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Sekreterare  
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Ordförande  
 Kristina Eriksson 
  
Justerande  
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Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Upplevelsenämnden 
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Beslutande organ Upplevelsenämnden 
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Beslutande Kristina Eriksson, Ordförande  (KD) 
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Ej tjänstgörande ersättare Madelene Hellström (M) till och med klockan 18:20 
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Paragraf 72  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Jimmy-Prud Irakoze (S) valdes till protokollsjusterare. 

__________  
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Paragraf 73  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragslistan godkändes med tillägg till Ledamotsinitiativ från Liberalerna, punkt 
22. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Föredragningslistan godkändes med tillägg av ärende föreningarnas hus. 

__________  
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Paragraf 74  

Ordförande informerar 

Beslut 
Ordförande informerar om aktuella händelser inom nämndens ansvarsområde. 

__________  



Protokoll  7 (30) 

Sammanträdesdatum  
2022-11-15  

 

Upplevelsenämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 75  

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Förvaltningen informerar om aktuella händelser inom nämndens ansvarsområde. 

 

__________  
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Paragraf 76  

Information: Kulturhus Joar 

Beslut 
Rickard Westlöf, projektchef från samhällsbyggnadsförvaltningen visar hur 
nämndens senaste synpunkter kommer att se ut i A-skissen. 

__________  
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Paragraf 77 Ärendenummer UPN2022/185 

Redovisning av föreningsenkäten 

Beslut 
Upplevelsenämnden tackar för informationen 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har gjort den årliga uppföljningen av måluppfyllelse kring dialog och 
samverkan med föreningslivet. Under 2022 även inkluderad med uppföljning av 
åtgärdsplan för idrottsföreningar. Som ett led i förvaltningens arbete med 
uppföljning och utveckling av arbetet med dialog och samverkan med civila 
samhället, har en digital föreningsenkät genomförts under perioden 23 september 
– 28 oktober 2022. 
Totalt fick vi in 66 svar, vilket är en högre svarsfrekvens än 2020 då vi hade 24 
svar. 
Vi har liksom tidigare år uppmuntrat föreningarna att lämna ett samlat svar från 
föreningen. Föreningsenkäten har kommunicerats via föreningswebben, i 
nyhetsbrev, genom meddelande på föreningarnas inlogg på InterbookGO samt 
mejl till samtliga föreningars styrelser som är registrerade i kommunens 
föreningsregister. Även löpande information har genomförts under perioden i 
kontakten med föreningslivet. 
Enkäten tar upp frågor som gör det möjligt för förvaltningen att se hur vår samlade 
dialog och samverkan med föreningslivet har fungerat det senaste året inom ett 
antal områden. Vi har även specifikt lyft in en fråga som direkt kopplar till 
åtgärdsplanen idrottsföreningar. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Vi ser att vårt målinriktade arbete med att vara transparenta, kommunicera samt ge 
stöd och vägledning till föreningslivet är på rätt väg, där flera citat lyfter upp detta 
som en positiv riktning på vårt arbete med dialog och samverkan. 88 % av de 
svarande upplever att förvaltningen ger föreningen goda förutsättningar för dialog 
och samverkan. Detta är ett högre resultat än 2020. 97 % av de svarande upplever 
ett gott bemötande från upplevelseförvaltningens personal. 

Detta är ett högre resultat än vid enkäten som genomfördes 2020. Vi ser även en 
del utvecklingsområden som stärker behovet av fortsatt kontinuerlig dialog med 
föreningslivet. 

