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Paragraf 76  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Till protokollsjusterare valdes Sverre Ahlbom (S). 

__________  
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Paragraf 77  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkändes. 

__________  
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Paragraf 78  

Ordförande informerar 

Beslut 
Ordförande informerar om aktuella ärenden inom verksamheten. 

__________  
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Paragraf 79  

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Förvaltningen informerar om aktuella ärenden inom verksamheten. 

__________  
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Paragraf 80 Ärendenummer UPN2021/192 

Programhandling kulturhus Joar 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar att:  

 Av tekniska nämnden beställa programhandling med inriktning på 
alternativet ”Tillsammans” som är beskrivet i fördjupad förstudie (UPN 
2021/192).  

 Utgift för programhandling får maximalt uppgå till 3,5 miljoner kronor.  
 Finansiering av programhandling sker inom projektets markeringsbelopp 

på 180 miljoner kronor.  
 Den totala utgiften för investeringsprojektet får inte överstiga 180 miljoner 

kronor.  
 Om investeringen inte genomförs kommer kostnaden för programhandling 

belasta upplevelsenämndens driftsbudget.  

Beskrivning av ärendet 
Den 7 juli 2021 beställde upplevelsenämndens arbetsutskott en fördjupad förstudie 
(UPN2021/192). Det är en komplettering till ”Förstudie för ombyggnad av 
medborgarhuset Joar Blå till kulturhus” som beställdes av upplevelsenämnden 
under 2020 (UPN2020/36).  

Den fördjupade förstudien utgår från förslaget ”Tillsammans”. Uppdraget innebär 
att:  

 inkludera museet i Kulturhus Joar, utifrån reviderade uppgifter avseende 
ytor. 

 flytta teknik/ventilation till en tillbyggnad på taket.  
 visa hur ytor kan maximeras genom multifunktion, även disposition av 

källaren ska inkluderas i förslaget. 
 Det ska i så stor utsträckning som möjligt också fullfölja visionen för 

Kulturhus Joar som kom fram i genomförda dialogmöten. 

Ärendet gäller renovering av byggnader på fastigheten Centrum 3:1. Byggnaderna, 
som har ett högt kulturhistoriskt värde, omfattar idag bibliotek, teatersalong och 
biograf. Behovet av renovering är stort utifrån äldre tekniska installationer, dålig 
arbetsmiljö och tillgänglighetsanpassning. I samband med renoveringen finns 
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förutsättningar att utveckla ett kulturhus som möter behovet i en växande 
kommun.  

Markeringsbeloppet för projektet är 180 miljoner kronor vilket anges i 
investeringsplanen. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen bedömer att den fördjupade förstudien visar hur 
byggnaderna kan disponeras för att rymma de angivna funktionerna.  

Förslaget skapar goda förutsättningar att utveckla Kulturhuset i enligt med 
projektets vision och mål.  

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att:  

 Av tekniska nämnden beställa programhandling med inriktning på 
alternativet ”Tillsammans” som är beskrivet i fördjupad förstudie (UPN 
2021/192).  

 Utgift för programhandling får maximalt uppgå till 3,5 miljoner kronor.  
 Finansiering av programhandling sker inom projektets markeringsbelopp 

på 180 miljoner kronor.  
 Den totala utgiften för investeringsprojektet får inte överstiga 180 miljoner 

kronor.  
 Om investeringen inte genomförs kommer kostnaden för programhandling 

belasta upplevelsenämndens driftsbudget.  

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att:  

 Av tekniska nämnden beställa programhandling med inriktning på 
alternativet ”Tillsammans” som är beskrivet i fördjupad förstudie (UPN 
2021/192).  

 Utgift för programhandling får maximalt uppgå till 3,5 miljoner kronor.  
 Finansiering av programhandling sker inom projektets markeringsbelopp 

på 180 miljoner kronor.  
 Den totala utgiften för investeringsprojektet får inte överstiga 180 miljoner 

kronor.  
 Om investeringen inte genomförs kommer kostnaden för programhandling 

belasta upplevelsenämndens driftsbudget.  
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Yrkanden 
Bo Wannberg (NE) yrkar att särskild hänsyn och klargörande av kostnaderna för 
ventilationsteknik tydliggörs. Yrkar i övrigt bifall till förvaltningens förslag. 

