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Rapport
Välj datum.

Inledning
I Enköpings kommun finns ett rikt och levande kultur- och fritidsliv. Det finns
möjlighet att testa nytt, skapa, uppleva och bege sig ut i landsbygd och natur.
Upplevelsenämnden fortsätter den satsning på friluftslivet som påbörjats. En
viktig del i arbetet att ge goda förutsättningar för alla åldrar att uppleva naturen.
Nämnden fortsätter också satsningen på att skapa goda förutsättningar för
andra hälsofrämjande aktiviteter, såsom spontanidrott i hela Enköping. Genom
att bättre synliggöra utbudet vill nämnden locka nya målgrupper till ökat
deltagande.
Social hållbarhet är ett prioriterat område för upplevelsenämnden, alla
människors lika värde genomsyrar all kultur- och fritidsverksamhet för att ge
bästa förutsättningar för invånarna att leva ett rikt och fullvärdigt liv. Här vill
nämnden också prioritera arbetet för en ökad inkludering, delaktighet och
samverkan mellan kommunen och civilsamhället. Nämnden fortsätter även att
prioritera arbetet med att säkerställa att barns rättigheter inom
upplevelsenämndens ansvarsområde efterlevs.
Nämnden arbetar för en bredd av både kultur- och fritidsaktiviteter där
tillgänglighet är ett ledord. Under pandemin har kulturens och idrottens
betydelse och nödvändighet för många människor framstått tydligt. Det är
viktigt för Enköpings attraktionskraft gentemot både människor och näringsliv
att ha ett levande kultur- och fritidsliv, det stärker kommunen både som plats att
bo på och besöka.

Kristina Eriksson
Ordförande upplevelsenämnden Enköpings kommun
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Röda tråden mellan planerna
Vad innehåller nämndens årsplan?
Årsplanen består av årets plan och resurser för att nå nämndens långsiktiga plan.
Årsplanen är till för att lokalisera vart på resan nämnden befinner sig för att
uppnå de långsiktiga målen och med hjälp av uppdaterade förutsättningar och
budgetramar beskriva prioriteringar för att nå dit, samt dess risker.

Vad är skillnaden mellan nämndens årsplan och
långsiktiga plan?
Nämndens långsiktiga plan beslutas vart fjärde år i både nämnden och i
kommunfullmäktige i samband med en ny mandatperiod, till skillnad från
nämndens årsplan som tas fram och beslutas varje år. De två planerna
kompletterar varandra och ska ses i ett sammanhang.
Nämndens långsiktiga plan har en nära koppling till kommunfullmäktiges
motsvarighet. Årsplanen är en nedbrytning av den långsiktiga planen. Årsplanen
ska fungera som en plattform och struktur för årets planering och uppföljning.
En väl genomarbetad årsplan ger förutsättningar för en tydlig uppföljning och
därmed bättre styrning.
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Förutsättningar, prioriteringar och risker
Förutsättningar
Strategisk verksamhetsutveckling sker alltmer utifrån centrala styrdokument
såsom långsiktig plan, reglemente och strategiska dokument, som exempelvis;
Idrottspolitiska programmet, kulturpolitiska programmet, regional
turismstrategi, biblioteksplan samt ortsanalyser. Agenda 2030 tas även det
alltmer upp integrerat i planerings- och utvecklingsarbetet i nämnd och
förvaltning, vilket ökar förutsättningarna att göra strategiska förflyttningar.
Upplevelsenämnden strävar efter att ha en helhetssyn i
verksamhetsutvecklingen, där samverkan är en viktig och central faktor. Det
gäller samverkan både inom förvaltningen men även externt med
civilsamhällets aktörer. Denna samverkan är en förutsättning för att
åstadkomma en strategisk förflyttning vad gäller dialog och
verksamhetsutveckling. Förvaltningen har de senaste åren gjort en förflyttning i
det avseendet men behöver fortsätta arbetet med utveckling av befintliga såväl
som nya arbetssätt. Kommunikation och marknadsföring ses även det som
viktiga faktorer i arbetet för att nå nya målgrupper och få ett ökat deltagande,
särskilt i sammanhanget att återöppna verksamheter efter pandemin.
Förvaltningen har miljödiplomerats under 2021, och miljö- och
hållbarhetsarbetet har utformas alltmer systematiskt. En annan viktig del under
kommande år är det fortsatta arbetet med införande och utveckling av
perspektivet för social hållbarhet. Arbetet med social hållbarhet är förvaltningsoch nämndövergripande. Viktigt för 2022 är att ge förutsättningar för alla
medarbetares delaktighet i hållbarhetsarbetet, och att det blir en naturlig del i
vår värdegrund.
Upplevelsenämnden kommer fortsätta att utveckla det påbörjade
verksamhetsutvecklingsarbetet att arbeta smartare och effektivare, inte minst
för att hålla en budget i balans.