__________  
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Paragraf 78 Ärendenummer UPN2022/7 

Månadsrapport oktober 

Beslut 
Upplevelsenämnden fastställer månadsrapporten oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Upplevelsenämnden ska lämna en ekonomisk rapport per 31 oktober. Resultatet 
per den 31 oktober 2022 är 125,5 mnkr. 
Prognosen för 2022 uppgår till 151,9 mnkr jämfört med budget 152,9 mnkr för 
2022. Det är en positiv budgetavvikelse för året med 1,0 mnkr. Det är en något 
försämrad prognos jämfört med rapporteringen i augusti som visade en prognos 
med ett överskott på 1,1 mnkr. 
Upplevelsenämndens investeringsbudget för 2022 är 12,5 mnkr. Nämnden 
rapporterar en prognosavvikelse med totalt 1,7 mnkr. I kommunfullmäktiges 
årsplan 2022 fanns 5,0 mnkr för investering i ny konstgräsplan. 
Upplevelsenämnden har tagit beslutet att inte starta projektet. Kommunstyrelsen 
har sedan omfördelat 3,4 mnkr till investeringen LSS-boende Åkersberg. De 1,6 
mnkr som finns kvar kommer upplevelsenämnden inte att utnyttja. 
Bifogad bilaga redovisar det som rapporterats till kommunledningsförvaltningen. 
 
I samband med presentationen månadsrapport diskuterades även en badramp för 
Sommarro. Förvaltningens ambition är att i närtid lösa frågan om badramp för 
Sommarro. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden fastställer månadsrapporten oktober 2022. 

__________  
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Paragraf 79 Ärendenummer UPN2022/180 

Uppdrag förutsättningar gällande Föreningarnas hus 

Beslut 
1. Upplevelsenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda 

ett ”föreningarnas hus”. Utredningen ska även omfatta lokaler utanför 
kommunens egna fastighetsbestånd. 

2. Utredningen ska återrapporteras och tas upp för beslut i 
upplevelsenämnden senast i juni 2023.  

Beskrivning av ärendet 
Den 25 januari 2022, § 15 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag av 
kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på ett ”föreningarnas hus” inom 
kommunens fastighetsbestånd. Uppdraget skulle redovisas i september månad 
2022. Kommunstyrelsen beslutade den 27 september § 162 att avsluta 
uppdrag ”Föreningarnas hus” (KS2021/901) eftersom upplevelsenämnden enligt 
deras reglemente ansvarar för frågan. Kommunfullmäktige beslutade den 17 
oktober 2022 § 155 att ge upplevelsenämnden i uppdrag att utreda samt besluta 
gällande ett Föreningarnas hus senast juni 2023 och att utredningen utökas till att 
även omfatta lokaler utanför det egna fastighetsbeståndet. 

Flera föreningar har haft möteslokaler i kommunens lokaler och som inte längre är 
tillgängliga. Därför finns det behov av att ta fram ett förslag på ett ”föreningarnas 
hus”. Förslaget bör baseras på en inventering av lokaler som kan vara 
ändamålsenliga för ett ”föreningarnas hus” utifrån en tydlig definierad målgrupp 
och lokalbehov. Förslaget bör även innehålla villkor och konsekvenser för 
hur ”Föreningarnas hus” ska finansieras och förvaltas. I uppdraget bör även 
jämförelser med hur andra kommuner arbetar med liknande uppdrag ingå. 

Förvaltningens bedömning 
Vi ser att vårt målinriktade arbete med att vara transparenta, kommunicera samt ge 
stöd och vägledning till föreningslivet är på rätt väg, där flera citat lyfter upp detta 
som en positiv riktning på vårt arbete med dialog och samverkan. 88 % av de 
svarande upplever att förvaltningen ger föreningen goda förutsättningar för dialog 
och samverkan. Detta är ett högre resultat än 2020. 97 % av de svarande upplever 
ett gott bemötande från upplevelseförvaltningens personal. Detta är ett högre 
resultat än vid enkäten som genomfördes 2020. Vi ser även en del 
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utvecklingsområden som stärker behovet av fortsatt kontinuerlig dialog med 
föreningslivet. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
1. Upplevelsenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda 

ett ”föreningarnas hus”. Utredningen ska även omfatta lokaler utanför 
kommunens egna fastighetsbestånd. 

2. Utredningen ska återrapporteras och tas upp för beslut i 
upplevelsenämnden senast i juni 2023.  

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
1. Upplevelsenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda 

ett ”föreningarnas hus”. Utredningen ska även omfatta lokaler utanför 
kommunens egna fastighetsbestånd.  

