Handlingar till
Kultur- och fritidsnämndens
sammanträde
den 22 april 2018

TJÄNSTESKRIVELSE

Siri Morawski
Utredare
Kultur- och fritidskontoret
+46 8-518 377 98
siri.morawski@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2017-05-09
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Utredningsuppdrag - Rehabbassäng
Förslag till beslut


Kultur- och fritidsnämnden lägger med godkännande rapporten till
handlingarna.

Sammanfattning
Utredningens slutsats är att det inte finns behov av en rehabbassäng i
Upplands-Bro kommun. Utredningen poängterar även att det är svårt att
beräkna investeringskostnaden för att uppföra en rehabbassäng.
Förutsättningarna har inte förändrats sedan utredningen överlämnades till
kontoret.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-09



Rapport – Rehabbassäng – Övergripande kostnadsuppskattning för att
uppföra en rehabbassäng i Upplands-Bro, daterad 2017-04-07

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 13 september 2016 att uppdra åt kontoret
att påbörja en översiktlig utredning av kostnaden för att uppföra en
rehabbassäng.
Utredningen kom fram till att det inte finns ett behov av en rehabbassäng i
Upplands-Bro kommun. I nuläget finns det nämligen inga förfrågningar om att
använda den lilla bassängen i simhallen i rehabiliteringssyfte och enligt
Socialkontoret är inga individer aktuella för rehabilitering i en rehabbassäng.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ifall Upplands-Bro kommun skulle ta över rehabiliteringsansvaret från
landstinget, skulle det röra sig om ca 25-30 individer som är aktuella för
rehabilitering i en rehabbassäng.
Det finns få kostnadsexempel på rehabbassänger, då det sällan upphandlas av
kommuner. De kostnadsexempel som presenteras i utredningen är inte
uppräknade till dagens priser. Kostnaden för att bygga en ny rehabbassäng
skulle därför vara högre än vad exemplen visar och ska ses som en grov
kostnadsuppskattning. Rehabbassängen i Bålsta kostade 22 mkr att bygga år
2002 och i Växjö kostade två rehabbassänger ca 37 mkr år 2011.
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Rehabbassängen i det nya familjebadet i Enköping som beräknas stå färdigt år
2020/2021 kostar utan teknikutrymme ca 12,7 mkr.

Barnperspektiv
Förslaget står inte i strid mot barnkonventionen.

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef

Bilagor
1. Rapport – Rehabbassäng – Övergripande kostnadsuppskattning för att
uppföra en rehabbassäng i Upplands-Bro, daterad 2017-04-07
2. Utredningsuppdrag – Rehabbassäng, daterad 2016-11-11
Beslut sänds till
Click here to enter text.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Elin Johansson Lööw
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2018-04-10

KFN 17/0138
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Elin.JohanssonLoow@upplands-bro.se

Medborgarförslag om att bygga ett Idrottens
hus i Kungsängen
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar med sig förslaget i det fortsatta arbetet med
kommunens lokalresursprogram.

Sammanfattning
Den 16 juni 2017 kom ett medborgarförslag in från
om att bygga ett Idrottens Hus i Kungsängen nära UpplandsBrogymnasiet med hallar för många olika sporter och en cafeteria eller
restaurang. En namninsamling med 115 underskrifter har skickats in med
förslaget.
Kultur- och fritidsnämnden tycker det är glädjande att se ett så stort
engagemang för idrottsanläggningar i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden
har i dag inte investeringsmedel för att genomföra en sådan stor satsning.
Men då kommunen växer kommer även behovet av idrottsanläggningar att öka
och nämnden tar därför med sig medborgarförslaget i det fortsatta arbetet med
kommunens lokalresursprogram.

Beslutsunderlag




Medborgarförslag inkommen den 16 juni 2017
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 21 juni 2017
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2018