Prioriteringar
Upplevelsenämndens prioriterade riktningar grundar sig i ett arbete som
förvaltningen och nämnden gjort utifrån Agenda 2030 samt nämndens
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strategiska dokument. Exempel på nämndens strategiska dokument är
idrottspolitiska programmet, kulturpolitiska programmet, regional
turismstrategi, biblioteksplan, ortsanalyser och sociala kompassen. Gemensamt
är ett fokus och en satsning på samverkan och kommunikation som genomsyrar
samtliga prioriterade riktningar för 2022.

Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och
upplevelser
Mål 11 – Enköping har ett brett och attraktivt utbud av
aktiviteter och upplevelser
Prioriterad riktning: Friluftsliv och aktiviteter
Fortsatt satsning på att skapa goda förutsättningar för hälsofrämjande
aktiviteter, såsom spontanidrott i hela Enköping.
Prioriterad riktning: Kommunikation och marknadsföring
Arbeta för att synliggöra utbud av aktiviteter och upplevelser. För att nå nya
målgrupper och få ett ökat deltagande behöver utbud av aktiviteter och
upplevelser vara välkända hos kommuninvånare såväl som besökare.

Mål 13 – Enköpings kommun har ett aktivt samarbete med
föreningsliv och företagare i leveransen av service till
invånarna
Prioriterad riktning: Bidrag och avtal
Samverkan med civila samhället genom relevanta avtal och överenskommelser
samt bidrag. Syftet är att stödja civilsamhällets möjligheter att verka för att
stimulera enskilda och föreningar att bredda och utveckla aktiviteter i hela
kommunen.
Prioriterad riktning: Dialog och samverkan
Arbeta för en ökad inkludering, delaktighet och samverkan mellan kommunen
och civilsamhället. Civilsamhället är en viktig part i upplevelsenämndens
ansvarsområde. Civilsamhället ska uppleva att kommunen är en partner i deras
utveckling.
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Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat
näringsliv och bred arbetsmarknad
Mål 20 – Enköping har en stark besöksnäring
Prioriterad riktning: Hållbar besöksnäring
Utveckla och genomföra verksamhet som syftar till att ge förutsättningar för
hållbar turism där arbetstillfällen och näringen ges möjligheter till långsiktighet.

Skapa förutsättningar för delaktighet i
samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin
Mål 3 – De som bor på landsbygden känner att deras del av
kommunen också utvecklas
Prioriterad riktning: Kultur på landsbygden
Erbjuda och utveckla kultur på landsbygden i samverkan vilket skapar goda
förutsättningar för ett levande kulturliv.

Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande
Mål 7 – Alla elever och studerande får vägledning och stöd
utifrån sina egna behov och förutsättningar
Prioriterad riktning: Möjligheter för lärande
Erbjuda möjligheter och skapa förutsättningar för livslångt lärande i hela
Enköping. Lyfta fram kulturen som en del i det livslånga lärandet. Skapa
förutsättningar för kunskap om Enköpings historia.
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Skapa förutsättningar för att leva ett självständigt liv
Mål 8 – I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetssätt
för integrering
Prioriterad riktning: Social hållbarhet
Implementering och utveckling av social hållbarhets perspektiv i förvaltning och
nämnd. Fortsätta arbetet med att säkerställa att barns rättigheter inom
upplevelsenämndens ansvarsområde efterlevs.

