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Paragraf 86  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Till protokollsjusterare valdes Sverre Ahlbom (S). 

__________  
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Paragraf 87  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkändes. 

__________  
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Paragraf 88  

Ordförande informerar 

Beslut 
Ordförande bjuder in nämnden till en workshop kring taxor och avgifter under 
januari månad. 

__________  
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Paragraf 89  

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Förvaltningen informerar om aktuella ärenden inom verksamheten. 

__________  
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Paragraf 90 Ärendenummer UPN2021/119 

Ansökan om bidrag för solceller till Mälbygården  

Beslut 
Upplevelsenämnden bifaller ansökan om bidrag för solceller. 

Beskrivning av ärendet 
Upplevelsenämnden återremitterade ärendet på sammanträdet den 19 oktober 
2021 med följande motivering:  

Förvaltningen får i uppdrag att;  
 

 Tillsammans med Mälbygården bygdegårdsförening redovisa det 
ekonomiska underlaget för solcellsbyggnationen. Alltså vilka vinster som 
uppstår med en solcellsanläggning jämfört med dagens kostnader.  

 Analysera investeringens påverkan på förvaltningens ekonomi samt om 
beslut under 2021 kan belasta budget 2022. Redovisas senast vid 
nämnden i november.  

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. Eventuell merkostnad förutsätts föreningen kunna hantera 
själv. Om ett bidrag från Boverket beviljas beslutas detta i maj 2022. 

Fastigheten Tillinge Mälby 1:33, kallad Mälbygården, ägs av den ideella föreningen 
Tillinge Bygdegårdsförening Mälbygården. Föreningen vill med sin ansökan 
installera solceller på bygdegården för att minska de återkommande kostnader 
som finns kring elförbrukning. Föreningens nuvarande förbrukning är cirka 40 000 
kwh per år som idag kostar cirka 55 000 kronor. Enligt offerten ger sol-
cellsanläggningen cirka19 000 kwh per år, vilket är 47,5% av nuvarande 
årsförbrukning. Föreningens kostnad minskar då med cirka 25 000 kronor per år.  

Den årliga besparingen blir cirka 22 000 kronor med anledning av ett upptaget lån. 
En för föreningen avsevärd summa som kan läggas på till exempel 
fastighetsunderhåll. Föreningen räknar med att elpriset kommer att öka och därför 
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är behovet att sänka kostnaderna stort. En eventuell installation kan tidigast ske 
hösten 2022 med hänsyn till Boverkets handläggningstid. 

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.  

Föreningen uppger att investeringskostnaden är cirka 329 000 kronor. Av denna 
summa finns det möjlighet för Boverket att finansiera 50 procent. Föreningen har 
säkrat egen finansiering med 20 procent. Ett krav som ska uppfyllas för att 
Boverket ska bevilja bidraget är att kommunen är medfinansiär med 30 procent av 
den totala investeringskostnaden, vilket i detta fall rör sig om 98 700 kronor. 

Då boverket handlägger ansökan och tar beslut om bidrag 2022, så kan 
upplevelsenämnden besluta om medfinansiering 2021 med utbetalning 2022. 
Bidraget belastar 2022 års budget. Konsekvenser kan inte analyseras då 2022 års 
budget inte är beslutad av upplevelsenämnden. 

Förvaltningen föreslår nämnden att avslå ansökan, då ekonomiska förutsättningar 
saknas i dagsläget. Behovet av investeringen bedöms inte som akut för att 
verksamheten ska kunna fortsätta bedrivas. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår ansökan om bidrag för solceller. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden bifaller ansökan om bidrag för solceller. 

Yrkanden 
Bo Wannberg (NE) yrkar bifalla Mälby bygdegårds ansökan om att erhålla ett 
bidrag på 30% av kostnaderna för att montera solceller. Detta ska göras för att få 
ner elkostnaderna för bygdegården. Boverket står då för 50% av kostnaderna och 
föreningen bidrar själva med 20%. 
Cecilia Karikoski (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Sverre Ahlbom (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Lars Wistedt (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 

  

__________ 
 
Kopia till: 
Föreningen Mälbygården  
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Paragraf 91 Ärendenummer UPN2020/235 