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Den 16 juni 2017 kom ett medborgarförslag in från
om att bygga ett Idrottens Hus i Kungsängen, nära UpplandsBrogymnasiet. En namninsamling med 115 underskrifter har skickats in med
förslaget. Enligt förslaget ska Idrottens Hus ha hallar anpassade för bland annat
handboll, innebandy, kampsport, pingis och gymnastik samt ha ett välutrustat
gym och en bowlingbana. En stor läktare ska även finnas i en av hallarna.
föreslår också att det i Idrottens Hus
ska finnas en cafeteria eller restaurang som har öppet på kvällar och helger, och
att det ska finnas en tavla med information om kommande tävlingar och med
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invånare som presterar väl inom idrott.
tror att ett Idrottens Hus skulle ge ungdomar något att sysselsätta sig
med på helgerna och att både unga och vuxna skulle vilja träna mer.
Den 21 juni 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Nämnden mottog förslaget
den 27 juni 2017.
Kultur- och fritidsnämnden tycker att det är roligt att se ett så stort engagemang
för bra idrottsanläggningar i kommunen. Idag finns anläggningarna
Kungsängens IP, Bro IP och Klockardalens IP, samt flera olika sporthallar.
Många av sporthallarna ligger i Ekhammarområdet, där tanken har varit att
skapa ett nav för idrottsaktiviteter med många samordningsvinster. Det pågår
också två projekt för nya anläggningar: en sporthall anpassad för bordtennis
och en aktivitetspark i Bro med möjlighet för flera olika typer av spontanidrott.
I dagsläget har Kultur- och fritidsnämnden inga medel för att genomföra en
sådan stor satsning som att bygga ett Idrottens Hus. Det finns heller inte ett
tillräckligt stort behov för en så stor ökning av antalet sporthallar. Men
eftersom kommunen växer kommer även behovet av idrottsanläggningar att
öka, särskilt i de nya bostadsområden som planeras. Nämnden tar därför med
sig medborgarförslaget i det fortsatta arbetet med kommunens
lokalresursprogram.

Barnperspektiv
Enligt barnkonventionens artikel 31 har alla barn rätt till lek, vila och fritid. En
god tillgång till fritidsanläggningar med möjlighet att utöva flera olika sporter
bidrar till att uppfylla artikel 31 och till barn och ungas hälsa och
välbefinnande.
Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef
Bilagor
1. Medborgarförslag om att bygga ett Idrottens Hus i Kungsängen
2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 21 juni 2017
3. Namninsamling om Idrottens Hus
Beslut sänds till
 Förslagsställarna
 Kommunstyrelsen
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Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

den 16 juni 2017 08:52
Kommun
Medborgarförslag!

Hoppas att det går bra att skicka ett medborgarförslag via mail...OM inte vänligen meddela mog så skickar
jag per post!
Hej!

Först vill jag tacka för det fina initiativet med sport för ungdomar hela sommaren!!!
Sedan vill jag skriva om min högsta önskan och mitt MEDBORGARFÖRSLAG!!!
Detta står överst på min önskelista över saker att förbättra i Kungsängen :
Jag önskar att vi tog idrottens påverkan på barnens hälsa och barnens möjlighet att "hamna i rätt
sällskap" på allvar.
Jag önskar att vi byggde ett stort IDROTTENS HUS vid gamla IP eller ängen bredvid UBG.
Här ska det finnas en mängd hallar där man kan bedriva handboll, innebandy, kampsport, pingis,
gymnastik med flera sporter samt ett bra välutrustat gym där alla idrotter kan boka in tider för
fyspass med sina lag. Detta bör ligga i anslutning till antingen skolan eller kanske rentav
friidrottsarenan och konstgräsplanerna så dessa kan få bjuda sina utövare och publik på trevliga
omklädningsrum och en väl fungerande restaurang m.m.
Stor ordentlig läktare på båda sidor i en av inomhushallarna och rätt mått på planerna så man kan
få spela de olika idrotterna på hemmaplan med godkända mått även i högre åldrar och divisioner.
Handbollen till exempel spelar i höst i division 1 och allsvenskan är en målsättning!
Cafeteria/restaurang som är centralt placerad inne i anläggningen så alla kan köpa fika och mat
oavsett vad man är där för att titta på som publik/utövare vore toppen. Denna tycker jag ska
bedrivas av ett externt företag som håller öppet kvällar och helger och är oberoende från de olika
idrotterna.
Bowlingbana skulle också vara trevligt då det är en aktivitet som många klarar av, ett kul
alternativ till kalas och kan man slänga in lite idrott i allas vardag som en kvällsutflykt är det
bonus!
Jag ser framför mig att våra ungdomar kommer vilja träna mer och kommer vilja vara och vistas i
IDROTTENS HUS i större utsträckning. Jag ser framför mig att hälsa och träning kommer att bli
en naturlig del i barn, ungdomar och vuxnas liv.
Jag ser framför mig att ungdomarna kommer att "dra till IDROTTENS HUS på helgerna" istället
för att glida omkring utomhus. Det kommer ju garanterat alltid finnas nått att titta på. Alla
idrotter har ju hemmatcher varje helg i stort sätt.
Detta kommer bli ett stort lyft för vår kommun. Vi har många idrotter som idag spelar/utövar sin
sport på hög nivå men ingen vet om det för man hör inget om det och det utövas i hallar som inte
borde få kallas hemmaplaner då många av dem helt saknar läktare och kiosk och