Risker/möjligheter
Kultur, fritid, idrott, fritidsliv och besöksnäring är viktiga delar i en attraktiv stad
med levande landsbygd som en mångfald av människor väljer att besöka, leva
eller bo i. Upplevelsenämndens uppdrag har sin utgångspunkt i det
kulturpolitiska och idrottspolitiska programmen för Enköpings
kommunkoncern.
Omvärldsfaktorer som påverkar upplevelsenämndens verksamheter är bland
andra den ökade polariseringen och segregationen, minskad tillit och ökad
upplevd otrygghet, digitalisering, urbanisering samt den demografiska
utvecklingen. Nämnden har fortsatt fokus på att skapa förutsättningar för goda
livsvillkor, en meningsfull fritid, ett rikt kulturliv och ett livslångt lärande för att
öka välfärden och tillväxten i Enköping.
Kairos Futures senaste omvärldsanalys beskriver områden som är viktiga att ha i
beaktande tillsammans med vision och målbild. De lyfter fram sex övergripande
trendområden som har stor påverkan på framtiden: när krisen kommer, konflikt
mellan stad och land, den digitala revolutionen, arbetsmarknadens utmaningar,
ökad polarisering och segregationen samt post-sanningseran är kommen.
Den ökade polariseringen och segregationen riskerar att försvåra möjligheter till
en berikande kultur och fritid för alla, samt att alla ska känna sig inkluderade i
och därigenom värna om demokratin. Ett socialt uthålligt samhälle handlar i
grunden om tillit mellan människor. Detta grundar sig på att människor känner
gemenskap, ingår i meningsfulla sammanhang och är en del av
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arbetsmarknaden, något där upplevelsenämnden med dess verksamheter
bidrar. Tillit och socialt kapital kan ses som navet för ett väl fungerande
samhälle. Människors tillit till varandra och samhällsinstitutioner är
grundläggande för såväl ekonomisk utveckling som social välfärd där också
upplevelsenämnden har ett stort ansvar.
Förväntningar på välfärdstjänster och samhällsservice förändras i takt med
ekonomisk utveckling och när information, kunskap och tillgänglighet ökar.
Detta kan leda till orimliga krav och orättvis fördelning av våra samhällstjänster
genom att exempelvis den med störst krav får mest. Om urbaniseringen
fortsätter kommer Enköping behöva fundera på vilken samhällsservice som
måste finnas på alla ställen – och till vilket pris. Digitaliseringens införande har
fört med sig mycket positivt såsom effektivisering av arbete med bland annat
automatiseringar. Den kan skapa mer gynnsamma förutsättningar för att
exempelvis bo på landsbygden.
Den demografiska utvecklingen innebär att det blir färre personer i arbetsför
ålder som kommer att kunna bidra till skatteunderlaget. Utöver minskade
skatteintäkter betyder det också att behovet av den kommunala servicen ökar
och att det behövs fler förskolor och grundskolor samt fler äldreboenden och
mer personal. Det medför i sin tur ett ökat krav på organisatorisk utveckling där
samverkan och helhetsperspektivet blir avgörande. Gruppen i arbetsför ålder är
inte tillräckligt stor för att försörja välfärden. Den utvecklingen kommer att
påverka upplevelsenämndens arbete. Den ökande befolkningen i Enköping
innebär att det är fler invånare som ska använda kultur- idrotts- och
motionsanläggningar, liksom annan service och tjänster som
upplevelsenämnden erbjuder. Det medför också ökande kostnader för drift och
underhåll, i kombination med de årliga effektiviseringarna, samt krav på att
nämnden prioriterar inom befintlig ram och har en budget i balans.
Det är viktigt att skapa förutsättningar för att olika aktörer ska kunna skapa
möjligheter till en meningsfull fritid för alla. Upplevelsenämnden ser att flera
aktörer behöver samverka både inom kommunkoncernen och utanför med
bland annat civilsamhället och näringslivet.
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En fortsatt pandemi alternativt post-pandemi med förändrat beteendemönster