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Magnus Hellmark (C) yrkar avslag på Bo Wannbergs tilläggsyrkande och yrkar 
bifall till förvaltningens förslag. 
Sverre Ahlbom (S) yrkar avslag på Bo Wannbergs tilläggsyrkande och yrkar bifall 
till förvaltningens förslag. 
Cecilia Karikoski (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Lars Wistedt (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett tilläggsyrkande, samt Magnus Hellmark med 
fleras yrkande om avslag på densamma. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att nämnden beslutat avslå tilläggsyrkandet. 

 
 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden  
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Paragraf 81 Ärendenummer UPN2021/10 

Delårsrapport T2 2021 

Beslut 
Upplevelsenämnden fastställer delårsrapporten januari-augusti 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Upplevelsenämnden har en budget 2021 på 152,2 miljoner kronor. 
Sponsringsuppdraget, 0,1 miljoner kronor har under året flyttat till 
kommunstyrelsen. Prognosen för augusti uppgår till 160,8 miljoner kronor. Det är 
en negativ budgetavvikelse för året med 8,6 miljoner kronor eller -5,6 procent. Det 
är en försämrad prognos jämfört med rapporteringen i april med 2,1 miljoner 
kronor. I denna avvikelse finns bland annat delvis kostnader relaterade till covid-19 
och omfattar dels minskade intäkter och minskade kostnader för inställda 
arrangemang samt nämndens beslut om fyllnadsutbetalning till civilsamhället. 
 

Nämndens investeringar rapporterar en prognosavvikelse med totalt 7,1 miljoner 
kronor som dels beror på nämndens beslut att inte starta investeringen 
konstgräsplan och dels på grund av att ombudgeteringen från 2020 inkluderar 
investeringen i eltåg till turismverksamheten. Renoveringen av 
friidrottsanläggningen på Enavallen blev 0,1 miljoner lägre än budgeterat. 

Förvaltningens bedömning 
Sammanfattningsvis rapporterar nämnden en prognosavvikelse med -8,6 miljoner 
kronor. Prognosen är högst osäker, främst på grund av pandemin covid-19. 
Rapporterade avvikelser är de som vi i dagsläget vet om, men det kan komma att 
förändras.  

Det är en försämrad prognos jämfört med rapporteringen i april med 2,1 miljoner 
kronor och beror på att återgången till ordinarie verksamhet och lättnader av 
restriktioner skett senare än vad som antogs i prognosen i april, men beror även på 
att öppnande av gymmet i Pepparrotsbadet försenats på grund av upphandling.  

Förvaltningen ser även en risk i att människor under pandemin ändrat sitt 
beteendemönster vad gäller att besöka våra verksamheter och att återgången till 
full verksamhet kommer ha en viss förskjutning även efter att alla restriktionerna 
försvunnit. Prognosen är upprättad utifrån att verksamheterna under hösten 
succesivt återgår till ett normalläge genom att restriktioner lättar.  
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Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att ha en budget i balans, vilket redovisar 
mer i detalj i rapporten. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden fastställer delårsrapporten januari-augusti 2021. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden fastställer delårsrapporten januari-augusti 2021. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 82 Ärendenummer UPN2021/124 

Ansökan Brunnagårdens renovering av tak  

Beslut 
Upplevelsenämnden bifaller ansökan om bidrag med 30 procent av 
investeringsutgiften, under förutsättning att Boverket beviljar angivet belopp samt 
att föreningen har egen finansiering om 20 procent av den totala investeringen. 

Beskrivning av ärendet 
Föreningen avser att senast 1 december 2021 ansöka om investeringsbidrag från 
Boverket. Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av 
allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, 
tillgänglighet eller energieffektivitet. Investeringsbidrag kan lämnas med högst 50 
procent av den godkända kostnaden. För att få investeringsbidrag krävs det att 
kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 procent av den 
godkända kostnaden. Föreningen ska även ha en egenfinansiering med 20 %. Om 
ett bidrag från Boverket beviljas beslutas detta i maj 2022. 

Brunnagården bygdegård har ett tak från 1936 när byggnaden uppfördes. Det har 
trots underhållsarbete nu börjat uppstå flertalet mindre läckage och taket behöver 
därför renoveras för att hindra att detta utvecklar sig till ett större problem.  

På yttertaket skall vi plocka bort allt gammalt tegel, laga de skador på taket som vi 
upptäckt och de skador som vi kommer att upptäcka när vi tar bort teglet, sedan 
lägga ny underlagspapp och läkt, lägga tillbaka det gamla teglet, byta hängrännor 
och ränndalar och montera takstege och takbryggor. 

