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Paragraf 18  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Linda Johansson (S) valdes till protokollsjusterare. 

__________  
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Paragraf 19  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkändes. 

__________  
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Paragraf 20  

Ordförande informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande informerar om aktuella händelser inom nämndens ansvarsområde. 

__________  
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Paragraf 21  

Förvaltningen informerar 

Beskrivning av ärendet 
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 22 Ärendenummer UPN2023/55 

Information: Avsiktsförklaring Regional cykelled - 
Enköping Håbo 

Beslut 
Nämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Region Uppsala, Upplandsstiftelsen och kommunerna Enköping och Håbo arbetar 
tillsammans för att etablera en regional cykelled, den första i sitt slag i länet. 

Arbetet för regional cykelled ligger i linje med både Enköping och Håbo kommuns 
långsiktiga mål. För en omställning till mer hållbart resande är gång och cykel 
tillsammans med kollektivtrafiken givna faktorer som också har självklart positiv 
inverkan på både folkhälsan och kommunens näringsliv. Besöksnäringen är en 
viktig part för att skapa en levande landsbygd.  

I den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län framgår att en hållbart växande 
besöksnäring ökar länets attraktivitet och ökar förutsättningarna för ett gott 
liv. Arbetet med regionala cykelleder ligger i linje med Regional strategi för 
besöksnäring för Uppsala län. Strategin ska ge förutsättningar för att tillsammans 
med länets kommuner och destinationer arbeta för en stärkt region utifrån 
hållbarhet, med betoning på ökad tillväxt för de företag som verkar inom 
besöksnäringen. Länets rika utbud inom natur och kulturarv i kombination med en 
näring etablerad både i städerna och på landsbygden ger förutsättningar för 
tillväxt. Det kan gynna användandet av det lågtrafikerade vägnätet och få fler att 
cykla men även ha en positiv inverkan på folkhälsan och öppna upp för fler 
möjligheter för besöksnäringen. 

Genom arbetet med en regional cykelled utvecklar parterna en 
samverkansmodell.  Denna modell är tänkt att kunna användas för att skapa fler 
regionala cykelleder i länet.  

Under skapandet av den regionala cykelleden så kan det uppstå felande länkar i 
det statliga vägnätet och de hanteras i arbetet med länsplanen för regional 
transportinfrastruktur för Uppsala län. 

Syftet med en gemensam avsiktsförklaring är att tillsammans arbeta för att etablera 
en regional cykelled som passerar igenom Håbo kommun och Enköpings kommun 
och skapa förutsättningar för framtida förvaltning. 



Protokoll  9 (21) 

Sammanträdesdatum  
2023-03-16  

 

Upplevelsenämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Det innebär arbete med att: 
 
- Förbereda och lämna i en ansökan om regional cykelled till Trafikverket. 
 
- Förbereda för att parterna, i samband med att Trafikverket godkänner en regional 
cykelled, ska kunna ingå ett mer formellt och avtalsbundet samarbete gällande 
kommunernas säkerställande av drift och underhåll samt gemensamma insatser 
kring utveckling och marknadsföring av leden. 
 
- Förbereda för att de olika parterna vid beslut om regional cykelled har ett 
fungerande samarbete och en fungerande rollfördelning enligt ingånget avtal. 

 Målen för en gemensam avsiktsförklaring är att: 
 
- Etablera en regional cykelled på befintligt vägnät utifrån Trafikverkets 
klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning för Cykelleder för rekreation och 
turism 
 
- Cykelleden ska utgöra en möjliggörare för tillväxt i besöksnäringen, 
landsbygdsutveckling, samt utgöra en positiv påverkan för miljön och bättre 
folkhälsa. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser att en gemensam avsiktsförklaring visar på kraft och ambition 
kring samverkan över förvaltningsgränser, mellan kommuner i länet och 
tillsammans med regionen. En avsiktsförklaring mellan parterna förankrar internt att 
det är respektive organisations ambition och intention att arbeta med infrastruktur 
för cykel. Arbetet sker inom ordinarie budgetram och inom ram för förvaltningens 
arbete med besöksnäring.  

