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Paragraf 19  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Till protokollsjusterare valdes Sverre Ahlbom (S) 

__________  
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Paragraf 20  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragslistan godkändes. 

__________  
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Paragraf 21  

Ordförande informerar 

Beslut 
Ordförande informerade om: 
Att ordförande har delat ut idrottstipendiet till kategori ungdom. Ordföranden var 
även närvarande när biblioteket fick ta emot tillgänglighetspriset, och att biblioteket 
i samband med detta även har uppmärksammats på det senaste 
fullmäktigesammanträdet.  

__________  
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Paragraf 22  

Återkoppling av föreningsbreven/intervjuer  

Beslut 
Ulrika Riseby från Great consulting sammanfattar resultatet av djupintervjuer och 
enkäter som genomförts med anledning av föreningsbreven.  

__________  
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Paragraf 23  

Förvaltningen informerar 

Beslut 
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 24 Ärendenummer UPN2022/13 

TAXOR OCH AVGIFTER 2023 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer upplevelsenämndens förslag på taxor och avgifter, 
att gälla från 1 januari 2023. 

Upplevelsenämnden för egen del 
Upplevelsenämnden godkänner förvaltningens förslag på taxor och avgifter att 
gälla från 1 januari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag bifogas till upplevelsenämndens taxor och avgifter 2023 enligt bilaga 1. 
2022 års taxor och avgifter redovisas också. Samtliga taxor och avgifter redovisas 
inklusive moms om inte annat framgår av dokumentet. Likaså redovisas 
förändringen i procent. 
Under hösten 2021 har upplevelseförvaltningen arbetat med en kartläggning av 
prioriterade målgrupper och taxenivåer där en jämförelse med 10 närliggande 
kommuner och 10 jämnstora kommuner genomförts. Kartläggningen har 
presenterats för pensionärsrådet, tillgänglighetsrådet, natur- och friluftsrådet samt 
referensgruppen för idrottsföreningar som givits möjlighet att inkomma med 
synpunkter. Utifrån underlag och inkomna synpunkter hade upplevelsenämnden en 
workshop i slutet av januari 2022 där medskick gjordes inför taxor och avgifter 
2023, men även gällande fortsatt arbete med taxor och avgifter under året. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens kostnader ökar varje år och intäkterna behöver därför också öka för 
att möta detta. I den kartläggning som genomförts framgår att Enköpings kommun 
ligger på en medelhög nivå gällande taxor och avgifter för barn- och 
ungdomsverksamhet. När det gäller verksamhet för vuxna i föreningar samt för 
privata och icke-kommunala förhyrare framgår istället att nuvarande taxor och 
avgifter generellt ligger lägre än de kommuner som ingått i kartläggningen. 
Vidare framgår att det är barn- och ungdomsverksamhet som är den mest 
prioriterade målgruppen i alla kommuner som ingått i kartläggningen. Förvaltningen 
bedömer därför att kategori 1 ska få den lägsta höjningen som generellt föreslås 
uppgå till 2 %, vilket följer konsumentprisindex. Kategori 2 bör få en något högre 
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höjning som generellt uppgår till 3 %. Kategori 3 bör få den högsta höjningen som 
generellt uppgår till 5 %, men där vissa enskilda höjningar kan bli högre. Ovan 
gäller för hyra av lokaler och anläggningar. 
Inom Enköpings kommun ligger idag verksamhet för vuxna i olika kategorier 
beroende på om föreningen har barn- och ungdomsverksamhet eller inte. 
Upplevelsenämnden har i sin workshop gett ett medskick om att all verksamhet för 
vuxna i kommunen bör ligga i kategori 2 för att behandlas likvärdigt. Förvaltningen 
föreslår därför ändringar i kategorierna som motsvarar nämndens önskemål. 
Vidare föreslår förvaltningen att idrottsförbund placeras i kategori 2. Detta för att 
göra Enköping mer attraktivt för läger och turneringar, vilket bidrar till en ökad 
turism som har en positiv påverkan på många delar av kommunen. 
Fjärdhundrabadet har under flera år genomgått stora investeringar i form av 
renoveringar och nu senast har en ny vattenrening installerats. Förvaltningen 
bedömer därför att enkelbiljetterna generellt bör höjas med 5 kronor. När det gäller 
säsongsbiljetterna finns idag ingen tydlig koppling mellan en enkelbiljett och antalet 
besök under en säsong. Förvaltningen föreslår därför att priset för dessa sätts så 
att de motsvarar 9 besök, vilket innebär att den procentuella höjningen i vissa delar 
blir hög. 
För Pepparrotsbadet föreslås en höjning för enkelbiljetter på 5 kr för vuxna i både 
simhall och familjebad. Detta innebär att priserna för familjebiljetter också behöver 
justeras uppåt. När det gäller kostnaden för årskorten i simhall och familjebad så 
finns idag inte någon tydlig koppling mellan en enkelbiljett och antalet besök på ett 
år. Förvaltningen bedömer att en rimlig riktlinje är 25 besök och priserna för 
årskorten behöver därför justeras uppåt. För att det inte ska bli en för stor höjning 
mellan åren bedöms denna förändring behöva genomföras under flera år. 
Ekonomisk analys 
En förändring av kategoriindelningen så att all verksamhet för vuxna placeras i 
kategori 2 bedöms medföra en ökning av intäkter på cirka 250 000-300 000 kronor. 
En höjning av taxorna enligt nu lämnat förslag bedöms medföra en ökning av 
intäkter på cirka 150 000-200 000 kr. 
Sammantaget bedöms nu lämnat förslag medföra ökade intäkter på cirka 400 000-
500 000 kr. 
 