Föreningen uttrycker ett behov av att säkerställa att de inte får läckage på taket 
och skador på huset så byggnaden kan bevaras för framtiden. 

Förvaltningens bedömning 
Ur ett landsbygdsperspektiv är det är viktigt att värna om landsbygdsutveckling och 
säkerställa att det finns ett lokalt utbud. Ur ett miljöperspektiv så är det lokala 
utbudet som bygdegårdarna kan erbjuda en viktig del i de hållbarhetslöften som 
finns i vår kommun. Föreningen tar ett stort ansvar för sin ekonomi och vilja till att 
bidra till klimatvänliga alternativ. Enköping är en kommun med ett 
engagerat  civilsamhälle i kransorterna. Bygdegårdarnas främsta syfte är att 
erbjuda sina lokaler som samlingsplats och mötesplats.  
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Kostnaderna att åtgärda det läckande taket är en investering i Brunnagårdens 
fortsatta framtid och skulle säkerställa att byggnaden kan användas i många år 
framöver.  

Föreningen uppger att investeringskostnaden är cirka 400 000 kronor. Av denna 
summa finns det möjlighet för Boverket att finansiera 50 procent. Föreningen har 
även säkrat egen finansiering med 20 procent. Ett krav som ska uppfyllas för att 
Boverket ska bevilja bidraget är att kommunen är medfinansiär med minst 30 
procent av den totala investeringskostnaden, vilket i detta fall rör sig om 120 000 
kronor. 

Förvaltningen föreslår nämnden att bifalla ansökan om bidrag, då åtgärden 
bedöms som angelägen för fastighetens fortsatta verksamhet. Nämndens beslut 
gäller under förutsättning att Boverket godkänner ansökan utifrån angiven summa 
samt att föreningen finansierar 20 procent. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden bifaller ansökan om bidrag med 30 procent av 
investeringsutgiften, under förutsättning att Boverket beviljar angivet belopp samt 
att föreningen har egen finansiering om 20 procent av den totala investeringen. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden bifaller ansökan om bidrag med 30 procent av 
investeringsutgiften, under förutsättning att Boverket beviljar angivet belopp samt 
att föreningen har egen finansiering om 20 procent av den totala investeringen. 

__________ 
 
Kopia till: 
Föreningen Brunnagården  
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Paragraf 83 Ärendenummer UPN2021/136 

Nya förslag på ändringar bidragsregler  
   

Beslut 
Upplevelsenämnden godkänner förvaltningens förslag på revidering av gällande 
bidragsregler, UPN2021/136, att gälla från 2022-01-01, och därmed ersätter 
föregående beslut, UPN2019/92 från och med 2022-01-01. 

Beskrivning av ärendet 
Upplevelseförvaltningen fick 2019-09-27 i uppdrag att den 1 januari 2020 ersätta 
tidigare bidragsregler med ett nytt stöd till civilsamhället i Enköpings kommun. 
Förvaltningen fick också i uppdrag att utvärdera det nya regelverket under 2021 
och presentera detta för upplevelsenämnden, UPN2021/136. Med målet att fånga 
in erfarenheterna från stödsystemet så har olika tillvägagångssätt valts för att 
möjliggöra att de som vill ska kunna vara med och tycka till om vad som fungerat 
bra, mindre bra eller blivit bättre. 
Det har även efterfrågats förslag på justeringar och testning av olika scenarier har 
genomförts för att förankra utredningen och möjliga justeringar för framtiden. 

Förvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag på justering av gällande 
bidragsregler som rör upplevelsenämndens stöd till civilsamhället. Förvaltningen 
bedömer att nedan föreslagna justeringar och bidragsreglerna i sin helhet erbjuder 
Enköpings civilsamhälle goda möjligheter att vara, verka och utvecklas. 
Stödsystemet bidrar till uppfyllandet av kommunens långsiktiga plan, de 
kulturpolitiska samt idrottspolitiska programmen samt kommunens 
hållbarhetsstrategi. Föreslagna justeringar grundar sig på de erfarenheter av 
stödsystemet under perioden november 2019-september 2021 samt den 
utvärdering av stödsystemet som genomförts under perioden maj-september 2021. 

Beskrivning av 
justering 

Motivering och 
förankring 

Åtgärd 

Tagit bort 
kontaktuppgifter och 
mer information som 
hänvisar till kontakt med 
förvaltningen 

Redaktionell ändring – 
som gör att reglerna 
håller längre 

Ingen åtgärd krävs 
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Slagit samman de olika 
regelhäftena så all 
information finns i 
samma dokument. 