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Nämnden tackar för informationen. 

__________ 
 
Kopia till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Håbo kommun 
Upplandsstiftelsen 
Region Uppsala 
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Paragraf 23 Ärendenummer UPN2022/204 

Näringslivsprogram 2023-2027  

Beslut 
Upplevelsenämnden tillstyrker förvaltningens svar på remiss – Näringslivsprogram 
för Enköpings kommun 2023 – 2027. 

Beskrivning av ärendet 
Näringslivsprogram för Enköpings kommun 2023–2027 är sänd på remiss, för att 
samla in synpunkter inför framtagande av en slutlig version. Remissvar har 
sammanställts av förvaltningens två olika verksamhetsområden med tillhörande 
enheter. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att förslag till näringslivsprogram för Enköpings kommun 
2023–2027 är bra och kommer att vara till stöd vid kommunens arbete för ett 
välmående näringsliv. En av programmets övergripande styrkor är den uttalade 
strategiska riktningen där utökad samverkan mellan förvaltningar och det lokala 
näringslivet är förutsättningar för att förflyttningen ska kunna göras. Förvaltningen 
ser också positivt på det forum med representanter från förvaltningarna, som ska 
bildas som del i att förverkliga innehållet i programmet, med tillhörande 
handlingsplaner.  

I förslag till näringslivsprogram finns även plats för tillägg, där förvaltningen i detta 
remissvar tackar för möjligheten att lämna synpunkter.  

Förvaltningen ser att programmet behöver förtydligas och ytterligare beskriva hur 
förslag till identifierade mål med innehåll har arbetats fram, och vilka parter som 
har varit delaktiga. Upplevelseförvaltningen ser inte att dess verksamheter eller 
enheter har varit aktivt delaktiga i processen för framtagande och noterar därmed 
att komponenter för ett framgångsrikt arbete för ett välmående näringsliv till viss 
del saknas och behöver förtydligas. I upplevelsenämndens reglemente finns ett 
flertal ansvarsområden som är kopplade till kommunens arbete för ett gott 
näringsliv: 
Besöksnäring är en basnäring för Sverige, med en stor betydelse för det lokala 
näringslivet i Enköping. Programmet hänvisar helt riktigt till att ett särskilt arbete för 
besöksnäring löper parallellt, men förvaltningen menar att besöksnäring som del i 
övrigt näringsliv behöver beredas mer plats i programmet.  
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Vidare bör programmet beskriva hur det lokala föreningslivet och civilsamhället, 
tillsammans är viktiga samverkansaktörer och hur det kan kopplas till det lokala 
näringslivet. Att engagera sig i föreningsliv som ledare och/eller styrelseledamot är 
ett viktigt sätt att utveckla de färdigheter som krävs för att utvecklas inom 
näringsliv. Här bör vi som kommun arbeta strategiskt med att stötta civilsamhällets 
arbete med att rekrytera unga ledare, vilket ökar kunskap om entreprenörskap som 
är viktigt för näringslivets långsiktiga utveckling. Här kan även samverkan mellan 
näringsliv och studieförbund vara en del av utvecklingen.  
 
Idrottsturismens betydelse för det lokala näringslivet i Enköping är därtill 
betydande, där exempelvis kommunens lokaler och, både inomhus och utomhus 
bokas av näringslivet vid exempelvis företagarmässor. Här är funktionen 
bokningsservice en viktig part. 

Ett levande kulturlivs betydelse för ett fungerande näringsliv, är även något som 
förvaltningen vill lämna som medskick vid fortsatt bearbetning av programmet. 
Kulturlivet bidrar till platsens attraktivitet, som i förlängningen bidrar till att attrahera 
arbetskraft och inflyttning till kommunen, inte minst för familjer och barnfamiljer. I 
kommunen finns en kulturell infrastruktur i form av kulturscener, kulturlokaler och 
gestaltad livsmiljö med stora evenemang som Trädgårdsdagen och 
Måndagskvällar. Den kulturella infrastrukturen är även något som är prioriterat i 
och med renovering av medborgarhuset Joar Blå med omställning till kulturhus. 
 
