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Upplevelsenämndens arbetsutskott 

  
Justeringens plats och tid  
  
Avser paragrafer 13 - 14 
  
Sekreterare  
 Eva Jansson 
  
Ordförande  
 Kristina Eriksson 
  
Justerande  
 Sverre Ahlbom 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Upplevelsenämndens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2021-07-06 
Anslaget sätts upp 2021-07-08 
Anslaget tas ned 2021-07-29 
Sista dag att överklaga 2021-07-28 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  

Beslutande organ Upplevelsenämndens arbetsutskott 
  
Plats och tid Pepparrotsbadet, tisdagen den 6 juli 2021, klockan 16.30–17.30 
  
Beslutande Kristina Eriksson, Ordförande  (KD) 

Sverre Ahlbom, Vice ordförande  (S) 
Magnus Johansson (M) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga deltagare Eva Jansson, nämndsekreterare 

Jonas Nyström, förvaltningschef 
Claes Lagelius, projektledare 
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Paragraf 13  

Godkännande av föredragningslista 
Föredragslistan godkändes. 

__________  
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Paragraf 14 Ärendenummer UPN2021/63 

Inriktning kulturhus Joar 

Beslut 
Upplevelsenämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att utifrån de nya 
sakuppgifterna se över vilka nya möjligheter en flytt av museet till det nya kulturhus 
Joar innebär. 

Nya omständigheter som ska beaktas är:  

- De ytor som frigörs vid takplacering av ventilationstekniken, 565 kvm i källaren + 
114 på andra våningen totalt 679 kvm  

- Att de faktiska utställningsytorna i dagens museum utgör 367 kvm  
 
Medskick:  
Då nya uppgifter om museets ytor i kombination med initiativet att flytta tekniken 
upp på taket ger ett nytt och hoppfullt läge att hitta en bra totallösning som 
innefattar museet på Kulturhus Joar. Arbetsutskottet vill genom den 
kompletterande fördjupningen få information om på vilket sätt det går att utnyttja de 
tillkomna utrymmena så att ursprungstankarna med Kulturhus Joar kan infrias i så 
stor utsträckning som möjligt. 

Beskrivning av ärendet 
Extrainsatt möte för upplevelsenämndens arbetsutskott med anledning av att nya 
uppgifter framkommit avseende Enköpings museum. Tidigare beräkningar och 
analyser inom förstudien för Kulturhus Joar baserades på de arealer som anges i 
hyreskontraktet för museet; total yta 990 kvm varav ca 250 kontor och förråd. 
En ny lasermätning av huset visar att den totala disponibla ytan på Rådhusgatan 3 
är mindre än 600 kvm. Ren utställningsyta är ca 370 kvm. 

Arbetsutskottet ger därför följande uppdrag till förvaltningen: 
Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att utifrån de nya sakuppgifterna se 
över vilka nya möjligheter en flytt av museet till det nya kulturhus Joar innebär. 

Nya omständigheter som ska beaktas är: 

- De ytor som frigörs vid takplacering av ventilationstekniken, 565 kvm i källaren + 
114 på andra våningen totalt 679 kvm  
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- Att de faktiska utställningsytorna i dagens museum utgör 367 kvm 

Medskick: 
Då nya uppgifter om museets ytor i kombination med initiativet att flytta tekniken 
upp på taket ger ett nytt och hoppfullt läge att hitta en bra totallösning som 
innefattar museet på Kulturhus Joar. Arbetsutskottet vill genom den 
kompletterande fördjupningen få information om på vilket sätt det går att utnyttja de 
tillkomna utrymmena så att ursprungstankarna med Kulturhus Joar kan infrias i så 
stor utsträckning som möjligt. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Detta medför ett nytt läge vad gäller förutsättningarna att flytta museet till Joar. 
Detta i kombination med initiativet att flytta kulturhusets teknik upp på husets tak 
kan betyda att det kan ge ökade möjligheter och goda förutsättningar att lösa olika 
kulturverksamheters behov av yta i det nya kulturhuset. 
Museet kan utvecklas i samma skala som idag samtidigt som övriga behov kan 
tillgodoses genom flexibla och yteffektiva lösningar i ett väl fungerande kulturhus. 

 

__________
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