Underlätta för samtliga 
att hitta nödvändig 
information på samma 
ställe. 

Förtydliga informationen 
på enkoping.se/forening 
samt InterbookGO. 

Bidragsberättigade 
föreningar; 
Förtydligande av vad vi 
menar med barnrätt och 
alkohol och drogfrimiljö 

För att vara tydligare 
vad vi menar och hur vi 
följer upp dessa två 
punkter som gäller de 
föreningar som har barn 
och 
ungdomsverksamhet. 
Förankrat i den interna 
arbetsgruppen och med 
RF-SISU. I enlighet med 
barnrättslagen. 

Uppdatera information 
på enkoping.se/forening 
samt direkt kontakt med 
bidragsberättigade 
föreningar som har barn 
och 
ungdomsverksamhet. 

Bidragsberättigade 
föreningar; 
Förtydligande de 
formella kraven och 
vilka föreningar som inte 
kan bli 
bidragsberättigade 
såsom 
paraplyorganisationer 
och 
biståndsorganisationer 

I bedömning av 
bidragsberättigade 
föreningar ser vi behov 
av att även förtydliga 
vilka som inte kan bli 
bidragsberättigade. 
Förankrat med intern 
arbetsgrupp samt dialog 
med föreningslivets 
olika kategorier. 

Översyn av de 
bidragsberättigade 
förningarna för att 
säkerställa att alla 
föreningar uppfyller de 
justerade kraven. 

Verksamhetsstöd; 
Tagit bort kravet på att 
deltagare måste vara 
bosatt i Enköpings 
kommun 

  

Medför minskad 
administration för 
förening och 
handläggare. Gynnar de 
föreningar med specifik 
verksamhet där många 
medlemmar kommer till 
Enköping för att utöva 
sin idrott eller sitt ideella 
engagemang. Bedöms 
gynna lokala föreningar 
som utan externa 
medlemmar annars har 
svårt att bedriva sin 
verksamhet. Förankrat i 
utvärderingen genom 
enkät, intervjuer, intern 
arbetsgrupp, samtal 
med Håbo kommun, 
RF-SISU. 

Förtydliga informationen 
på enkoping.se/forening 
samt InterbookGO. 
Justera 
fördelningsnyckel utifrån 
befintlig budgetram. 

Verksamhetsstöd: 
Deltagare 65 år och 

I och med justering av 
ett av de prioriterade 

Informera på 
enkoping.se/forening 
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äldre kommer bli 
bidragsgrundande 
information. 

  

områdena att även 
inkluderar den 
åldersrika befolkningen 
så jämnar det ut 
stödsystem mellan olika 
kategorier av föreningar. 
Förankrat i dialog med 
samtliga kategorier 
föreningar. 

samt uppdatera 
ansökningsformulär på 
InterbookGO. Justera 
fördelningsnyckel utifrån 
befintlig budgetram. I 
utlysning av 
verksamhetsstöd 
särskilt lyfta upp denna 
förändring. 

Verksamhetsstöd: 

Kvalitetsaspekter i 
verksamhetsstödet har 
justerats i hantering och 
beskrivning vilket 
förtydligar hantering vid 
bedömning. 

  

Handläggare kommer 
göra en bedömning av 
föreningens 
styrdokument kopplat till 
de prioriterade 
områdena i samband 
med att föreningen blir 
bidragsberättigad. Den 
bedömningen ligger 
sedan fast tills 
föreningen aviserar 
uppdaterade eller nya 
styrdokument. 

Förvaltningen behöver 
genomlysa samtliga 
föreningar och lägga 
fast bedömningen. 
Samtliga föreningar 
kommer att informeras 
och ges möjlighet till råd 
och stöd i denna 
justering. 

Ansökningsformulär 
kommer att justeras och 
förenklas. 