Ett levande kulturliv bidrar till att stärka platsvarumärket, men även för en hållbar 
och effektiv samhällsbyggnadsprocess. Ett konkret exempel är hur programmet 
omnämner området Myran som ”ska utvecklas till en modern mötesplats för 
handel, affärer och bostäder”. Här bör även nämnas kommunens ickekommersiella 
mötesplatser och vårt ickekommersiella aktivitetsutbud.  

Då programmet blir ett bland kommunens övriga styrande dokument, med 
nämnder, förvaltningar och bolag som läsare föreslår förvaltningen slutligen att det 
även produceras en populärversion med bilder och förslagsvis även en infofilm, 
som del i det kommande arbetet med att göra programmet känt och använt. 

Synpunkter av mer språklig karaktär, inklusive behov av förklaring av facktermer 
skickas separat till handläggare för programmet. Förslagsvis läggs ett avsnitt för 
ordlista längs bak i programmet. 



Protokoll  12 (21) 

Sammanträdesdatum  
2023-03-16  

 

Upplevelsenämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden tillstyrker förvaltningens svar på remiss – Näringslivsprogram 
för Enköpings kommun 2023 – 2027. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden tillstyrker förvaltningens svar på remiss – Näringslivsprogram 
för Enköpings kommun 2023 – 2027. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen  
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Paragraf 24 Ärendenummer UPN2023/11 

Taxor och avgifter 2024 

Beslut 
Upplevelsenämnden godkänner förvaltningens förslag på taxor och avgifter att 
gälla från 1 januari 2024. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag bifogas till upplevelsenämndens taxor och avgifter 2024 enligt bilaga 1. 
2023 års taxor och avgifter redovisas också som jämförelsematerial. Samtliga taxor 
och avgifter redovisas inklusive moms om inte annat framgår av dokumentet. 
Likaså redovisas förändringen i procent. 

Under hösten 2021 arbetade upplevelseförvaltningen med en kartläggning av 
prioriterade målgrupper och taxenivåer där en jämförelse med 10 närliggande 
kommuner och 10 jämnstora kommuner genomfördes. 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 där implementeringen av en ny framtagen 
modell pekades ut som prioriterad inför 2024. 

Förvaltningen har arbetat med att överföra befintliga taxor och avgifter i den nya 
modellen. Modellen bygger på en fastställd nettotaxa som grund och där sedan 
olika kategorier av kunder och anläggningar påverkas genom olika faktorer som 
multipliceras med nettotaxan. Förändringen innebär att nämnden kommande år i 
huvudsak endast behöver ta ställning till en förändring av nettotaxan, vilket innebär 
en minskad administration. Alla taxor och avgifter har inte dock varit lämpliga att 
implementera i nettotaxan. 

Övriga avgifter som inte hanteras i den nya modellen har i de flesta fall höjts med 2 
procent. För några av det lägsta avgifterna syns den 2 procentiga höjningen inte i 
underlaget eftersom avgiften avrundats till hela kronor.  

I samband med införandet av den nya modellen har utseendet på taxor och 
avgifter förändrats för att göra den tydligare och mer lättöverskådlig. Detta genom 
att dela in taxor och avgifter under olika rubriker. 
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens kostnader ökar varje år. I kombination med årliga 
effektiviseringskrav behöver intäkterna därför också öka. 
 
I den utredning som genomförts framgår att Enköpings kommun ligger på en 
relevant nivå gällande taxor och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet. När 
det gäller vuxenverksamhet 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 utredningen. Vidare framgår att det är barn- och 
ungdomsverksamhet som är den mest prioriterade målgruppen i alla kommuner 
som ingått i utredningen. Förvaltningen bedömer därför att kategori 1 ska få den 
lägsta höjningen som generellt föreslås uppgå till knappt 2 %. 
 
