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§ 37 Upphandling för långtidshyra av 
sporthall anpassad för handboll 

 Dnr KFN 18/0133 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att upp till 
15 år hyra två fullstora sporthallar anpassade för handboll som också ska kunna 
göras om till evenemangshall/spel i högre division. 
_______________ 

Sammanfattning 
Handbollsföreningen i Upplands-Bro, Kungsängens SK, har växt ur sina 
befintliga lokaler för barn- och ungdomsverksamheten och är i stort behov av 
en arena för spel i högre division. Föreningen har en mycket stark tillväxt 
underifrån och kommer inom några år inte att kunna ta emot fler barn och unga 
för handbollspel i nuvarande lokaler. Det skulle innebära att föreningen istället 
tappar medlemmar.  

Då även kommunen expanderar kraftigt och behoven är många är inhyrning av 
lokal ett mycket bra alternativ till att bygga själv. Hyresnivån ska vara 
marknadsmässig och kommer att hanteras först i budget 2020. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 13 augusti 2018 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att upp till 
15 år hyra två fullstora sporthallar anpassade för handboll som också ska kunna 
göras om till evenemangshall/spel i högre division. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Odelberg (L) föreslår ett tillägg 

”Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att utreda kommunens behov av 
utbyggnad av hallar på lång sikt.” 

Yrkande 
Paul Gustavsson (M) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsförslag. 
Han frågar först om nämnden kan bifalla kontorets förslag till beslut. Han 
finner bifall. Han frågar därefter om nämnden kan bifalla Niklas Odelbergs (L) 
tilläggsförslag. Han finner att nämnden avslår. 

Reservationer 
Niklas Odelberg (L) reserverar sig enligt följande 

”Det plötsliga behovet av två hallar för framför allt handboll förvånar 
Liberalerna. Byggnationen av sporthallen för bordtennis bedömdes möta ett 
ökande behov av sporthallsytor och föreningslokaler. Ett behov som nu redan 
har tredubblats, från ett behov av en ny hall och fem totalt till tre nya hallar och 
sju totalt. Det är tydligt att nämnden inte är informerad om den stora bristen på 
nya hallar och den planerade utbyggnaden." 

Protokollsanteckning 
Paul Gustavsson (M) tillåts lämna följande protokollsanteckning 
”Vi är mycket glada och positiva till handbollens utveckling i vår kommun och 
vi ser handbollens behov av ytterligare ytor för att kunna satsa på elit- och 
ungdomsgrupper. Men vi känner en stor besvikelse över S-koalitionens 
hantering av bordtennishallen och kommande handbollsanläggning. Hade S 
lyssnat på vårt förslag att kombinera bordtennisens, handbollens och andra 
inomhusidrotters behov i en stor ändamålsenlig anläggning hade vi kunnat 
spara både tid och stora pengar. Att S-koalitionen hanterat frågan dåligt är 
självklart inte bordtennisens och handbollsklubben fel. Nu står vi olyckligtvis 
med dubbla hallar och med dubbla kostnader. Vi yrkar bifall” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunledningskontoret 
• Utbildningskontoret 
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§ 38 Förslag om ny verksamhet Aktis 
 Dnr KFN 18/0122 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att starta verksamheten Aktis och hur ett pilotprojekt 
skulle kunna utformas. 
_______________ 

Sammanfattning 
Aktis är en verksamhetsidé som presenterats för kommunen av  

, boende i Upplands-Bro. Verksamheten syftar till att låta barn som går på 
fritidshem utföra fritidsaktiviteter under den tid som de är på Fritids. 

Innan verksamhetsidén kan testas i ett pilotprojekt behöver förutsättningarna 
för verksamheten utredas, så att pilotprojektet kan utformas på bästa sätt. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 13 augusti 2018 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att starta verksamheten Aktis och hur ett pilotprojekt 
skulle kunna utformas. 

Beslutet skickas till: 

• Utbildningskontoret 
•  
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§ 39 Rapporter 
   

Temaärende 

• Michael Linde informerar om handbollsverksamheten i Kungsängen 

Kontorschefens rapport 

• Lars Björketun informerar om arbetet med Sporthall anpassad för 
bordtennis 

• Hanna Rydstedt informerar om utvärderingen som skickas ut till 
kommunens föreningar. 18 föreningar har svarat. 
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