  

Verksamhetsstöd; 
Tagit bort en 
kvalitetsaspekt som har 
varit svårt att hantera 
enligt gällande 
bidragsregler ; 
föreningens deltagande 
i någon av kommunens 
arrangerade aktiviteter 

  

Att ta bort denna 
kvalitetsaspekt påverkar 
inte föreningslivet då 
denna aldrig har 
praktiserats i den form 
som det uttrycks i 
bidragsreglerna. 
Förankrat hos i den 
interna arbetsgruppen 
för stöd till civilsamhället 
och ansvarig chef 

Ingen åtgärd krävs 

Verksamhetsstöd: 
Kvalitetsaspekter. 
Korrigerat befintliga 
kvalitetsaspekter och 
lagt till en ny om miljö 
och hållbarhet. Samt 
tagit bot begreppet 
kvalitetsaspekt och 
ersatt det med prioriterat 
område 

Syftet är att ha mer 
relevanta prioriterade 
områden som 
föreningslivet känner 
igen sig i samt leder till 
ökad måluppfyllelse för 
Enköpings kommun. 
Förankrat i 
utvärderingen genom 
enkät, dialoger och den 
interna arbetsgruppen. 

Uppdatera information 
på enkoping.se/forening 
samt 
ansökningsformulär på 
InterbookGO. 

Kontroller alla 
bidragsberättigade 
föreningar och se hur 
deras styrdokument 
passar in på de 
prioriterade områdena. I 
utlysning av 
verksamhetsstöd 
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särskilt lyfta upp denna 
förändring. 

Verksamhetsstöd; 
kvalitetsaspekter 
utbildning. Ändra det till 
kvantitativa delen av 
verksamhetsstödet samt 
ta bort krav på att minst 
två personer ska ha 
deltagit på 
utbildningsinsatsen. 

Förenkla och förtydliga 
förståelse för hur detta 
ska ansökas om samt 
göra det enklare för 
mindre föreningar som 
inte har råd eller 
möjlighet att skicka flera 
medlemmar på 
utbildning att faktiskt ta 
del av stödet. Förankrat 
i utvärderingen genom 
Intern arbetsgrupp, 
dialog föreningslivet 

Justera 
ansökningsformulär i 
InterbookGO samt 
uppdatera information 
på enkoping.se/forening 

Verksamhetsstöd; 
kulturområdet. ta bort 
publika 
kulturarrangemang från 
verksamhetsstödet och 
ersätta med ett 
arrangörsstöd som 
bättre möter upp mot 
behov och syfte 

Genom att tillsätta ett 
arrangörsstöd så 
breddar vi möjligheterna 
för den förening som vill 
oavsett 
föreningstillhörighet att 
ansöka om och 
genomföra publika 
kulturarrangemang i 
kommunen. Förankrat i 
utvärderingen genom 
Intern arbetsgrupp, 
dialog med 
kulturarrangerande 
föreningar, hembygds- 
och 
bygdegårdsföreningar 

Uppdatera information 
på 
enkoping.se/forening, ta 
fram nya ansöknings- 
och 
redovisningsformulär på 
InterbookGO. Särskild 
kommunikation för 
utlysning av det nya 
stödet riktat främst till 
kulturarrangerande 
föreningar i november 
2021 för verksamhet 
under 2022. Justera 
fördelningsnyckel utifrån 
befintlig budgetram. 

Utvecklingsstöd; 
komprimera ihop text 
och förtydliga 
kriterierna. Slå samman 
så vi erbjuder en form 
av stöd istället för två 
som tidigare. 

Genom detta så minskar 
vi administrationen och 
förenklar 
handläggningen internt 
samt att det blir tydligare 
kommunicerat externt 
mot föreningslivet vad 
kommunen vill uppnå 
med stödformen och 
vilken budget som finns 
för stödformen. 
Förankrat i 
utvärderingen genom 
Intern arbetsgrupp, 
dialoger med 
föreningslivet 

Uppdatera information 
på 
enkoping.se/forening, ta 
fram nya ansöknings- 
och 
redovisningsformulär på 
InterbookGO. Särskild 
kommunikation för 
utlysning av det nya 
stödet riktat främst till 
kulturarrangerande 
föreningar i november 
2021 för verksamhet 
under 2022. 
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Civilsamhällesstipendi
um – förslag på ny form 
av stipendium 

Genom att tillföra ett nytt 
stipendium skapar vi 
jämlika förutsättningar 
inom ramen för 
stödsystemets olika 
målgrupper . Vi får 
möjlighet att lyfta och 
hylla den 
innovationsförmåga och 
det ideella engagemang 
som finns i Enköping 
som bidrar till utveckling 
av lokalsamhället. 
Förankrat i 
utvärderingen genom 
Intern arbetsgrupp, 
intervjuer, enkät 

Under 2022 ta fram 
riktlinjer för hur vi 
arbetar med stipendiet 
samt tillsätta jurygrupp 
och lysa ut stipendiet för 
första gången. Justera 
fördelningsnyckel utifrån 
befintlig budgetram. 