2. Utredningen ska återrapporteras och tas upp för beslut i 
upplevelsenämnden senast i juni 2023.  

__________ 
 
Kopia till: 
Förvaltningschef, för vidare hantering  
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Paragraf 80 Ärendenummer UPN2022/116 

Medborgarförslag - Förbättringar Pepparotsbadet 

Beslut 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Den 7 april inkom ett medborgarförslag om förbättringar på Pepparrotsbadet. 
Förslagsskrivaren ger förslag på förbättringar: 
- Kontroll av bastu och gym var 30 minut av personal 
- En uppstigningspall i bastun 
- En klocka i duschrummet synlig från bastun 
- En extra stol i duschrummet alldeles utanför bastun 
 
Förvaltningens bedömning 

Pepparrotsbadet öppnade 2021 och har sedan starten arbetat aktivt för att alla 
besökare skall uppleva badet tillgänligt och välkomnande. Både den psykiska och 
fysiska miljön är viktig för kundupplevelsen. 
Pepparrotsbadets personal städar gymmet en gång per dag och gör ytterligare två 
kontroller per dag. Förvaltningen bedömer att det är tillräckligt men kommer att se 
över rutinen. 
Uppstigningspall i bastun har varit trasig men detta är nu åtgärdat. Förvaltningen 
bedömer att de klockor som finns i badet är tillräckliga. Klockor finns i 
omklädningsrummet och ute i badet. En extra stol i duschrummet skulle kunna 
utgöra ett hinder ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren  
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Paragraf 81 Ärendenummer UPN2022/89 

Medborgarförslag - Duschdraperier i kommunens 
idrottshallar 

Beslut 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Den 3 februari 2022 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp duschdraperier i 
samtliga idrottshallars duschutrymmen. Förslagsställaren pekar på paragraf 16 i 
barnkonventionen – Barn har rätt till ett privatliv – och förklarar att det är en 
kränkning mot barns privatliv och integritet att behöva duscha framför andra utan 
att ha möjlighet att skyla sig. Förslagsställaren menar att duschandet efter 
idrottslektionen blir ett orosmoment för vissa elever och att det påverkar elevernas 
vilja och motivation att delta i skolans idrottsundervisning. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelsenämnden har som uppgift att, med särskilt fokus på barn och 
ungdomar, skapa förutsättningar för ett attraktivt kultur- och friluftsliv, idrottande 
och sociala träffpunkter som utvecklar Enköpingsbornas livskvalitet. Kommunens 
gymnastiksalar och idrottshallar nyttjas både av elever och av barn och unga som 
deltar i föreningslivet. Upplevelseförvaltningen ansvarar för driften av 
idrottshallarna runt om i kommunen. Kommunens skolor är hyresgäster i 
idrottshallarna och det är respektive skola som ansvarar för att anskaffa och 
underhålla önskemål från verksamheten. Förvaltningen har därför haft en dialog 
med utbildningsförvaltningen. Båda förvaltningarna ser att behovet av att duscha i 
enskildhet finns och att det är ett viktigt perspektiv som lyfts fram. Dock anser inte 
förvaltningarna att det är ett bra alternativ att sätta upp duschdraperier, då detta 
testats flera gånger utan framgång, då duschdraperierna dras ner. Idag går det att 
duscha enskilt i några av de nya idrottshallarna som byggts, där det finns dusch på 
(RWC) rullstols-WC. Den långsiktiga ambitionen är att möjligheten att duscha 
enskilt skall kunna tillgodoses i alla idrottsanläggningar. Detta är något som 
kommer att beaktas när kommunen bygger och renoverar idrottsanläggningar. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagställaren  
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Paragraf 82 Ärendenummer UPN2022/149 

Medborgarförslag  - Boulebanor i Örsundsbro 

Beslut 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Den 30 maj inkom ett medborgarförslag om att utveckla de boulebanor som finns 
på Baldersvägen i Örsundsbro. Förslagsställaren beskriver att den sarg som 
förvaltningen monterade förra året gör att det bara går att spela på två banor samt 
att bänkar och bord tar upp stor del av planen. Förslagsställaren hänvisar till att 
förvaltningen bör ha dialog med de föreningar som tränar på planen samt att det 
behövs fler banor vid träning och tävling.  