och dess effekter kan påverka genomförande av verksamhet. Vissa prioriteringar
i årsplanen kan påverkas till exempel genom att de måste ställas in eller utföras i
mer begränsad omfattning eller med förändrat utförande. Utbud och
tillgänglighet kan därmed begränsas för olika målgrupper, besökare och
invånare.
För att hantera risken bör det i planering av genomförande av de prioriteringar,
som särskilt kan beröras av pandemin, ses över hur de kan genomföras trots
fortsatt pandemi alternativt post-pandemi även under delar av eller hela 2022. I
sammanhanget bör man ta vara på tidigare erfarenheter samt även utveckla
ytterligare säkra sätt att genomföra aktiviteter. Något som kräver ytterligare
digital utveckling av den egna organisationens agerande och omställningen till
nya arbetssätt med hjälp av teknik och data. Det skapar förutsättningar för att
frigöra resurser till välfärden, att genom förändrade arbetssätt och verksamhet
bättre kunna svara upp mot samhällets och invånarens behov. Under 2022 vill
upplevelsenämnden fokusera bland annat på värdeskapande processer och hur
de kan utvecklas med stöd av servicemodellen och nya arbetssätt samt att stärka
den digitala mognaden i organisationen.
Risk för obalans i ekonomin på grund ekonomiska effekter av pandemin, även på
längre sikt. För att säkerställa god styrning och god ekonomisk hushållning
kommer upplevelsenämnden att vara uppmärksam på signaler om obalans i
ekonomin genom löpande uppföljning. Nämnden kommer vidare ha en
kontinuerlig dialog med förvaltningen för att säkerställa sund och hållbar
ekonomi. Vi behöver snabbt kunna agera på förändrade krav och
förutsättningar. Organisationen måste präglas av tydlighet, effektivitet och
transparens. För att frigöra resurser för att behålla och utveckla verksamhet,
behöver det interna arbetet med att hitta kostnadseffektiva lösningar att
fortsätta. Mål och uppdrag behöver vara tydligt och mätbart. På så sätt utvecklas
nämndens förutsättningar för service.
Fortsatt pandemi men också införandet av delvis arbete på distans skapar risk
för ökade arbetsmiljöproblem för samtlig personal, såväl medarbetare som
chefer. Det gäller både fysisk arbetsmiljö såväl som psykosociala
arbetsmiljöproblem. För att hantera detta och minska konsekvenserna av risken
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kommer det att göras åtgärder inom ramen för internkontrollplanen, se bilaga
internkontrollplan 2022, samt löpande uppföljning. Vi behöver också säkra
kompetensförsörjning för de kommande åren, vilket också är viktigt för hela
kommunala sektorn. För att stärka upplevelsenämnden och dess förvaltning
som en attraktiv arbetsgivare är det prioriterat att arbeta med ett hållbart
arbetsliv. Det innebär att fortsatt arbeta med en arbetsmiljö i balans i alla
verksamheter, stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbeta för friska
arbetsplatser. En viktig förutsättning är att tydlighet och tillit i ledning och
styrning utvecklas. Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att behålla,
attrahera och ytterst skapa en bra service med god kvalitativ verksamhet. Vi
behöver fortsätta att utveckla former för hur medarbetares kompetens kan
tillvaratas på bästa sätt. Varje chef måste ha rätt förutsättningar för sitt uppdrag.
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Årets budget
Driftbudget
Den beslutade budgetramen för Upplevelsenämnden är 152,9 miljoner kronor
för 2022 enligt kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2021. Budgetramen för
2021 uppgick till 152,3 miljoner kronor. Under året har sponsringsuppdraget
flyttats till annan nämnd vilket medför att budgetramen har justerats med 0,1
miljoner kronor till 152,2 miljoner kronor. I budgetramen 2021 fanns en
engångssumma för utbetalning av ett tillfälligt investeringsstöd på 3,0 miljoner
under 2021, avsedd för skatepark, som är justerat i ramen för 2022.