omklädningsrum ens värt att nämna.
Tänk om man hade haft en stor anslagstavla i entrén med alla idrotter som rubriker och under:
När nästa tävling/match är, hur de ligger till i sin serie, om de ska tävla i SM, EM, VM, OS o.s.v.
Om de presterat något extra, vi har till exempel ungdomslag i handbollen på flicksidan som gått
långt i SM, dom kom 10:a i hela Sverige! Vi har flera handbollsspelare som tagit sig vidare till
både statslag och till riksläger (uttagning till landslag) vi har ungdomslag som spelar i högsta nivå
i Stockholmsserien osv. Jag är helt säker på att detta gäller andra sporter också i kommunen, men
det vet jag tyvärr inget om. MEN hade vetat om det stått på den tilltänkta anslagstavlan... finns
säkert oändligt många fler idrottare som inte syns i det dolda idag.
Hur mäktigt hade inte det varit!!!
Så ska kommunen satsa på nått så är det idrott, barn, ungdomar, central samlingsplats IDROTTENS HUS helt enkelt!
Tack för ordet!
.......och ja, jag tror på tomten också!
Mvh

Virus-free. www.avg.com

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 92

2017-06-21

Medborgarförslag om att bygga ett
Idrottens hus i Kungsängen
Dnr KS 17/0210

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.
__________

Sammanfattning
lämnade in ett medborgarförslag den
16 juni 2017 om ett hälsosammare Upplands-Bro-Aktivitetscenter.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommen den 16 juni 2017.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
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Medborgarförslag - Idrottens hus i Kungsängen
#

Namn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

nder

City
Kungsängen
Bro
Bro
kungsängen
Kungsängen
Stockholm
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Bro
Kungsängen
Bro
Stockholm
Bro
Kungsängen
Kungsängen
Stockholm
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Stockholm
Kungsängen
Stockholm
Spånga
Kungsängen
Stockholm
Kungsängen
Kungsängen
Upplands-Bro
Kungsängen
Kungsängen
Bro
Kungsängen
Stockholm
Bjärred
Stockholm
Bro
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Enköping
Kungsängen
Bro
Kungsängen
Bålsta

Sida: 1/3
Datum

2017-06-16 07:57
2017-06-16 07:57
2017-06-16 07:58
2017-06-16 08:01
2017-06-16 08:05
2017-06-16 08:08
2017-06-16 08:09
2017-06-16 08:11
2017-06-16 08:15
2017-06-16 08:19
2017-06-16 08:26
2017-06-16 08:26
2017-06-16 08:31
2017-06-16 08:34
2017-06-16 08:34
2017-06-16 08:36
2017-06-16 08:37
2017-06-16 08:40
2017-06-16 08:47
2017-06-16 08:50
2017-06-16 09:02
2017-06-16 09:02
2017-06-16 09:04
2017-06-16 09:05
2017-06-16 09:05
2017-06-16 09:10
2017-06-16 09:11
2017-06-16 09:13
2017-06-16 09:18
2017-06-16 09:26
2017-06-16 09:37
2017-06-16 09:42
2017-06-16 09:44
2017-06-16 09:44
2017-06-16 09:48
2017-06-16 09:56
2017-06-16 10:00
2017-06-16 10:02
2017-06-16 10:07
2017-06-16 10:08
2017-06-16 10:08
2017-06-16 10:09
2017-06-16 10:25
2017-06-16 10:38
2017-06-16 10:42
2017-06-16 10:46
2017-06-16 11:09
2017-06-16 11:09
2017-06-16 11:11
2017-06-16 11:27

Medborgarförslag - Idrottens hus i Kungsängen
#
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Namn

City
Kungsängen
Kungsängen
Stockholm
Kungsängen
Bro
Kungsängens
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Stockholm
Kungsängen
Stockholm
Bro
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Bro
Kungsängen
Stockholm
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Bro
Stockholm
Bro
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Bro
Stockholm
Bro
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen

Sida: 2/3
Datum

2017-06-16 11:37
2017-06-16 11:52
2017-06-16 11:54
2017-06-16 12:31
2017-06-16 12:46
2017-06-16 13:07
2017-06-16 13:13
2017-06-16 13:14
2017-06-16 13:23
2017-06-16 13:29
2017-06-16 13:57
2017-06-16 14:25
2017-06-16 14:44
2017-06-16 15:29
2017-06-16 16:59
2017-06-16 17:15
2017-06-16 18:32
2017-06-16 18:38
2017-06-16 18:57
2017-06-16 18:57
2017-06-16 19:02
2017-06-16 19:08
2017-06-16 19:09
2017-06-16 19:12
2017-06-16 19:18
2017-06-16 19:39
2017-06-16 21:02
2017-06-16 21:07
2017-06-16 21:35
2017-06-16 21:44
2017-06-16 21:54
2017-06-16 22:53
2017-06-17 04:50
2017-06-17 05:06
2017-06-17 05:44
2017-06-17 05:54
2017-06-17 06:31
2017-06-17 06:37
2017-06-17 06:51
2017-06-17 06:57
2017-06-17 08:07
2017-06-17 09:00
2017-06-17 09:08
2017-06-17 09:16
2017-06-17 09:40
2017-06-17 09:50
2017-06-17 10:02
2017-06-17 10:53
2017-06-17 11:15
2017-06-17 11:20

Medborgarförslag - Idrottens hus i Kungsängen
#
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Namn

City
Bro
Bro
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Järfälla
Kungsängen
Bro
Kungsängen
Kungsängen
Stockholm
Kungsängen
Bro
Kungsängen
Kungsängen

Sida: 3/3
Datum

2017-06-17 14:10
2017-06-17 18:32
2017-06-17 19:14
2017-06-18 05:26
2017-06-18 06:33
2017-06-18 09:19
2017-06-18 09:47
2017-06-18 10:41
2017-06-18 19:44
2017-06-18 21:26
2017-06-18 21:34
2017-06-18 21:38
2017-06-19 09:38
2017-06-19 10:12
2017-06-19 12:20

TJÄNSTESKRIVELSE

Elin Johansson Lööw
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2018-04-10

KFN 17/0192
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Elin.JohanssonLoow@upplands-bro.se

Medborgarförslag om basketbollkorgar på
Klockardalen IP
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden går vidare med förslaget och ska undersöka
möjligheterna för att sätta upp basketkorgar och rita linjer för basketspel på
Klockardalens IP.

Sammanfattning
om att sätta
Den 11 maj 2017 kom ett medborgarförslag in från
upp basketkorgar och måla linjer för basketspel på Klockardalens IP.
skriver att det tidigare funnits basketkorgar där och att det därför redan
finns hål i marken för stolparna.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på medborgarförslag som syftar till ett
rikare fritidsliv och tycker att
förslag om basketkorgar är en bra
idé. Nämnden kommer därför att gå vidare med förslaget och närmare
undersöka möjligheterna för att sätta upp basketkorgar och rita linjer för
basketspel på Klockardalens IP.

Beslutsunderlag




Medborgarförslag inkommen den 11 maj 2017
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 13 september 2017
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2018

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 11 maj 2017 kom ett medborgarförslag in från
om att sätta
upp basketkorgar och måla linjer för basketspel på Klockardalens IP.
skriver att det tidigare funnits basketkorgar där och att det därför redan
finns hål i marken för stolparna. Att sätta upp basketkorgar tror
vore ett bra och kostnadseffektivt sätt att uppmuntra såväl ungdomar som
vuxna att röra på sig.
Den 13 september 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Nämnden
mottog förslaget den 28 september 2017.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på medborgarförslag som syftar till ett
rikare fritidsliv och tycker att
förslag om basketkorgar är en bra
idé. Nämnden håller med om att basketkorgar och linjer skulle ytterligare
uppmuntra till och förbättra möjligheterna för både organiserad aktivitet och
spontanaktivitet.
Kultur- och fritidsnämnden kommer därför att gå vidare med förslaget och
närmare undersöka möjligheterna för att sätta upp basketkorgar och rita linjer
för basketspel på Klockardalens IP.