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen arbetar aktivt för att främja medborgarnas tillgång till 
anläggningar för spontanidrott och friluftsliv.  

Under 2023 planerar förvaltningen att anlägga en bouleanläggning på Åvallen igen, 
och har påbörjat en dialog med SPF seniorerna angående detta. I den dialogen 
kom man fram till att inte utföra några ytterligare åtgärder på Baldersvägen. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren  
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Paragraf 83 Ärendenummer UPN2022/174 

Medborgarförslag - Dricksvatten vid nya skateparken 

Beslut 
Upplevelsenämnden bifaller medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Den 26 juni inkom ett medborgarförslag om att anlägga en vattenkran vid 
skateparken vid Pepparrotsbadet.  

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen arbetar aktivt för att främja medborgarnas tillgång till 
anläggningar för spontanidrott och friluftsliv. Tillgång till faciliteter är en viktig 
förutsättning för att anläggningar skall upplevas tillgängliga.  

2021 anlades skateparken på Korsängsfältet i Enköping i nära anslutning till 
Pepparrotsbadet. Sommaren 2022 anlades även en beachidrottsplan och ett 
utegym vid badet. 

Eftersom förvaltningen redan har en byggnad i nära anslutning till dessa 
anläggningar innebär det ingen större kostnad att montera en vattenutkastare. 
Förvaltningen föreslår därför att en vattenutkastare monteras på baksidan av 
Pepparrosbadet, mot beachidrottsplanen.  

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden bifaller medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden bifaller medborgarförslaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren  
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Paragraf 84 Ärendenummer UPN2022/175 

Medborgarförslag - Utegym Skolsta 

Beslut 
Upplevelsenämnden avslår förslaget om att bygga en bro och anser att delen om 
utegym i medborgarförslaget är besvarat.  

Beskrivning av ärendet 
Den 1 augusti inkom ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym i Skolsta 
samt att bygga en bro över Fiskviks kanal för att underlätta en naturlig 
löp/promenad-runda. 

Förslagsskrivaren beskriver att det saknas naturliga mötesplatser och platser för de 
boende i Skolsta att vara fysiskt aktiva.  

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen arbetar aktivt för att främja medborgarnas tillgång till 
anläggningar för spontanidrott och friluftsliv. Under de senaste två åren har 
förvaltningen byggt fem nya utegym.  

Förvaltningen har en plan för att etablera fler utegym i kommunen, bland annat i 
Skolsta.  

Förvaltningen har kontaktat förslagsskrivaren för att få en tydligare bild av hur 
promenadslingan skulle gå. Förslaget innebär två broar över Fiskvikskanal och 
anläggande av promenadstråk över två åkrar. Förvaltningen har också stämt av 
med samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns svårigheter att anlägga den 
föreslagna promenadslingan, bland annat för att det inte är kommunal mark där 
broarna föreslås byggas och de nya promenadstråken anläggas. Det är 
också  kostsamt att bygga dessa broar då markförhållandena inte är lämpliga för 
det. Därmed föreslår upplevelseförvaltningen att delen i förslaget om att bygga en 
bro över Fiskviks kanal avslås då bland annat ekonomiska förutsättningar saknas. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår förslaget om att bygga en bro och anser att delen om 
utegym i medborgarförslaget är besvarat.  
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår förslaget om att bygga en bro och anser att delen om 
utegym i medborgarförslaget är besvarat.  

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren  
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Paragraf 85 Ärendenummer UPN2022/126 

Beslut: Ny modell för taxor och avgifter 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar att anta den nya modellen för taxor och avgifter att 
gälla från 2024.  