Större förändringar
Schablonerna för ökade kostnader är lika för samtliga nämnder i kommunen. Till
budget 2022 har följande uppräkningsfaktorer använts:


Löneökning på 2,0 %



Prisökning på 1,8 %



Hyreskostnader 1,9 %

Uppräkningsfaktorn beräknas på nettokostnaden, kostnad minus intäkt, på
budget 2021. Upplevelsenämndens intäkter har ökat väsentligt under 2021. Den
främsta anledningen är att verksamheten på Pepparrotsbadet har startats upp.
Intäkterna från Pepparrotsbadet uppgår till 28 procent av budgetramen och året
innan var motsvarande siffra 20 procent.
Utöver hyreskompensationen på 1,9 procent har kostnader för lokalhyror
minskat med 6,1 miljoner kronor på grund av justering enligt
internhyresmodellen i kommunen. Den största anledningen är minskad hyra för
Pepparrotsbadet och påverkan av simhallens flytt från idrottshuset som
tillsammans minskar kostnaden med 5,7 miljoner kronor. Denna förändring
används till ökade kostnader för bland annat vattenrening och minskade
intäkter i Pepparrotsbadet. Bland andra större förändringar kan nämnas en
större ökning av hyran för Örsundsbroskolans idrottshall samt minskad hyra för
Motorstadion, Fjärdhundrabadet och bibliotek och andra lokaler på Ågatan 29.
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Totalt beräknas kapitaltjänstkostnaderna (avskrivning och ränta för
investeringar) öka med 1,3 miljoner kronor mellan 2021 och 2022. Investeringen
friidrottsanläggning Enavallen färdigställdes under mitten av år 2021. I
budgetramen för 2022 har kompensation getts med 0,5 miljoner kronor för
kapitaltjänstkostnader för ytterligare ett halvt år gällande investeringen
friidrottsanläggning Enavallen, medan den andra halvan kompenserades i
budgetramen för år 2021. Ökade kostnader för markanläggningar och
inventarier har äskats i ramökning men inte tilldelats i budgetramen 2022. Detta
innebär att 0,7 miljoner kronor finansieras i egen ram.
Under 2022 beräknas investeringarna omklädningsrum korsängsfältet och flytt
av förråd och personal från Enavallen till Kaptensgatan vara färdigställda. I och
med att dessa investeringar har förskjutningar i tidplanen samt att det finns
förändringar i andra projekt finns ett budgetutrymme på 0,9 miljoner kvar.
Nämnden har för övrigt ökade overheadkostnader, nämndarvoden samt ser en
minskning av schablonersättning för mottagande till nyanlända.

Äskanden
Följande äskanden har gjorts:


Personal för bemanning av idrottshusets reception och hyresökning för
idrottshuset för bland annat ombyggnation för en central fritidsbank.



Intäktsuppräkning: kompensation för nettokostnadsuppräkning.



Ökad budget för kapitaltjänstkostnader.

Nämnden har inte fått kompensation för någon del av äskandena.

Nya uppdrag
Projekt kulturhus Joar har gått vidare till programhandlingsfas.
Upplevelsenämnden beslutade under 2021 att beställa programhandling av
tekniska nämnden. Tekniska nämnden beslutade i sin tur under 2021 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta framtagande av
programhandling. Upplevelseförvaltningen arbetar under året utifrån
programhandlingen som sakkunniga för verksamheten.
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Utredning pågår under 2021 och förslag finns på att införa en ny
bidragskategori och ge investeringsbidrag till civilsamhället. I budgeten finns 0,6
miljoner kronor avsatt till investeringsbidrag. Enligt gällande bidragsregler har
en ny stödform tillkommit samt en ökning av total budget för bidragen till
civilsamhället med 0,1 miljoner kronor.