Barnrättsperspektivet 
Barn- och ungdomar är den högst prioriterade målgruppen för Enköpings kommun 
i taxor och avgifter. Utifrån detta och utifrån den kartläggning som är gjord där 
jämförelse gjorts med 20 andra kommuner så har denna målgrupp den lägsta 
procentuella höjningen i förslaget till taxor och avgifter, vilket är i linje med barnets 
bästa. Detta gäller hyra av lokaler och anläggningar. 
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För Pepparrotsbadet föreslås inga höjningar för barn- och ungdomar gällande 
enkelbiljetter. Kostnad för årskort ökar, men där barn- och ungdomar har den 
lägsta höjningen. I Fjärdhundrabadet är den procentuella höjningen högre, främst 
för barn från 12 år och äldre. Från 12 år har dock barn rätt att själva vistas på 
anläggningen och bedöms därför kunna nyttja anläggningen i större omfattning än 
mindre barn som behöver besöka badet med vårdnadshavare. 
Den största kostnadsökningen enligt förslaget är förslaget till förändring där all 
verksamhet för vuxna placeras i kategori 2. 

Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer upplevelsenämndens förslag på taxor och avgifter, 
att gälla från 1 januari 2023. 

 
Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden godkänner förvaltningens förslag på taxor och avgifter att 
gälla från 1 januari 2023. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Arbetsutskottet lämnar punkten utan eget ställningstagande. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Arbetsutskottet lämnar punkten utan eget ställningstagande. 

__________ 
 
Kopia till: 
kommunfullmäktige  
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Paragraf 25 Ärendenummer UPN2021/221 

Medborgarförslag - Träningstrappa vid elljusspåret i 
Örsundsbro 

Beslut 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Den 26 augusti 2021 inkom ett medborgarförslag om att bygga en träningstrappa i 
anslutning till det utegym som planeras i Örsundsbro under 2022. Förslagsställaren 
menar att trappträning ger en god allsidig träning, och pekar på ett exempel där en 
motionstrappa byggts i anslutning till ett utegym sydväst om Helsingfors i Finland. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Friluftsliv och spontanidrott är en viktig faktor för folkhälsan och förvaltningen har 
påbörjat ett långsiktigt strategiskt arbete för att utveckla detta. Förvaltningen ser 
positivt på att medborgarna efterfrågar mer frilufts- och spontanidrottsanläggningar, 
då fokus kommer vara på att utveckla den typen av anläggningar i kommunen 
kommande år.  

I finska kommuner finns många exempel på motionstrappor som byggs i befintlig 
terräng med naturliga sluttningar. Trappstegen är breda och låga, och trapporna 
har en låg lutning vilket gör att de lämpar sig för konditionsträning. Kostnaden för 
en motionstrappa varierar beroende på storlek. I Västerby friluftsområde i Ekenäs, 
Finland, planeras bygget av en motionstrappa på 60 meter som beräknas kosta 
mellan 45 000 och 50 000 euro. 

Under 2022 ska ett utegym byggas i Örsundsbro respektive Hummelsta. 
Förvaltningen har ambitionen att fortsätta utveckla friluftsliv och spontanidrott. 
Omvärldsbevakning och kontakt med intilliggande kommuner gällande friluftsliv 
pågår. 

Med anledning av det rådande ekonomiska läget är förvaltningens bedömning att 
det inte är aktuellt att bygga en motionstrappa i Örsundsbro. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
kommunfullmäktige 
Förslagsställaren  



Protokoll  14 (19) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-15  

 

Upplevelsenämnden 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 26 Ärendenummer UPN2021/236 

Medborgarförslag - Räcken i  rehab, Pepparrotsbadet 

Beslut 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Den 21 september 2021 inkom ett förslag om att sätta upp räcken längs 
kortsidorna i Pepparrotsbadets rehabbassäng. Förslagsställaren förklarar att 
befintliga sidostänger inte räcker till när vattengymnastik utövas i bassängen. 