Medborgarförslag - Bilder av det gamla Enköping i 
offentlig miljö 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar att förslaget tas om hand inom ramen för arbetet 
med årets stadskärna senast 2025 med tillhörande handlingsplan. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit till Enköpings kommun. Förslaget 
gäller uppsättandet av bilder från tiden före 1960- och 1970 talets rivningar för 
att därigenom presentera Enköping för besökare och invånare. Förslagsställaren 
anför exemplet Uddevalla där stadens elskåp har använts för ändamålet. I 
fallet Uddevalla har elskåpets placering avgjort motivvalet – ett elskåp på en viss 
plats visar en bild av just den platsens eller gatans tidigare gestaltning, 
bebyggelse och så vidare. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att det finns utrymme 
för mer bildmässig gestaltning i det offentliga rummet. Enköpings museum kan 
bidra med bildmaterial ur sin fotografisamling. Det finns annars anledning att 
bredda urvalet av bilder, exempelvis genom att uppdra åt konstnärer att producera 
bilder för platserna. Förvaltningen noterar också att kommunen inte har ensam 
bestämmanderätt över stadens miljö. De i förslaget omnämnda elskåpen sköts 
exempelvis av privata aktörer. Detta, liksom kostnader för skötsel av bildmaterialet, 
bör tas under övervägande i den fortsatta handledningen i ärendet. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att förslaget tas om hand inom ramen för arbetet 
med årets stadskärna senast 2025 med tillhörande handlingsplan. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att förslaget tas om hand inom ramen för arbetet 
med årets stadskärna senast 2025 med tillhörande handlingsplan. 

__________ 
 
Kopia till: Förslagsställaren 
                Kommunfullmäktige  
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Paragraf 92  

Information om detaljplan Paushuset 

Beslut 
Upplevelsenämnden tackar Johan Linder förvaltningens arkivarie för genomgång 
av planförslaget för centrum 18:1. Upplevelsenämnden kommer lämna sitt yttrande 
till nästa nämnd 2021-12-14. 

Planområdet är utpekat som en plats med hög utvecklingspotential enligt Plan för 
Enköpings stad 2040. Planförslaget innebär en ny byggnad med handel, kontor, 
bostäder och parkering med variation i skala och utformning. Byggnaden är 
uppdelad i 12 delvolymer med cirka 80 - 90 bostäder i övre våningsplan, plats för 
flera hundra nya arbetsplatser i kontors-, handelslokaler och restauranger samt 
lokaler och mötesplatser av olika slag i markplan och på aktiva takytor. Parkering 
för bilar och cyklar ska ske i det underjordiska våningsplanet. 
 

 
 
 

__________  
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Paragraf 93 Ärendenummer UPN2021/12 

Månadsrapport - oktober 2021 

Beslut 
Upplevelsenämnden fastställer månadsrapporten oktober 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Upplevelsenämnden ska lämna en ekonomisk rapport per 31 oktober. Resultatet 
per den 31 oktober 2021 är ett underskott på 5,4 miljoner kronor eller - 4,2 %. 

Prognosen för 2021 uppgår till 160,6 miljoner kronor jämfört med budgeterat 
152,2  miljoner kronor för 2021. Det är en negativ budgetavvikelse för året med 8,4 
miljoner kronor eller - 5,5 %. Det är en något förbättrad prognos (0,2 miljoner 
kronor) jämfört med rapporteringen i augusti. 

Upplevelsenämndens investeringsbudget för 2021 är -36,8 miljoner kronor, 
inklusive ombudgetering med -15,3 miljoner kronor från 2020 till 2021. Nämnden 
rapporterar en prognosavvikelse med totalt 7,3 miljoner kronor som i huvudsak 
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. 

Bifogad bilaga redovisar det som rapporterats till kommunledningsförvaltningen. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden fastställer månadsrapporten oktober 2021. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 94 Ärendenummer UPN2021/202 

Faciliteter och speakertorn på Korsängen 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar att godkänna innehåll och hyresindikation i enlighet 
med förstudien samt att beställa projektet av tekniska nämnden till en maximal 
kostnad om 20 miljoner kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Projektet gällande en facilitetsbyggnad och speakertorn på Korsängsfältet finns 
med som prioriterat projekt av kommunfullmäktige, beslutad den 14 juni 
2021 ”Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022 och plan för 2023-2024”. 
Kommunledningsförvaltningen tog i mars 2021 tillsammans med politiker från 
respektive nämnd beslut om att genomföra en förstudie gällande faciltietsbyggnad 
och speakertorn på Korsängsfältet. 
Kommunledningsförvaltningens fastighetsstrateg har genomfört en förstudie 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och upplevelseförvaltningen. 
Upplevelseförvaltningen har arbetat med frågan under året och har tillsammans 
med fastighetsavdelningen haft flera dialogmöten med fotbollsalliansen, Enköpings 
SK ungdom och Enköpings rugbyklubb, om utformning av facilitetsbyggnad samt 
speakertorn på Korsängen. Utifrån dialogen har innehållet i byggnaderna 
förändrats så att de på bästa sätt motsvarar föreningslivets behov. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen anser att förstudien är bra och att förstudiens förslag till 
placering och utformning ska antas. I upplevelsenämndens uppdrag ingår att se till 
att det finns ändamålsenliga anläggningar och lokaler. Dessa ska också upplevas 
vara tillgängliga, funktionella och trygga. Korsängsfältet är kommunens största 
idrottsområde och har idag inte tillräckligt med omklädningsrum, toaletter och 
duschmöjligheter. Det får en direkt påverkan på föreningslivets möjlighet att 
bedriva en bra verksamhet. Inte minst påverkas de som idrottar eller besöker, 
anläggningen på ett negativt sätt.  