Effektivisering/besparing och intäktsökning
Ändring av taxor och avgifter för 2022 beräknas ge en intäktsökning på 0,6
miljoner kronor.
Uppsagda lokaler
Under 2021 har lokalen där de administrativa enheterna inom Idrott och fritid
och utveckling och stöd sagts upp. Utveckling och stöd kommer flytta till en
annan lokal, medan idrott och fritid flyttar tillbaka till idrottshuset.
Gamla brandstationen Grillby har sagts upp från årsskiftet 2021/2022. Lokalen
har varit avsedd för förvaring av material och fordon som nu flyttas till andra
befintliga lokaler.
Uppsägning av ungdomens hus under 2020 och flytt av verksamheten till
Romberga under 2021.
Effektiviseringar och besparingar som gjordes under 2021 var att en tjänst som
museilärare och en tjänst som vaktmästare inte återsätts samt flytt av
brottarlokalen till idrottshuset. Dessa åtgärder väntas ge en effekt om ytterligare
0,3 miljoner kronor under 2022.
I övrigt har inga effektiviseringar behövts göras till 2021. Förvaltningen har
under året påbörjat ett arbete om effektiviseringar/besparingar som ger utfall på
längre sikt.

Budgetram per verksamhet
Budgetramarna för 2022 har fördelats till respektive verksamhetsområde som
därefter har lagt detaljbudget enligt kommunens valda rapporteringsnivå.
Verksamheterna har därefter gjort prioriteringar som krävs för sin budgetram.
Nedan sammanfattas det största omprioriteringarna:
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Budget för arrangemanget Höstglöd har minskat med 0,2 miljoner
kronor.



Under 2022 kommer 0,2 miljoner kronor avsättas för museets del i
programhandling av kulturhus Joar. Det avser detaljplaneringar av de
kommande utställningslokalerna.



Museets pedagogiska verksamhet förändrades under 2021 genom
effektivisering i form av att en museipedagogtjänst inte ersattes vid
pension. Det museipedagogiska uppdraget med bland annat
visningsverksamhet för skolelever kommer att lösas genom en
omprioritering av en tillfälligt vakant tjänst som gör det möjligt att
anställa en vikarierande museipedagog.



Upplevelsenämnden har tagit över ansvaret för hela vattenreningen i
Pepparrotsbadet och Fjärdhundrabadet från
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det medför ökade personal- och
driftkostnader men samtidigt också minskade hyreskostnader.



Ökade personalkostnader på Pepparrotsbadet som i huvudsak utgörs av
kostnader för sommarvikarier som inte budgeterades 2021 och ökade
timvikariekostnader för att introducera alla årskortsinnehavare i
gymmet.



Minskade intäkter på Pepparrotsbadet som till största delen beror på
den sena starten av försäljning av årskort till badet och gymmet under
2021. Effekten av de minskade intäkterna 2021 kommer även att påverka
intäkterna för 2022. Ytterligare anledningar är att relaxen inte kan ta
emot så många besökare som beräknat. Samt att uthyrning av lokaler
inte ser ut att nå de nivåer som tidigare beräknats.



Budgeten för åtgärder gällande reparationer och underhåll i Bredsand
har reducerats för att nå en budget i balans. Detta innebär att eventuella
åtgärder kan behöva skjutas fram till 2023.



Tillkommande taxor för förråd och verksamhetslokaler medför ökade
intäkter.
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Rapport
Välj datum.

Budget för 2022 är fördelad enligt nedan:
Verksamhet (Belopp i Mkr)
Turistinformation

Budget Budget Föränd2021
2022 ring
-2,8

-2,9

-0,1

Allmän kulturverksamhet

-14,2

-14,9

-0,7

Bibliotek

-14,5

-15,0

-0,5

Kulturskola

-12,0

-12,1

-0,1

Idrotts- och fritidsanläggningar

-85,6

-84,2

1,4

-7,3

-7,0

0,3

-10,7

-11,3

-0,6

Integration

-0,5

-0,6

-0,1

Föreningsbidrag exkl. bidrag till kultur, fritid, integration

-3,7

-3,9

-0,2

Övriga verksamheter

-0,9

-1,0

-0,1

-152,2

-152,9

-0,7

Fritidsgårdar
UPF OH

Total budget

Bidrag till civilsamhället är fördelade på ett antal olika verksamhetskategorier enligt kommunens valda
rapporteringsnivå1.