Förvaltningens bedömning 
Pepparrotsbadets rehabbassäng spelar en viktig roll i kommunens uppgift att bidra 
till en god folkhälsa och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för alla. 

Bassängen är utrustad med en hiss från vilken rullstolsburna besökare kan ta sig 
ner i badet. På anläggningen finns två rullstolar för ändamålet. Bassängen har en 
höj- och sänkbar botten med ett maximalt djup på 2,1 meter. Rehabbassängen har 
i slutet av 2021 kompletterats med sidoräcken längs kortsidorna för att öka 
bassängens tillgänglighet och undvika trängsel när bassängen nyttjas av flera 
brukare. 

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 27 Ärendenummer UPN2021/251 

Medborgarförslag - Sidostänger i rehabbassängen 

Beslut 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Den 24 november 2021 inkom ett medborgarförslag som föreslår att ansvarig 
nämnd lägger till ledstänger på kortsidorna av Pepparrotsbadets rehabbassäng. 
Förslagsställaren lyfter att det är trångt när deltagare i vattengymnastik behöver 
samsas om ledstängerna längs bassängens långsidor.  

Förslagsställaren anser också att det vore bättre om bassängens botten sluttade, 
så att deltagarna med olika längd kan ha samma djup. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Pepparrotsbadets rehabbassäng spelar en viktig roll i kommunens uppgift att bidra 
till en god folkhälsa och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för alla. 

Bassängen är utrustad med en hiss från vilken rullstolsburna besökare kan ta sig 
ner i badet. På anläggningen finns två rullstolar för ändamålet. Bassängen har en 
höj- och sänkbar botten med ett maximalt djup på 2,1 meter. Rehabbassängen har 
i slutet av 2021 kompletterats med sidoräcken längs kortsidorna för att öka 
bassängens tillgänglighet och undvika trängsel när bassängen nyttjas av flera 
brukare. 

Bassängens botten är höj- och sänkbar för att djupet ska kunna anpassas efter de 
målgrupper som använder bassängen. I projekteringen stod valet mellan att 
antingen välja ett sluttande golv eller ett höj- och sänkbart golv varpå valet föll på 
det senare efter dialog med referensgrupp.  

Att rekonstruera bassängen så att den får ett sluttande golv bedöms inte vara 
aktuellt dels ur ett ekonomiskt perspektiv, dels då den redan uppfyller 
tillgänglighetskraven. 

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

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren  
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Paragraf 28 Ärendenummer UPN2022/67 

Regler för inköp och upphandling 

Beslut 
Upplevelsenämnden tillstyrker förvaltningens svar på remiss – Regler för inköp och 
upphandling. 

Beskrivning av ärendet 
Den riktlinje för direktupphandling som kommunstyrelsen beslutade om 2016 
behöver ändras för att överensstämma med lagen om offentlig upphandling. För en 
tydligare styrning inom inköp och upphandling behöver ett nytt styrdokument 
omfatta en helhet inom inköp och upphandling som innehåller tydligare 
ansvarsförhållanden och som styrs mot kommunens långsiktiga mål. 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram Regler för inköp och 
upphandling som nu gått ut på remiss till nämnderna för möjlighet att lämna 
synpunkter.  

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Dokumentet är otydligt och svårtolkat då det gäller ansvarsfrågan (nämnd – 
inköpsavdelning – förvaltning) samt vad som gäller vid direktupphandling 
respektive upphandling över direktupphandlingsgränsen. Detta öppnar för egna 
tolkningar som blir ett incitament till att tveksamheter kan påverka hur vi följer 
lagstiftningen. 

Texten i dokumentet behöver omformuleras så att man enkelt förstår om det som 
avses gäller vid direktupphandling, upphandling, över direktupphandlingsgränsen 
eller båda delarna. 

Vi bedömer även att barnperspektivet borde tas med så att man vid upphandling 
så långtgående som möjligt säkerställer att de varor som levereras inte tillverkats 
med hjälp av barnarbetare. Vi saknar en barnkonsekvensanalys med anledning av 
detta. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden tillstyrker förvaltningens svar på remiss – Regler för inköp och 
upphandling. 
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden tillstyrker förvaltningens svar på remiss – Regler för inköp och 
upphandling. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 29 Ärendenummer UPN2022/2 

Delegationsbeslut till nämnd 

Beslut 
Upplevelsenämnden godkänner upplevelseförvaltningens redovisning av 
delegeringsbeslut enligt bilaga 1. 

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. 
 

__________
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