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. Det dokument som idag används för taxor och avgifter 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. 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 
juni 2022. I förslaget fanns också olika taxenivåer som modellen kan utgå ifrån till 
kommande beslut om taxor och avgifter. Dessa nivåer fastställs dock av nämnden i 
den ordinarie processen gällande taxor och avgifter för 2024 som beslutas i mars 
2023. 
Förvaltningen anser att den nya modellen är bra då den dels är mer lättöverskådlig 
och dels innebär en minskad arbetsbelastning än vad som är fallet med nuvarande 
modell. Risken för fel minskar också väsentligt. 
 
Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 

Upplevelsenämnden beslutar att anta den nya modellen för taxor och avgifter att 
gälla från 2024.  
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att anta den nya modellen för taxor och avgifter att 
gälla från 2024.  

Yrkanden 
Magnus Johansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ordförande yrkar bifall 
till förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 86 Ärendenummer UPN2022/167 

Förlänga tiden för utvärdering av Pepparrotsbadet 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar att avslå ärendet. Tiden för att verksamheten ska 
utvärderas senast september 2023 kvarstår.  

Beskrivning av ärendet 
I samband med badets öppnande så hade världen en pandemi som höll på under 
en längre tid. Pepparrotsbadet har inte haft möjligheten att driva anläggningen med 
full kapacitet vilket gör det svårt att utvärdera driften, både verksamhetsmässigt 
och ekonomiskt under 2023.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen önskar förlänga tiden för utvärderingen så att Pepparrotsbadet kan 
få ha full kapacitet under tre år (2022-2024) för att utvärderingen ska anses vara 
realistisk och spegla verkligheten. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att utvärderingstiden gällande driften av restaurang, 
relax och gym, ska omfatta åren 2022, 2023 samt 2024 och presenteras 2025 för 
upplevelsenämnden. Detta ersätter del av beslut gällande UPN2020/40. 

Yrkanden 
Magnus Johansson (M) yrkar avslag för förvaltningens förslag. Magnus Hellmark 
(C) yrkar avslag för förvaltningens förslag. Anna Juhlin (NE) yrkar avslag för 
förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag 
och dels ett avslagsyrkande från Magnus Johanssons (M), Magnus Hellmark (C) 
och Anna Juhlin (NE). 
Ordföranden finner en beslutsgång som ställer förvaltningens förslag mot 
avslagsyrkandet.  
Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången. 
 
Ordföranden finner att upplevelsenämnden beslutar att avslå ärendet. 

__________  
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Paragraf 87 Ärendenummer UPN2022/14 

Beslut: Sammanträdesplan 2023 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar att anta sammanträdesplanen för 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Varje år tar förvaltningen fram ett förslag till nästa års sammanträdesplan. 
Sammanträdesplanen har tagits fram i dialog med ekonomiavdelningen samt i 
synkronisering med kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar. 

Förvaltningens bedömning 
Förändringar i detta förslag mot föregående år är byte av dag för nämnd. 
Arbetsutskott kommer fortsättningsvis ske på tisdagar. Nämnd sker på torsdag 
veckan efter.  

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att anta sammanträdesplanen för 2023. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att anta sammanträdesplanen för 2023. 

__________ 
 
Kopia till: 
kommunfullmäktige  
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Paragraf 88 Ärendenummer UPN2022/98 

Namngivning idrottshall skola väster 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar att ge den nya sporthallen, som inkluderar en 
fritidsgård, i västra Enköping namnet Västerledens aktivitetscenter. 
 
Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun kommer under 2026 färdigställa en ny skola med tillhörande 
sporthall i västra Enköping. Dessa ska ersätta Enöglaskolan och 
västerledshallarna. Sporthallen kommer innehålla en fritidsgård som ersätter den 
som idag är placerad på västerleds torg. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att anta namnet 
Lillsidanskolan för den nya skolbyggnaden. 
Upplevelseförvaltningen gav under våren 2022 allmänheten möjlighet att inkomma 
med namnförslag på den nya sporthallen. Samma möjlighet gavs även till barn- 
och ungdomar på fritidsgården Vedboden samt barn- och ungdomar på 
Enöglaskolan. 
Ett stort antal namnförslag har inkommit. Förvaltningen har utifrån dessa tagit fram 
fem olika förslag för nämnden att ta ställning till. Dessa har sin grund i antingen 
geografisk koppling, så som övriga hallar i kommunen har, eller i nämndens 
uppdrag att anläggningarna ska vara tillgängliga för alla. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att de fem olika förslagen är lämpliga som namn för den nya 
sporthallen. Då sporthallen även inkluderar en fritidsgård anser förvaltningen att 
namnet ej bör innehålla ordet ”hall”. 
Istället bör namnet visa att anläggningen är att anse som ett centrum för olika delar 
av nämndens ansvarsområden. 
Förvaltningen överlåter därför till nämnden att fatta beslut om vilket namn som är 
att anse som det bästa alternativet. 
Förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att ge den nya sporthallen, som inkluderar en 
fritidsgård, i västra Enköping namnet Västerledens aktivitetscenter. 
 
 

Paragraf 89 Ärendenummer UPN2022/154 
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Officiell presentation av professionella kulturutövare 

Beslut 
Juryn för Enköpings kommuns kulturstipendium har beslutat att tilldela Magnus 
Ludvigsson 2022 års kulturstipendium på 30 000 kronor. 

Juryns motivering: Magnus Ludvigsson Magnus är en väl etablerad musiker 
och producent som varit en del av det svenska musiklivet under stora delar av sitt 
yrkesverksamma liv. Magnus ger ut musik under både eget namn och med sitt 
alias Ludvig Muolin. På Spotify har han närmare 50 000 lyssnare i månaden. Med 
det här stipendiet hoppas vi ge Magnus möjligheten att utveckla sitt eget 
komponerande. Juryn tror och hoppas att hans engagemang och djupa 
musikaliska kunskap ska berika Enköpings kulturliv under många år framöver. 
Magnus Ludvigsson tilldelas Enköping kommuns kulturstipendium 2022 med 30 
000 kronor. 
Beskrivning  
Enköpings kommun delar ut ett kulturstipendium till individ eller grupp som utför, 
eller har utfört, värdefulla insatser för konstens och kulturens utveckling i Enköping. 
Individer i början av sin professionella kulturella verksamhet eller nyligen avslutad 
konstnärlig vidareutbildning är prioriterade. Stipendiet är avsett att stödja och 
uppmuntra insatser inom skilda konstområden. Det kan vara litteratur, musik, film, 
bildkonst, teater, dans, folkbildning och konsthantverk eller till dem som gjort en 
betydande kulturell gärning. Stipendiet delas ut till individer som är, eller varit, 
verksamma eller bor i kommunen. 
Totalt 9 personer har i år ansökt om att bli nominerade till årets kulturstipendium. 
Dessa representerar skilda kulturområden som musik, litteratur, konst, film och 
illustration. 
Juryn tar beslut om vem som ska tilldelas Enköpings kommuns kulturstipendium 
2022. Jurygruppen är sammansatt av tre externa medlemmar med 
specialkompetens inom sitt respektive område samt breda kunskaper inom 
kulturområdet. Juryns medlemmar är Stefan Eurenius, verksamhetsutvecklare för 
litteratur vid Region Uppsala, Johannes Ehnsmyr, strateg, Kultur och bildning vid 
Region Uppsala och Kajsa Enqvist producent för Musik i Uppland. 

__________  
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Paragraf 90 Ärendenummer UPN2022/155 

Officiell presentation av kulturstipendium unga 
   

Beslut 
Juryn för Enköpings kommuns kulturstipendium barn och unga beslutar att tilldela 
Tim Eriksson och Alva Holmstedt 2022 års kulturstipendium à 5 000 kronor 
vardera. 

Juryns motivering: Tim Eriksson Tim är nyfiken, orädd och lyhörd som 
pianist. Förutom att behärska den skrivna musiken har Tim även goda 
improvisationskunskaper. I samspel med andra visar han ett stort engagemang, 
ansvar och förmedlar känsla genom musiken. Juryn hoppas att stipendiet ska bidra 
till ett nytt instrument att fortsätta att utvecklas genom. 
Tim Eriksson tilldelas 2022 års kulturstipendium för barn och unga à 5 000 kronor. 
 