Rugbyarenans speakertorn brann ned för ett antal år sedan och den tillfälliga 
lösning som finns på plats motsvarar inte de krav som finns för att verksamheten 
på plats ska kunna bedrivas fullt ut. En nybyggnation av speakertorn är en direkt 
förutsättning för fortsatt bedrivande av elitverksamhet i olika former. 
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I det fall förslaget att bygga omklädningsbyggnaden, speakertorn och läktare 
avslås rekommenderas kompensatoriska åtgärder i form av toaletter intill planen 
för att undvika att barn måste använda sig av skogen för att uträtta sina behov. 

Beslutsunderlag: 
Facilitetsbyggnad Korsängen, bilaga 1 
Speakertorn, bilaga 2 
Förstudierapport omklädningsrum Korsängsfältet, bilaga 3 
Prövning av barnets bästa/Bk-analys bilaga, 4 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att godkänna innehåll och hyresindikation i enlighet 
med förstudien samt att beställa projektet av tekniska nämnden till en maximal 
kostnad om 20 miljoner kronor. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att beställa projektet av tekniska nämnden till en 
maximal kostnad om 20 miljoner kronor i enlighet med förstudien. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Bo Wannberg (NE) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Sverre Ahlbom (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Lars Wistedt (SE) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Cecilia Karikoski (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 
__________ 

 
Kopia till: 
Tekniska nämnden  
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Paragraf 95 Ärendenummer UPN2021/78 

Ledamotsinitiativ - Städa badstränder 

Beslut 
Upplevelsenämnden avslår ledamotsinitiativet. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att undersöka möjligheten för att 
städa badstränder, i vattnet och på land med hjälp av metalldetektor. Initiativet 
kommer från Sverigedemokraterna (SD).  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser i nuläget inte sökande med metalldetektor som ett aktuellt 
komplement till ordinarie städning av badstränder.  

Metallsökning bedöms inte vara en effektiv lösning på nedskräpningsproblemet, då 
majoriteten av skräpet som hittas på stränder består av plast.  

Vad gäller skaderisken från metallföremål bedöms inte problemet vara så utbrett 
på Enköping kommuns friluftsbad att en metallsökning krävs i dagsläget. Under de 
regelbundna dykningarna som görs inför badsäsongen avsöker dykare vattnet och 
plockar bort vassa föremål. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår ledamotsinitiativet. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Lars Wistedt (SD) yrkar bifall till sitt egna förslag. 
Sverre Ahlbom (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Bo Wannberg (NE) yrkar bifall till Lars Wistedts (SD) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag 
och dels Lars Wisteds (SD) förslag. 
Ordföranden finner en beslutsgång som ställer förvaltningens förslag mot Lars 
Wisteds (SD) förslag. 
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Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången. 
 
Ordföranden finner att upplevelsenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

__________  
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Paragraf 96 Ärendenummer UPN2021/36 

Sammanträdesplan 2022 

Beslut 
Upplevelsenämnden samt upplevelsenämndens arbetsutskott sammanträder 
tisdagar enligt tjänsteskrivelse. 

Upplevelsenämnden sammanträde börjar klockan 17.00. 

Beskrivning av ärendet 
Varje år tar förvaltningen fram ett förslag till nästa års sammanträdesplan. 
Sammanträdesplanen har tagits fram i dialog med ekonomiavdelningen samt i 
synkronisering med kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar. 