Under 2021 har förvaltningen förändrat arbetet med ekonomi, vilket innebär att
en ekonomiassistent har flyttats från idrott och fritid till utveckling och stöd. En
annan större budgetflytt som är gjord är att kostnader och intäkter för
skatehallen flyttats till idrott och fritid från fritidsgårdarna.

Investeringsbudget
Bland de prioriterade investeringarna 2022-2026 (enligt kommunfullmäktiges
årsplan med budget 2022 och plan 2023-2024) nämns följande investeringar för
upplevelsenämnden:


Renovering och utveckling av kulturhus Joar



Omklädningsrum Korsängen även innehållande läktare och speakertorn

Kommunen följer rapporteringsnivån enligt den verksamhetsindelning som Statistiska
centralbyråns räkenskapssammandrag (RS) använder sig av för driftsredovisningen.
1

Rapport
Välj datum.

Enligt kommunfullmäktiges årsplan finns investeringsutgifter för
upplevelsenämndens fastigheter med 101,0 miljoner kronor samt
markanläggningar och inventarier för 11,7 miljoner kronor under 2022.
Fastigheterna ligger under tekniska nämnden, medan markanläggningar och
inventarier ligger under Upplevelsenämnden.
De fastighetsinvesteringar som ingår i planen är följande:


Kulturhus2



Korsängen omklädningsrum3



C-paviljong Enavallen, förråd och omklädningsrum4



Hyresgästanpassningar

Både Korsängen omklädningsrum och C-paviljongen har upplevelsenämnden
beställt av tekniska nämnden. Upplevelsenämnden har även tagit beslut om att
beställa programhandling för kulturhus Joar av tekniska nämnden under 2021.
Maskinpark och personalutrymmen på kaptensgatan beräknas vara färdigställda
och tagna i bruk under 2022. I driftbudgeten finns budget avsatt för ökade
driftskostnader för de investeringar som beräknas vara färdigställda under 2022.

2

Programhandling för Kulturhus Joar beslutades av upplevelsenämnden 2021, ärende

UPN2021/192.
3

Omklädningsrum, speakertorn samt läktare på korsängsfältet är beställt av tekniska

nämnden under 2021 (se ärende UPN 2021/202).
4

Ny C-paviljong beställdes av upplevelsenämnden under 2020 (se ärende UPN2021/52).
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Rapport
Välj datum.

Investeringsplanen för de investeringar som nämnden ansvarar för ser ut enligt
följande:
Investering

Tas i bruk
(År)

Total
projektutgift

Utgift
2022

Markanläggningar och inventarier
Konstgräsplan

2022

-10,0

-5,0

Markanläggningar reinvestering

2022

-2,5

-1,7

Inventarier reinvestering

2022

-5,0

-5,0
-11,7

Summa markanläggningar och inventarier
Avgår enligt beslut under 2021 – Konstgräsplan
Summa markanläggningar och inventarier

-10,0

-5,0
-7,7

Kommunfullmäktige har beslutat om en investeringsutgift på 11,7 miljoner
kronor i årsplanen för 2022. Upplevelsenämnden har under 2021 beslutat att
inte genomföra investeringen konstgräsplan, se ärende UPN2021/89, som fanns
med redan i årsplanen för 2021 och beräknades vara färdigställd under 2022.
Nämnden har tagit detta beslut främst ur perspektivet att ta ett
kommunövergripande ansvar för kommunens ekonomi och totala
investeringstyngd. Ingen kompensation finns med i budgetramen för 2022 för
driftskostnadsökning för denna investering.
Beskrivning av reinvesteringar
Upplevelsenämnden har blivit tilldelade 1,7 miljoner kronor för reinvestering i
markanläggningar och 5,0 miljoner kronor för reinvestering i inventarier med
mera. Denna investeringsbudget har nämnden rätt att förfoga över.
Förvaltningen har rätt att besluta nya investeringar enligt delegationsordningen
samt omprioritera inom och mellan dessa poster i enlighet med
attestreglemente. I budgeten för 2022 fördelas investeringsmedlen enligt
följande:
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Rapport
Välj datum.