Juryns motivering: Alva Holmstedt Alva uttrycker sig skickligt genom olika 
medier. Hon behärskar olika tekniker så som teckning, måleri, mode och 
kostymdesign. I sitt måleri refererar hon på ett intressant sätt till konsthistorien som 
genom hennes tolkningar blir aktuella i samtiden. Juryn ser Alva som en 
passionerad ung konstnär som visar att hon är på god väg att hitta sin egen röst. 
Alva Holmstedt tilldelas 2022 års kulturstipendium för barn och unga à 5 000 
kronor. 
Beskrivning 
Jurygruppen för kulturstipendium barn och unga består av tre tjänstepersoner från 
upplevelseförvaltningen. Juryn beslutar om vilka personer som får 2022 års 
kulturstipendium för barn och unga. 
Totalt har sju personer mellan 15 och 19 år ansökt om att nomineras till årets 
kulturstipendium. Flera kulturområden finns representerade exempelvis konst, 
sång, musik och film. 
Stipendierna kan sökas av unga i åldrarna 15 till 25 år som är aktiva eller 
folkbokförda i Enköpings kommun. Stipendierna ska stimulera och uppmärksamma 
unga personer som deltar i kulturell verksamhet eller ägnar sig åt eget skapande. 
Hit räknas bland annat dans, musik, konst, teater, litteratur och fotografi men även 
andra uttryck. 