I den nya modell som nämnden beslutat att tillämpa från 1 januari 2024 ska en 
fastställd nettotaxa tillämpas. För de flesta lokaler och anläggningar innebär 
förslaget att förhyrare i kategori 1 betalar en kostnad om 116 kronor per timme. 
Denna summa föreslås därför bli den fastställda nettotaxan som styr övriga taxor 
och avgifter. 
Modellen innebär vidare att kostnaden för olika kategorier av förhyrare tas fram 
genom fastställda faktorer som multipliceras med nettokostnaden. Förslaget 
innebär att det stora flertalet lokaler och anläggningar som har samma taxor och 
avgifter för de olika kategorierna fastställs till följande faktorer: 
- Kategori 1, 1 x nettotaxan 
- Kategori 2, 2 x nettotaxan 
- Kategori 3, 4 x nettotaxan 
Lokaler och anläggningar som tidigare har avvikit i taxor och avgifter på grund av 
deras funktion eller ändamål har åsatts faktorer som innebär en uppräkning utifrån 
nuvarande taxor och avgifter. Detsamma gäller taxor och avgifter som avviker på 
grund av att de är säsongssatta. Förändringen innebär att den procentuella 
höjningen för kategori 2 och 3 generellt blir högre än för kategori 1. Detta blir en 
följd av införandet av modellen där förvaltningen i så stor utsträckning som möjligt 
försökt undvika decimaler. 
En sådan kostnadsjustering ligger dock i linje med den kartläggning som gjordes 
hösten 2021 och är också nödvändig för att möta den utmanande ekonomiska 
situationen som påverkar nämnden nu och framöver. 
När det gäller träningstaxor så sker den största procentuella höjningen 
hoppbassängen i Pepparrotsbadet dagtid från klockan 15 och på helger. 
Bakgrunden är att denna bassäng ingår i entrén till familjebadet och om bassängen 
är uthyrd så behöver förvaltningen sälja entrébiljetter till reducerat pris vilket 
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medför minskade intäkter. I övrigt får de icke uppvärmda konstgräsplanerna en stor 
procentuell höjning utanför ordinarie säsong. Detta delvis på grund av fastställande 
av faktorer men också då förvaltningen nu arbetar mer aktivt för att kunna hålla 
planerna öppna. 
Uthyrning av vissa samlingslokaler får en större procentuell höjning. Detta då 
relevant faktor behövt sättas för dessa. 
För Fjärdhundrabadet förslås en höjning av entrépriset för vuxna samt som en följd 
även vissa säsongskort. I Pepparrotsbadet förslås höjningar främst på olika typer 
av säsongs- och årskort. Detta då entrépriserna generellt bedöms ligga på en 
marknadsmässig nivå, men där årskorten behöver höjas något för att motsvara ett 
relevant antal besök under aktuell tidsperiod. Som exempel innebär förslaget till 
priser på årskort i simhallen att dessa nu motsvarar 25 besök på ett år. Några nya 
taxor och avgifter har tillkommit då nya kurser har startats i badets regi. 
Ekonomisk analys 
Införandet av den nya modellen och de procentuella höjningar som där föreslås 
beräknas medföra en ökning av intäkter på cirka 500 000 kronor. 
Barnrättsperspektivet 
Barn- och ungdomar är den högst prioriterade målgruppen för Enköpings kommun 
i taxor och avgifter. Utifrån detta och utifrån den utredning 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.  

Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer upplevelsenämndens förslag på taxor och avgifter, 
att gälla från 1 januari 2024. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden godkänner förvaltningens förslag på taxor och avgifter att 
gälla från 1 januari 2024. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Arbetsutskottet lämnar punkten utan eget ställningstagande. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 25 Ärendenummer UPN2023/52 

Drift av campingverksamhet 

Beslut 
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. upplevelsenämnden ska bedriva campingverksamhet och därmed tillhörande 
verksamhet på Bredsand 1:366 och 1:93, under förutsättningen att 
kommunfullmäktige beslutar i ärende KS2023/92 att kommunstyrelsen ska ingå 
överenskommelse om uppsägning med First Camp Sverige AB avseende 
anläggningsarrendet på Bredsand 1:366 och avseende tomträttsavtalet på 
Bredsand 1:93. 
2. revidera upplevelsenämndens reglemente genom att lägga till ”bedriva camping- 
och badverksamhet och därmed tillhörande verksamhet” som en ny punkt under 
rubriken ”Upplevelsenämndens ansvarsområden”. 

Beskrivning av ärendet 
First Camp Sverige AB (bolaget) bedriver idag campingverksamhet vid 
Bredsandsbadet. Verksamheten bedrivs dels genom ett anläggningsarrende på 
fastigheten Bredsand 1:366 för camping samt genom en tomträtt på fastigheten 
Bredsand 1:93 för vandrarhem och stugor. 
Upplevelsenämnden har ansvar för samtliga kommunala friluftsbad i kommunen, 
vilket inkluderar Bredsandsbadet på fastigheten Bredsand 1:22. Nämnden är också 
ansvarig för arrendeavtalet med bolaget gällande fastigheten Bredsand 1:366 och 
har genom detta avtal en årlig intäkt om 330 000 kronor. I detta avtal ingår ett 
skötselavtal där bolaget sköter om fastigheten Bredsand 1:22 mot en årlig 
driftersättning på 275 000 kronor. 

Bolaget och Enköpings kommun har en pågående dialog avseende 
överenskommelse om uppsägning av anläggningsarrendet och tomträttsavtalet. En 
sådan överenskommelse innebär att ansvaret för driften av campingen övergår till 
kommunen. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen bedömer att uppdraget att driva en campingverksamhet 
faller under upplevelsenämndens ansvar som en del av ansvaret för friluftsliv och 
rekreation. Nämnden redan idag har ett ansvar för Bredsandsbadet vilket 
inkluderar fastigheterna Bredsand 1:22 och 1:366. 
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Förvaltningen har påbörjat ett gediget arbete för att vara förberedda för ett 
övertagande av verksamheten och det arbetet kommer fortsätta. Förvaltningen 
bedömer därför att förutsättningarna att bedriva verksamheten med start under 
våren 2023 är goda.  

Upplevelseförvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige besluta att 
upplevelsenämnden ska bedriva campingverksamhet och därmed tillhörande 
verksamhet på Bredsand 1:366 och 1:93, under förutsättningen att 
kommunfullmäktige beslutar i ärende KS2023/92 att kommunstyrelsen ska ingå 
överenskommelse om uppsägelse med First Camp Sverige AB avseende 
anläggningsarrendet på Bredsand 1:366 och avseende tomträttsavtalet på 
Bredsand 1:93.  