Förvaltningens bedömning 
Förändringar i förslaget mot föregående år är att vi glesat ut processen med en 
vecka. Istället för utskick till nämnden dagen efter arbetsutskottet så sker utskicket 
veckan efter arbetsutskottet. Det frigör mer tid till ändringar och justeringar. 
Arbetsutskott och nämnd ligger kvar på tisdagar. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Arvodeskostnaden för ett sammanträde beror på hur många arvodesberättigade 
som deltar på sammanträdet och dels på om dessa ledamöter arvoderas med ett 
heldagsarvode (sammanträden över 4 timmar) eller ett halvdagsarvode 
(sammanträden under 4 timmar). Den uppskattade kostnaden för ett 
nämndsammanträde med heldagsarvode är 27 968 kronor räknat på 16 ledamöter) 
exklusive andra tillägg så som förlorad arbetsförtjänst. Ett halvdagsarvode räknat 
på 16 ledamöter 13 984 kr, exklusive andra tillägg så som förlorad arbetsförtjänst. 
De föreslagna nio nämndsammanträden där uppskattningsvis två kommer 
arvoderas med heldagsarvode, skulle kunna ge en totalkostnad på 153 824 kronor. 
Finansieringen av föreslagna sammanträdena sker inom ram. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden samt upplevelsenämndens arbetsutskott sammanträder 
tisdagar följande dagar 2022 
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Arbetsutskott Nämnd 

1 februari 15 februari 

1 mars 15 mars 

29 mars 12 april 

3 maj 17 maj 

7 juni 14 juni (halvdag) 

6 september 13 september 

4 oktober 18 oktober (halvdag) 

1 november 15 november 

29 november 13 december 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden samt upplevelsenämndens arbetsutskott sammanträder 
tisdagar enligt tjänsteskrivelse. 
 
 
 

 
 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 97 Ärendenummer UPN2021/151 

Rutin för ledamotsinitiativ för UPN 

Beslut 
Upplevelsenämnden antar rutin för ledamotsinitiativ. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunallagen 4 kap. 20 § stadgar att "ledamöterna i nämnderna får väcka 
ärenden i nämnderna".  
Regleringen innebär bland annat att en enskild ledamot eller flera ledamöter 
tillsammans kan väcka ärenden i nämnderna eller kommunstyrelsen. Dessa 
ärenden som väcks i nämnderna av en eller flera ledamöter betecknas 
ledamotsinitiativ. Föreslagen rutin för ledamotsinitiativ är tänkt att tydliggöra 
hantering av ledamotsinitiativ i nämnden. 

Förvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen ser ett behov av att tydliggöra hur ledamotsinitiativ väcks 
och hanteras av nämnden. Det finns starka skäl för att ärenden ska vara beredda 
innan beslut fattas, i huvudsak för att säkerställa att beslut fattas i enlighet med lag 
och i linje med tidigare beslutade mål och prioriteringar. Därför föreslås det att 
rutinen ska vara att ledamotsinitiativ skickas till förvaltningen för beredning i likhet 
med motioner. Samtidigt finns det ett visst behov för ledamöter att kunna ställa 
enklare frågor och inhämta information från förvaltningen och den politiska 
ledningen, utan att detta ska behöva initiera en mer omfattande 
beredningsprocess. Därför har även ett stycke om anmälan om övriga frågor 
inkluderats i rutinen. När en fråga väckts är det upp till ordföranden att avgöra när 
och hur frågan besvaras. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden antar rutin för ledamotsinitiativ. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden antar rutin för ledamotsinitiativ. 

__________  
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Paragraf 98 Ärendenummer UPN2021/128 

Medborgarförslag - Utegym 

Beslut 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Den 29 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att bygga ett utegym 
i Skolparken. Motiveringen var att de centrala delarna i Enköping saknar ett riktigt 
utegym samt att människor i alla åldrar rör sig i parken, vilket gör det till en lämplig 
plats. Förslagsställaren lyfter covid-19 som ett skäl att uppmuntra till mer träning 
utomhus.  

Förslagsställaren föreslår Lappset som tillverkare av gymmet, då det är ett 
lokalt förankrat företag. 

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 utvecklingen av dessa sorters av 
anläggningar kommer vara ett fokusområde för kommunen under kommande år. 
Upplevelsenämnden invigde sitt första utegym 2020 i Gånsta i centrala Enköping. 
Förvaltningen har påbörjat att bygga fler utegym där fokus inledningsvis kommer 
ligga på kransorterna. 
Vad gäller placering av utegym i såväl kransorter som centralorten prioriteras 
platser som ligger i anslutning till friluftsområden. 
 
Skolparken bedöms inte vara ett prioriterat läge. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

__________  
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Paragraf 99 Ärendenummer UPN2021/193 

Kulturstipendium 2021 - Barn och unga  

Beslut 
Juryn för Enköpings kommuns kulturstipendium barn och unga beslutar att tilldela 
Tilde Lindman och Isaac Östberg 2021 års kulturstipendium à 5 000 kr vardera. 
 
Upplevelsenämnden tackar för informationen. 
 

