
Justerarnas signaturer

Intygas att kopian stämmer överens med originalet
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bevarande om det ska användas av allmänheten. Materialet bör därefter göras
tillgängligt i första hand digitalt, medan originalhandlingarna förvaras brandsäkert.
De bör göras tillgängligt endast i undantagsfall. Stenkakorna har mindre
lokalhistoriskt värde och bör undantas från bevarandekravet.

Ekonomisk konsekvens
Kostnad för organiseringen av arkivet kommer främst vara personalkostnader.
Kvalificerad personal från museet upprättar en plan för organiseringen till en
ungefärlig engångskostnad på 7 000 kronor.
Själva genomförandet, skanning och placering av originalpapper i arkivkartonger,
sker sedan med hjälp av arbetsmarknadsenheten.
Arbetsmarknadsenheten betalar ut ett handledarstöd till upplevelseförvaltningen.
Handledarstödet beräknas täcka både engångskostnaden på 7 000 kronor, och
kostnaden för ett löpande handledarskap för arbetet.
Lokalkostnaderna för Westerlundska gården inklusive Esonrummet betalas
centralt av samhällsbyggnadsförvaltningen. För upplevelseförvaltningens del
tillkommer därför ingen kostnad.

__________
Kopia till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian stämmer överens med originalet
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Paragraf 9

Ärendenummer UPN2015/215

Remissutlåtande - Ny museipolitik
Beslut
Upplevelsenämnden stödjer förvaltningens remissutlåtande av ny museipolitik,
med särskild betoning på kapitlet Det kommunala självstyret, sida 319-320.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har inbjudits att svara på remiss av betänkandet (SOU 2015:89) Ny
Museipolitik, med särskild betoning på kapitlet Det kommunala självstyret, sida
319-320.
Utredningen föreslår en särskild museilag som reglerar de allmänna museernas
verksamhet.
Med det avses museer med stat, landsting eller kommun som huvudman.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen ser positivt på förslaget till ny museilag där förvaltningens
remissutlåtande i första hand gäller kapitlet Det kommunala självstyret, och i
andra hand övriga delar i Ny museipolitik.
Paragraf 5, sid 319 En huvudman för ett museum inom det allmänna
museiväsendet får inte vidta åtgärder som syftar till att inskränka museets fria
förmedling av kunskaper och upplevelser.
Förvaltningens utlåtande: Denna paragraf påverkar oss på så vis att museet
ensamt bestämmer sin verksamhet. Detta är bra eftersom det innebär att
ideologiska ställningstaganden inte får påverka exempelvis museernas
utställningar.
Paragraf 15, sid 320 Kommunerna ges möjlighet att utan avgift ställa föremål ur
de lokala museisamlingarna till förfogande för andra museer.
Förvaltningens utlåtande: Detta är positivt då avgifter för inlån kan innebära att
mindre museer med en mindre utställningsbudget av ekonomiska skäl inte kan
visa de utställningar som man egentligen skulle vilja.
Vidare har förvaltningen valt att svara på paragraf 8 och 9:
Paragraf 8 och 9, sid 18 Museerna i det allmänna museiväsendet ska bidra till
forskning och annan kunskapsuppbyggnad inom sina ämnesområden, och
museerna i det allmänna museiväsendet ska upprätthålla hög kompetens inom
sina ämnesområden och kunna belysa dessa ur olika perspektiv.
Förvaltningens utlåtande: Det är bra att lagförslaget lyfter fram museet som
kunskapsinstitution. På många håll är detta självklart redan, men det är viktigt
med ett förtydligande inte minst på grund av ett upplevt ökande krav på besökstal.
Dessa två faktorer står nödvändigtvis inte i motsats till varandra, men det är bra
att det slås fast att kunskapsuppbyggnad är ett grundläggande och prioriterat mål.

__________
Kopia till: Kulturdepartementet

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian stämmer överens med originalet
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Protokoll
Sammanträdesdatum 2016-02-17

Upplevelsenämnd

Paragraf 10

Ärendenummer UPN2015/204

Begäran om ombudgetering av
investeringsmedel från 2015 till 2016
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bevilja upplevelsenämndens begäran om
ombudgetering av investeringsmedel från 2015 till 2016 med 0,4 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet
Upplevelsenämndens investeringsbudget uppgick 2015 till 16,2 miljoner kronor,
varav 4,3 miljoner kronor utnyttjades.
Projektet ”popplar i Örsundsbro” hade en investeringsbudget för år 2015 på 0,7
miljoner kronor. Hittills har 0,3 miljoner kronor använts och då projektet även
fortsätter under 2016 behöver 0,4 miljoner kronor ombudgeteras till 2016 års
investeringsbudget.

__________
Kopia till:
Kommunledningskontoret

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian stämmer överens med originalet

