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Upplevelsenämnden 
 

  
Justeringens plats och tid  
  
Avser paragrafer 40 - 48 
  
Sekreterare  
 Eva Jansson 
  
Ordförande  
 Kristina Eriksson 
  
Justerande  
 Bo Wannberg 
  
  
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 2022-06-16 
Anslaget sätts upp 2022-06-22 
Anslaget tas ned 2022-07-14 
Sista dag att överklaga 2022-07-13 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Upplevelsenämnden 
  
Plats och tid Bränneriet Grönsöö Slott, torsdagen den 16 juni 2022, klockan 15.55–17.45 
  
Beslutande Kristina Eriksson, Ordförande  (KD) 

Sverre Ahlbom, Vice ordförande (S) 
Magnus Johansson (M) 
Magnus Hellmark (C) 
Cecilia Karikoski (MP) 
Bo Wannberg (NE) 
Lars Wistedt (SD) 
Hanah Sheik Ali (S), tjänstgörande ersättare 
Christina Nordgren (V), tjänstgörande ersättare 

  
Ej tjänstgörande ersättare Tommy Starälv (C) 

Johann Wischer Sjöberg (L) 
Alice Fors Jansson (SD) 
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Övriga deltagare Anna Habbe, verksamhetschef, kultur och turism 
Camilla Rosenberg, stabschef 
Christopher Hoerschelmann, verksamhetschef 
Claes Lagelius, projektledare 
Eva Jansson, nämndsekreterare 
Johan Linder, byggnadsantikvarie 
Jonas Nyström, förvaltningschef 
Linda Karlsberg, Strateg 
Lina Stolpe, Strateg 
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Paragraf 40  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Bo Wannberg (NE) valdes till protokollsjusterare. 

__________  



Protokoll  5 (15) 

Sammanträdesdatum  
2022-06-16  

 

Upplevelsenämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 41  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragslistan godkändes. 

__________  
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Paragraf 42  

Ordförande informerar 

Beskrivning av ärendet 
Jag som nämndens ordförande har huvudansvaret för arbetsmiljön på 
upplevelseförvaltningen. Det har kommit till min kännedom att en 
socialdemokratisk politiker som sitter i fullmäktige, har agerat olämpligt på sociala 
medier. Det gjorda inlägget misskrediterade ett av vaktmästare genomfört arbete. 
När berörda vaktmästare på upplevelseförvaltningen konfronterade politikern 
medgav han att fakta i inlägget var felaktiga. Politikern förklarar sitt beteende att 
det är gjort för att ”komma åt cheferna på upplevelseförvaltningen”, vilket framgår i 
inlägget. Som högst ansvarig för arbetsmiljön ser jag mycket allvarligt på det 
inträffade. Vi har under mer än 1 års tid haft skyddsombud med på våra 
nämndmöten. Som ordförande i upplevelsenämnden vill jag därför uppmana 
eller  vädja till den socialdemokratiska gruppen i Enköping att vidta åtgärder för att 
något liknande inte ska inträffa igen. Jag tar för givet att partimedlemmarna i 
socialdemokraterna ser allvarligt på det inträffade, att åtgärder mot kränkningar 
och mobbing vidtas och förväntar mig en redogörelse av partiets interna arbete i 
samband med upplevelsenämndens möte i september 2022. Det är mycket viktigt 
för mig att våra medarbetare på förvaltningen kan känna sig trygga på sin 
arbetsplats och att Enköpings kommun kan framstå som en attraktiv arbetsgivare.   

__________  
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Paragraf 43  

Ordförandes initiativ 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande anmäler ordförandens initiativ avseende fortsatt utveckling och 
uppföljning av föreningsbreven. 

__________  
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Paragraf 44  

Förvaltningen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Johan Linder enhetschef för museet informerar om samverkan mellan museet och 
skolan hur det kan ske i undervisningen.  
Projektledare Claes Lagelius och strateg Linda Karlsberg lämnar en lägesrapport 
om vad som just nu pågår under programhandlingen kulturhus Joar.  

__________  
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Paragraf 45 Ärendenummer UPN2022/118 

Vision Korsängen 

Beslut 
Upplevelsenämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Korsängsfältet i Enköping utgör ett centralt beläget grönområde som främst nyttjas 
för idrott, friluftsliv och rekreation. I en växande kommun där bebyggelsen blir 
tätare ökar behovet av stadens offentliga rum, mötesplatser, och därmed är det 
viktigt att skydda och strategiskt planera för dessa mellanrum. Korsängsfältet är en 
sådan yta som idag används a idrottsrörelsen, skolor och det rörliga friluftslivet. 

  

Korsängsfältet har egenskaper att utvecklas till ett högklassigt fritidsområde för 
medborgare och besökare i Enköpings kommun. Redan idag samlar 
Korsängsfältet viktiga resurser för fritid och skola. Vattenparken är en unik resurs 
för tätortsnära friluftsliv. Dess artrikedom och kretsloppsmodell gör den också till ett 
pedagogiskt verktyg för såväl skola som allmänhet. Korsängsfältet skapar 
sammantaget goda förutsättningar för folkhälsa och lärande. 

Korsängsfältets östra delar är ännu inte exploaterade. Här finns möjligheter att 
fortsätta utvecklingen av området. Förutom åkermark och äng ser vi här också mer 
kuperade områden mot Husberg. Dessa backar och bergsknallar kan ge 
möjligheter till fortsatt utveckling. 