Inventarier med mera: 2,9 miljoner kronor



Markanläggningar5: 3,8 miljoner kronor

2,1 miljoner kronor av investeringar är nyinvesteringar. Vid behov justeras
fördelningen under innevarande budgetår.
Inom denna budget ingår även inventarier för flytt av verksamheten från Cpaviljongen på Enavallen till Kaptensgatan.
Dessa investeringar består bland annat av:
Inventarier med mera:


Traktor



Läktare



Brygga till Nylada



Ny belysning på konstgräsplanen på korsängsfältet

Markanläggningar:


Nytt utegym i Hummelsta, Örsundsbro och på korsängsfältet.



Ny softbollsplan



Utbyte av spontanidrottsplats på Romberga när-idrottsplats

Intern kontrollplan 2022
Riskvär Beskrivning Kontrollmoment/å
Granskningsområd
Ansvarig
de
tgärd
e/risk

5

I posten markanläggningar ingår även markinventarier.

Tid
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Rapport
Välj datum.

Riskvär Beskrivning Kontrollmoment/å
Granskningsområd
Ansvarig
de
tgärd
e/risk

Tid

Inköp och
upphandling

S:2
K:3
R:6

Risk för
brister och
felaktighet
er gällande
inköp och
upphandlin
g
Risk att
bryta mot
lagen om
offentlig
upphandlin
g

Följa ramavtal
Chef och utföra
Utveckling och
korrekta
stöd.
upphandlingar
genom
medvetenhet,
utbildnings - och
kompetensinsatser.

Klart
und
er
2022
.

Korruption och
oegentligheter.

S:2
K:4
R:8

Risk för
korruption
och
oegentligh
eter såsom
mutor jäv
m.m.

Styrdokument såsom gällande
etiska regler,
representation,
mutor och jäv,
m.m. tas upp och
diskuteras i LG,
vid varje
verksamhet samt
vid nämnd.
Utveckla
systematiken,
och skapa rutiner
för situationer
som har och göra
med korruption
och
oegentligheter
såsom mutor jäv

Klart
und
er
2022
.

Föreläsnings
tillfälle om
korruption och

Respektive chef
för sin
verksamhet.
Chef Utveckling och
stöd arrangerar
föreläsning.
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Rapport
Välj datum.

Riskvär Beskrivning Kontrollmoment/å
Granskningsområd
Ansvarig
de
tgärd
e/risk

Tid

oegentligheter
för ledning/
nämnd
Effekter av
S:3
verksamhet i
K:2
relation till insatta R:6
resurser.

Risk att vi
använder
befintliga
resurser
ineffektivt
utan att
beakta
konsekvens
er.

Åtgärder:
Konsekvensanaly
ser av
prioriteringar och
ekonomiska
satsningar i
tjänsteskrivelser
Ekonomiska
analyser och
effekter tas upp
mer
återkommande i
ledningsgrupper
och nämnd.

Chef –
Klart
Utveckling och und
stöd.
er
2022
Verksamhetscontroller och
förvaltningseko
nom.

Jämförelser
andra kommuner
sker systematiskt.
Ökad fokus på
skapandet av en
resultatkultur.
Arbetsmiljö

S:3
K:3
R9

Risk för
ökade
arbetsmiljö
-problem
för
personal på
grund av
omfattand
e
distansarbe
te. Gäller
såväl fysisk
arbetsmiljö

Digitala
Respektive
skyddsronder.
ansvarig chef
I ökad omfattning
följa utvecklingen
gällande
sjukfrånvaro.
Ökat fokus på
arbetsmiljöfrågor
, såväl fysiska
som psykosociala
i löpande
avstämningar

Und
er
2022
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Rapport
Välj datum.

Riskvär Beskrivning Kontrollmoment/å
Granskningsområd
Ansvarig
de
tgärd
e/risk

i form av
arbetsplats
och
arbetsverkt
yg, såväl
som
psykosocial
arbetsmiljö
i form av
ensamhet
och
avsaknad
av social
närvaro.

medarbetare/che
f
Genomföra
utbildningar för
chefer ang. att
leda på distans
vid behov.

Tid

www.enkoping.se