Upplevelseförvaltningen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att revidera 
upplevelsenämndens reglemente genom att lägga till ”bedriva camping- och 
badverksamhet och därmed tillhörande verksamhet” som en ny punkt under 
rubriken ”Upplevelsenämndens ansvarsområden”. Detta för att tydliggöra att sådan 
verksamhet ingår i upplevelsenämndens ansvarsområden.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ambitionen från förvaltningen är att verksamheten ska kunna finansiera driften av 
campingverksamheten genom intäkterna från uthyrning av campingplatser, stugor 
och vandrarhem. Detta behöver dock följas upp löpande under året. 
Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Beslutet medför inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Beslut om driften av Bredsands camping och stugby, 2023-02-22 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. upplevelsenämnden ska bedriva campingverksamhet och därmed tillhörande 
verksamhet på Bredsand 1:366 och 1:93, under förutsättningen att 
kommunfullmäktige beslutar i ärende KS2023/92 att kommunstyrelsen ska ingå 
överenskommelse om uppsägning med First Camp Sverige AB avseende 
anläggningsarrendet på Bredsand 1:366 och avseende tomträttsavtalet på 
Bredsand 1:93. 
2. revidera upplevelsenämndens reglemente genom att lägga till ”bedriva camping- 
och badverksamhet och därmed tillhörande verksamhet” som en ny punkt under 
rubriken ”Upplevelsenämndens ansvarsområden”. 
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. upplevelsenämnden ska bedriva campingverksamhet och därmed tillhörande 
verksamhet på Bredsand 1:366 och 1:93, under förutsättningen att 
kommunfullmäktige beslutar i ärende KS2023/92 att kommunstyrelsen ska ingå 
överenskommelse om uppsägning med First Camp Sverige AB avseende 
anläggningsarrendet på Bredsand 1:366 och avseende tomträttsavtalet på 
Bredsand 1:93. 
2. revidera upplevelsenämndens reglemente genom att lägga till ”bedriva camping- 
och badverksamhet och därmed tillhörande verksamhet” som en ny punkt under 
rubriken ”Upplevelsenämndens ansvarsområden”. 

Yrkanden 
Linda Johansson (S) yrkar bifall till förslaget. Anna Juhlin (NE) yrkar bifall till 
förslaget. Cecilia Karikoski (MP) yrkar bifall till förslaget. Ordförande yrkar bifall till 
förslaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd 
Tekniska nämnden, för kännedom  
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Paragraf 26 Ärendenummer UPN2023/59 

Riktlinjer för offentlig konst i Enköpings kommun 

Beslut 
Upplevelsenämnden antar riktlinjer för offentlig konst i Enköpings kommun.  

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun har antagna regler för den offentliga konsten. ”Regler och 
praktisk hantering för konstnärlig utsmyckning enligt 1%-anslaget av kommunens 
byggnader” (KS1999/68). Enprocentsregeln innebär att en procent av budgeten för 
alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt i Enköpings kommun sätts av till 
konstgestaltning.  

Riktlinjer har tagits fram för att tydliggöra arbetsprocess, roller och mandat för 
Enköpings kommuns arbete med offentlig konst och enprocents bidraget. 
Riktlinjerna har tagits fram i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Regler för styrdokument (KS 2019/723) anger att ”En riktlinje ska ge vägledning 
och råd för ställningstaganden inom ett visst specifikt område. (…)”. Riktlinjer ska 
beslutas av nämnd (inom dess ansvarsområde).  Upplevelsenämnden har enligt 
reglementet ansvaret för den offentliga konsten i Enköpings kommun. 

Förvaltningens bedömning 
Sedan beslutet har praxis kring arbetet med enprocentregeln arbetats fram. 
Förvaltningen bedömer att de nya riktlinjerna tydliggör roller och ansvar i planering 
och genomförandet av konstprojekt.  

Vidare bedömer förvaltningen att det är önskvärt med en samsyn inom kommunen 
kring offentlig konst även i andra offentliga miljöer än lokaler och anläggningar som 
tydliggörs i riktlinjerna. Detta kommungemensamma samarbete behöver tas fram i 
ett nästa steg tillsammans med berörda förvaltningar.  

Motion KS 2020/18 
Uppdraget att ta fram riktlinjer för tillämpningen av enprocentsregeln anses härmed 
besvarat.  

  

Bilaga ”Riktlinjer för offentlig konst” bifogas.  
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Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden antar riktlinjer för offentlig konst i Enköpings kommun.  

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden antar riktlinjer för offentlig konst i Enköpings kommun.  

Yrkanden 
Linda Johansson (S) yrkar bifall till förslaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  



Protokoll  21 (21) 

Sammanträdesdatum  
2023-03-16  

 

Upplevelsenämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 27 Ärendenummer UPN2023/7 

Anmälan av delegationsbeslut 2023 

Beslut 
Upplevelsenämnden godkänner upplevelseförvaltningens redovisning av 
delegeringsbeslut enligt bilaga 1. 

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. 

__________ 
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