Beskrivning av ärendet 
Jurygruppen för kulturstipendium barn och unga består av tre tjänstepersoner från 
upplevelseförvaltningen. Juryn beslutar om vilka personer som får 2021 års 
kulturstipendium för barn och unga. 
Totalt har nio personer mellan 13 och 19 år ansökt om att nomineras till årets 
kulturstipendium. Flera kulturområden finns representerade exempelvis konst, 
musik, film och poesi. 
Stipendierna kan sökas av barn och unga i åldrarna 7 till 25 år som är aktiva eller 
folkbokförda i Enköpings kommun. 
Stipendierna ska stimulera och uppmärksamma unga personer som deltar i 
kulturell verksamhet eller ägnar sig åt eget skapande. Hit räknas bland annat dans, 
musik, konst, teater, litteratur och fotografi men även andra uttryck. 

Juryns motivering: Tilde Lindman 
Tilde Lindman är en helt igenom estetisk person som visar stort engagemang och 
talang inom flera olika konstformer, allt ifrån musikal till illustration. Hon är en 
förebild i gruppen med sin professionalitet och höga ambition. Tilde är efter många 
år som kulturskapare i Enköping redo att gå vidare med studier på folkhögskola. Vi 
tror att hon har en lysande framtid oavsett vilken konstform hon väljer. 
Tilde Lindman tilldelas 2021 års kulturstipendium för barn och unga à 5 000 kronor. 
Juryns motivering: Isaac Östberg 
Isaac Östberg är en fokuserad, ambitiös och driven cellist. Han är målinriktad och 
satsar högt genom att söka till Lilla akademiens musikgymnasium. Vi hoppas att 
detta stipendium kan bidra till vidare utveckling. Vi är stolta över att stödja Isaac i 
början av hans resa i musikvärlden och vi ser fram emot att följa honom i framtiden. 
Isaac Östberg tilldelas 2021 års kulturstipendium för barn och unga à 5 000 kronor. 

__________  
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Paragraf 100 Ärendenummer UPN2021/194 

Kulturstipendium 2021 - vuxna 

Beslut 
Juryn för Enköpings kommuns kulturstipendium har beslutat att tilldela Hilda 
Ekeroth 2021 års kulturstipendium med 30 000 kronor. 
 
Upplevelsenämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun delar ut ett kulturstipendium till individ eller grupp som utför, 
eller har utfört, värdefulla insatser för konstens och kulturens utveckling i Enköping. 
Individer i början av sin professionella kulturella verksamhet eller nyligen avslutad 
konstnärlig vidareutbildning är prioriterade. Stipendiet är avsett att stödja och 
uppmuntra insatser inom skilda konstområden. Det kan vara litteratur, musik, film, 
bildkonst, teater, dans, folkbildning och konsthantverk eller till dem som gjort en 
betydande kulturell gärning. Stipendiet delas ut till individer som är, eller varit, 
verksamma eller bor i kommunen. 
Totalt 17 personer har ansökt om att bli nominerade till årets kulturstipendium. 
Dessa representerar skilda kulturområden som musik, litteratur, konst, film och 
fotografi. 
Juryn tar beslut om vem som ska tilldelas Enköpings kommuns kulturstipendium 
2021. Jurygruppen är sammansatt av fyra externa medlemmar med 
specialkompetens inom sitt respektive område samt breda kunskaper inom 
kulturområdet. Juryns medlemmar är Stefan Eurenius, verksamhetsutvecklare för 
litteratur vid Region Uppsala, Johanna Uddén verksamhetsledare vid 
Konstfrämjandet i Uppland, Kajsa Enqvist producent för Musik i Uppland och Katja 
Sliwinski, chefsproducent vid Uppsala stadsteater. 

Juryns motivering: Hilda Ekeroth 
Hilda Ekeroth är en berättande konstnär. Hon målar med grova penseldrag, vagt 
antydda men ändå igenkännbara former. Vi anar en hand, en kropp, ett stycke 
natur. Minst lika mycket gör hon kulturantropologiska undersökningar. Vid flera 
tillfällen har Hilda haft konstnärliga residens i Libanon där hon samlat på sig 
material i form av foton, nedtecknade texter och skisser. Ett gediget 
researcharbete som hon med hjälp av stipendiet vill arbeta vidare med. Vi har stora 
förhoppningar på att hennes konstnärskap och engagemang ska berika kulturlivet i 
Enköping. 
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Hilda Ekeroth tilldelas Enköping kommuns kulturstipendium 2021 med 30 000 
kronor. 

__________  
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Paragraf 101 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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