Enköpings föreningsliv efterfrågar fler anläggningar och mötesplatser för 
organiserad idrott och spontanidrott. En skatepark, bågskyttebana, anläggning för 
dragkamp och en OCR-hinderbana finns på Korsängsfältet. Exempel på andra 
önskemål är frisbeegolf, skidpark med snökanoner, pumptrack, café och en mindre 
scen. 

Området kan fortsätta utvecklas med öppna anläggningar, gärna multifunktionella, 
som är lättillgängliga för alla. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Kommunens planprogram stödjer den fortsatta utvecklingen av Korsängsfältet som 
ett tätortsnära rekreationsområde för idrott och friluftsliv. Den långsiktiga planen 
syftar till att ta tillvara Korsängsfältets värden genom att fortsätta utveckla 
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förutsättningarna för idrott och rekreation. Genom dialog och varsam planering i 
samverkan mellan kommunala förvaltningar och föreningsliv skapas förutsättningar 
för den fortsatta utvecklingen. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden tackar för informationen. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden tackar för informationen. 

__________  
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Paragraf 46 Ärendenummer UPN2022/126 

Nytt verktyg för taxor och avgifter 

Beslut 
Upplevelsenämnden tackar för informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag 
att återkomma med ett beslutsärende angående ny modell för taxor och avgifter 
under hösten 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Taxor och avgifter är ett årligen återkommande beslutsärende där nämnden fattar 
beslut om kostnader för att till exempel hyra lokaler och inventarier. Slutligt beslut 
gällande taxor och avgifter fattas av kommunfullmäktige i samband med 
budgetbeslut. 

Den modell som idag används för taxor och avgifter är svåröverskådligt och kräver 
en stor administrativ insats varje gång ett nytt förslag ska tas fram. Då arbetet sker 
manuellt finns också en risk för att fel kan uppstå. 

I den kartläggning som gjordes gällande taxor och avgifter under andra halvan av 
2021 togs ett förslag fram till ny modell för taxor och avgifter. Denna presenterades 
för upplevelsenämnden och föreningslivet i början av 2022 och mottogs positivt. 
Modellen bygger på en grundtaxa som sedan multipliceras med olika nivåer för 
olika anläggningar och olika kategorier. Detta medför att endast grundtaxan 
behöver ändras vid förslag till taxejusteringar. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har arbetat vidare med det förslag som presenterades för nämnden i 
januari 2022 och tagit fram ett förslag till ny modell. I förslaget finns också olika 
taxenivåer som modellen kan utgå ifrån till kommande beslut om taxor och avgifter. 

Förvaltningen anser att den nya modellen är bra då den dels är mer lättöverskådlig 
och dels innebär en avsevärt mindre arbetsbelastning än vad som är fallet med 
nuvarande modell. Risken för fel minskar också avsevärt. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden tackar för informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag 
att återkomma med ett beslutsärende angående ny modell för taxor och avgifter 
under hösten 2022. 
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden tackar för informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag 
att återkomma med ett beslutsärende angående ny modell för taxor och avgifter 
under hösten 2022. 

__________  
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Paragraf 47 Ärendenummer UPN2021/202 

Tilläggsbudget för investering i speakertorn och 
läktare på Korsängsfältet 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar att av kommunfullmäktige begära tilläggsbudget med 
2,5 miljoner kronor för investering i speakertorn och läktare på Korsängsfältet samt 
utökad driftbudget för projektet. 

Beskrivning av ärendet 
Projektet gällande en facilitetsbyggnad samt speakertorn och läktare på 
Korsängsfältet finns med i kommunfullmäktiges beslutade årsplan för budget 2022 
och plan 2023-2024 med 20 miljoner kronor som investeringsutgift. 
Upplevelsenämnden beslutade den 16 november 2021 att godkänna innehåll och 
hyresindikation samt att beställa projektet av tekniska nämnden för en utgift om 20 
miljoner kronor. Efter genomförd upphandling har det framkommit att befintlig 
budget inte är tillräcklig för att genomföra hela projektet utan att den endast kan 
finansiera byggnationen av facilitetsbyggnaden. Anledningen är stigande priser på 
grund av omvärldsläget. För att samtliga delar av projektet ska kunna genomföras 
behövs en tilläggsbudget om 2,5 miljoner kronor som investeringsutgift och utökad 
driftbudget. Den preliminära driftkostnadsökningen beräknas till 0,15 miljoner 
kronor. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen bedömer att det är av synnerlig vikt att hela projektet kan 
genomföras enligt plan. Projektet är utpekat som ett prioriterat projekt. I 
upplevelsenämndens uppdrag ingår att se till att det finns ändamålsenliga 
anläggningar och lokaler. Rugbyarenans speakertorn brann ned för ett antal år 
sedan och den tillfälliga lösning som finns på plats motsvarar inte de krav som 
finns för att verksamheten på plats ska kunna bedrivas fullt ut. En nybyggnation av 
speakertorn är därför en direkt förutsättning för fortsatt bedrivande av 
elitverksamhet i olika former. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att av kommunfullmäktige begära tilläggsbudget med 
2,5 miljoner kronor för investering i speakertorn och läktare på Korsängsfältet samt 
utökad driftbudget för projektet. 



Protokoll  14 (15) 

Sammanträdesdatum  
2022-06-16  

 

Upplevelsenämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att av kommunfullmäktige begära tilläggsbudget med 
2,5 miljoner kronor för investering i speakertorn och läktare på Korsängsfältet samt 
utökad driftbudget för projektet. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 48 Ärendenummer UPN2022/2 

Delegationsbeslut till nämnd 

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

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 och 2. 
 

__________ 
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