Stipendium – kultur och 
idrott 

Justerat och förenklat i 
beskrivning av 
stipendierna. 

Syftet är att erbjuda tre 
jämlika stipendieformer 
som stödjer hela 
civilsamhället på olika 
sätt. Förankrat i enkät, 
dialoger och interna 
arbetsgruppen. 

Justera information och 
ansökningsformulär på 
enkoping.se/forening 

Kulturstöd; 
Förtydligande vad 
stödet till de enskilda 
kulturutövarna är i 
stödsystemet som 
helhet. 

Förtydliga kopplingarna 
till det kulturpolitiska 
programmet samt 
förtydliga 
redovisningskravet samt 
synliggöra projektets 
finansiering från 
Enköpings kommun i 
stärkandet av 
varumärket Enköping. 

Uppdatera information 
på enkoping.se/forening 
samt se över 
ansökningsformulär, ta 
fram 
redovisningsformulär. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden godkänner förvaltningens förslag på revidering av gällande 
bidragsregler, UPN2021/136, att gälla från 2022-01-01, och därmed ersätter 
föregående beslut, UPN2019/92 från och med 2022-01-01. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden godkänner förvaltningens förslag på revidering av gällande 
bidragsregler, UPN2021/136, att gälla från 2022-01-01, och därmed ersätter 
föregående beslut, UPN2019/92 från och med 2022-01-01. 
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__________ 
 
Kopia till: 
Bidragsberättigade föreningar i Enköpings kommun 
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Paragraf 84 Ärendenummer UPN2021/223 

Fyllnadsbetalning av föreningsbidrag med hänsyn till 
Corona pandemin 2022 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar att anta förvaltningens förslag att i bedömning av 
ansökningar från bidragsberättigade föreningar om verksamhetsstöd 2022 ta 
hänsyn till hur Corona pandemin påverkat föreningens möjlighet att genomföra 
verksamhet under 2021. Förvaltningschefen får i uppdrag att se över möjligheten 
att omdisponera de medel som behövs, inom given budgetram.  

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av Corona pandemin föreslår förvaltningen att en av åtgärderna i 
antaget åtgärdspaket UPN 2020/116 ska gälla även under 2022. Åtgärden innebär 
att förvaltningen i bedömning av ansökningar om verksamhetsstöd 2022 även ska 
ta hänsyn till hur Corona pandemin påverkat föreningens möjlighet att genomföra 
verksamhet under 2021. En fyllnadsutbetalning ska kunna genomföras till den 
förening som under 2021 haft mindre verksamhet som en följd av Corona 
pandemin i jämförelse med 2019 års verksamhet. I praktiken innebär det att 
föreningar som söker verksamhetsstöd 2022 i sin ansökan får motivera hur de blivit 
påverkade och vid bedömning görs en jämförelse med fördelat bidrag 2020. 

Förvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningens bedömning är att tidigare antagna åtgärder gentemot 
civilsamhället har varit nödvändiga för att hjälpa till att upprätthålla föreningslivets 
verksamheter under pandemin. Den specifika åtgärden om fyllnadsbetalning till 
föreningslivet på grund av Corona pandemin ses som relevant och viktig med 
hänsyn till de utmaningar och svårigheter som har uppstått för civilsamhället. 
Civilsamhället spelar en viktig roll för folkhälsan och samhällsutvecklingen. Det är 
angeläget att vi i möjligaste mån kan hjälpa föreningslivet att upprätthålla 
verksamhet. Vi bedömer att denna åtgärd ökar föreningslivets fortsatta möjligheter 
att verka i Enköping.  

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att anta förvaltningens förslag att i bedömning av 
ansökningar från bidragsberättigade föreningar om verksamhetsstöd 2022 ta 
hänsyn till hur Corona pandemin påverkat föreningens möjlighet att genomföra 
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verksamhet under 2021. Förvaltningschefen får i uppdrag att se över möjligheten 
att omdisponera de medel som behövs, inom given budgetram.  

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att anta förvaltningens förslag att i bedömning av 
ansökningar från bidragsberättigade föreningar om verksamhetsstöd 2022 ta 
hänsyn till hur Corona pandemin påverkat föreningens möjlighet att genomföra 
verksamhet under 2021. Förvaltningschefen får i uppdrag att se över möjligheten 
att omdisponera de medel som behövs, inom given budgetram. 

__________  
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Paragraf 85 Ärendenummer UPN2021/2 

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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