__________  
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Paragraf 91 Ärendenummer UPN2022/156 

Officiell presentation av civilsamhällestipendium  

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun delar för första gången ut ett stipendium särskilt riktat till 
civilsamhället som en del av det totala stödet till Civilsamhället i Enköpings 
kommun. Detta stipendium ska uppmärksamma och uppmuntra ideellt 
engagemang och dess bidrag till lokalsamhället. Stipendierna ges utifrån 
kriterierna Hållbarhet (hållbarhetsinitiativ i civilsamhället), Kreativitet (kreativa och 
oprövade lösningar på en samhällsutmaning), Samverkan (samverkan över 
sektorsgränser såsom privat, offentlig, föreningsliv) samt Ungdomsinitiativ (årets 
initiativ av ungdom). 
Stipendiet ska tilldelas individ, grupp eller organisation som har koppling till 
Enköpings kommun. Den/de nominerade ska utföra eller har utfört, värdefulla 
insatser för samhällsutvecklingen i Enköping. Stipendiet kan tilldelas ett till fyra 
stipendiater varje år. 
Juryn består av tjänstepersoner vid Enköpings kommun som i dialog med övriga 
aktörer i civilsamhället och inom kommunen väljer ut stipendiaterna. 2022 års jury 
består av Marita Ghafouri, samordnare civila samhället vid Enköpings kommun, 
Sofia Ohlsson, Näringslivsutvecklare landsbygd vid Enköpings kommun samt 
Johan Dahlén Strömgren vid Volontärbyrån och Forum idéburna organisationer 
med social inriktning. 
Totalt har 17 nomineringar inkommit. 
Juryns bedömning 
Årets civilsamhällesstipendiater nomineras för sitt ideella engagemang och viljan 
att göra Enköping bättre. Samtliga stipendiater har tagit initiativ till samverkan och 
hitta nya lösningar på utmaningar de uppmärksammat i sitt närområde. De fyra 
utvalda stipendiaterna bidrar alla på olika sätt med värdefulla insatser för 
utvecklingen av Enköping. 
Juryn för Enköpings kommuns civilsamhällesstipendium har beslutat att tilldela 
Dragmansbosjöns våtmarksförening, Enköpings Ki-Aikido, Härnevi 
hembygdsförening och Hörselskadades förening 2022 års 
Civilsamhällesstipendium om 10 000 kronor vardera. 
Dragmansbosjöns våtmarksförening 
Dragmansbosjöns våtmarksförening har genom sitt ideella engagemang arbetat för 
att återställa sjön så som den var på 90-talet. Arbetsgruppen från föreningen har 
lyckats samla markägarna i området och genom driv och engagemang bildat den 
ideella föreningen Dragmansbosjöns våtmarksförening. Detta ideella initiativ bidrar 
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till en hållbar utveckling och värnar den ekologiska mångfalden i området. Ett 
initiativ som inte hade blivit genomfört utan dessa eldsjälar. 
Enköpings Ki-Aikido 
Enköpings Ki-Aikido stärker individen genom att få en inre styrka (Ki)samt en social 
kompetens i utövandet. Särskilt värt att nämna är arbetet med de barn som har 
särskilda behov. Föreningen arbetar för att lyfta fram barnen som får mer 
självförtroende , samt få en positiv självkänsla när de ser att de klarar av mer än 
vad de tror. Föreningen lär ut konflikthantering samt hur en kan ta sig ur en 
obehaglig situation som kan uppstå i vardagen och har även utvecklat sin 
verksamhet och har självförsvarskurs för flickor 0-100 år. 
Härnevi hembygdsförening 
Härnevi hembygdsförening samlar många aktiva medlemmar som med ideella 
insatser och nära samverkan med såväl andra föreningar som lokala företagare 
utvecklat Mötesplats Härnevi. Det är en plats för både fysiska aktiviteter och 
gemenskap för alla åldrar och där finns bland annat pulkabacke, grillkåta, 
tillgänglighetsanpassad vandringsrunda och boulebanor m.m. Föreningen har i 
flera år på ett föredömligt sätt samlat bygdens folk i projekt som syftar till att vårda 
områdets kulturarv och iordningställa lättillgängliga besöksmål, t ex vid den 
restaurerade Äspuss. 
Hörselskadades förening 
Hörselskadades förening i Enköping-Håbo granskar kontinuerligt publika lokaler för 
att se om de har en fungerande hörslinga. En sådan krävs för att hörselskadade 
ska kunna vara delaktiga i både det offentliga livet och för att kunna uppleva precis 
samma saker som andra medborgare, till exempel kultur, föredrag, information, 
privata sammankomster. Föreningen gör en teknisk kontroll och ställer frågor om 
rutiner och skyltning samt ger ofta goda råd. Initiativet bidrar till en ökad förståelse 
för vikten av att hörslingan finns, fungerar och kontrolleras regelbundet. Att ingen 
ska behöva känna sig utanför i något sammanhang är föreningens motto. Om alla 
hörselskadade vet att det finns fungerande hörslingor i alla lokaler kommer de 
också att bli mer aktiva och delta i det sociala livet. 

__________  
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Paragraf 92 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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Paragraf 93  

Ledamotsinitiativ - Samutnyttjande av kommunägda 
och bidragsfinansierade lokaler för våra 6 
förskolebussar 

Beslut 
Upplevelsenämnden avslår ledamotsinitiativet då förslaget behöver hanteras i 
annan nämnd. Upplevelsenämnden inte har rådighet för de lokaler som förslaget 
hänvisade till. 

Beskrivning av ärendet 
Våra 6 förskole bussar har inte tillgång till några lokaler ute på de stopp som de gör 
var dag. Rektor, förskollärare och personal på bussarna har uttryckt en önskan om 
att utöka landningsplatser för våra förskolebussar. 

Förslag: Vi föreslår att våra förskolebussar bereds tillträde till de hus och 
bygdegårdar som kommunen ger bidrag till genom de samverkansavtal med 
berörda parter som redan finns. Exemplen på sådana platser kan vara 
Främjarstugan, Sommaro, Österrunda bygdegård med flera. 

Motivering:  Att genomföra detta skulle ge ett stort mervärde för barnen och 
personalen. Detta skulle dessutom höja kvalitén med nya spännande miljöer och 
praktiskt väsentligt genom tillgång till lokaler med faciliteter som toaletter, 
samlingsrum och kök när det exempelvis är dåligt uteväder. 

Vi kan också försäkra att personalen och barnen i verksamheten på förskolorna 
skulle jubla  

__________ 
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