Barnperspektiv
Enligt barnkonventionens artikel 31 har alla barn rätt till lek, vila och fritid. En
god tillgång till fritidsanläggningar med möjlighet att utöva flera olika sporter
bidrar till att uppfylla artikel 31 och till barn och ungas hälsa och
välbefinnande.
Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef
Bilagor
1. Medborgarförslag om basketkorgar på Klockardalen IP
2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 13 september 2017
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunstyrelsen

2 (2)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 96

2017-09-13

Medborgarförslag om basketbollkorgar
på Klockardalen IP
Dnr KS 17/0174

Beslut
Medborgarförslag om basketbollkorgar på Klockardalen IP överlämnas till
Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning
har den 11 maj 2017 lämnat in ett medborgarförslag om
basketbollkorgar på Klockardalen IP.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 11 maj 2017

Beslutet skickas till:



Kultur- och fritidsnämnden
Förslagsställaren
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TJÄNSTESKRIVELSE

Elin Johansson Lööw
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2018-04-10

KFN 17/0193
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Elin.JohanssonLoow@upplands-bro.se

Medborgarförslag om att bygga ett utegym i Bro
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta
medborgarförslaget till Tekniska nämnden.

Sammanfattning
Den 11 juli 2017 kom ett medborgarförslag in från
om att anlägga ett utegym i villaområdet kring Växthusvägen i Bro.
skriver att ett utegym vore bra för hälsan hos de boende och en
rolig aktivitet, särskilt då Bro ligger isolerat och simhallen i Bro centrum har
stängt stora delar av sommaren.
Kultur- och fritidsnämnden håller med om att ett utegym behövs i Bro och
därför planeras ett i aktivitetsparken som ska byggas i Råby. Kultur- och
fritidsnämnden ansvarar dock för utegym på fritidsanläggningar och inte i
bostadsområden. Nämnden föreslår därför Kommunfullmäktige att överlåta
medborgarförslaget till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag




Medborgarförslag inkommen den 11 juli 2017
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 13 september 2017
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2018

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 11 juli 2017 kom ett medborgarförslag in från
om att anlägga ett utegym i villaområdet kring Växthusvägen i Bro.
skriver att ett utegym vore bra för hälsan hos de boende och en
rolig aktivitet, särskilt då Bro ligger isolerat och simhallen i Bro centrum har
stängt stora delar av sommaren.
tycker att villaområdet vore en lämplig plats för ett
utegym då många redan springer och tränar i området. Hon skriver även att ett
utegym i exempelvis Bro centrum skulle riskera att bli vandaliserat och att barn
skulle använda det som en lekplats.
Den 13 september 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Nämnden
mottog förslaget den 28 september 2017.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-04-10

KFN 17/0193

Kultur- och fritidsnämnden håller med
om att utegym
är ett bra sätt att uppmuntra och underlätta för kommunens invånare att träna i
sin vardag. I Upplands-Bro finns idag två utegym, vid badplatsen Gröna Udden
och vid Tibblehöjdens elljusspår. Nämnden håller även med om att ett utegym
behövs i Bro och därför planeras ett utegym i aktivitetsparken som ska byggas i
Råby.
Att anlägga ett utegym i ett bostadsområde vore dock inte en fråga för Kulturoch fritidsnämnden, som bara ansvarar för utegym på fritidsanläggningar.
Därför föreslår nämnden för Kommunfullmäktige att överlåta medborgarförslaget till Tekniska nämnden.

Barnperspektiv
Enligt barnkonventionens artikel 31 har alla barn rätt till lek, vila och fritid.
Utegym kan användas av unga och bidrar därmed till uppfyllandet av artikel 31
och till ungas hälsa och välbefinnande. Att vuxna i barns omgivning har god
hälsa och är förebilder för ett aktivt fritidsliv bidrar i förlängningen också till
barns välmående. Med ökad aktivitet i området ökar också barnens trygghet.
Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef
Bilagor
1. Medborgarförslag om att bygga ett utegym i Bro
2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 13 september 2017
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunstyrelsen

2 (2)

Medborgarförslag utegym
Hej,
Jag har märkt att det är väldigt många här i området (runt Fjärilsstigen samt villaområdet vid
Växthusvägen i Bro) som är aktiva och springer/tränar mycket. Därför föreslår jag att ett utegym
byggs. Det skulle hålla människorna i trim. Det tjänar både hälsan och är en rolig aktivitet,
framförallt då Bro är så isolerat och faktumet att simhallen har i princip stängt hela sommaren.
Ett förslag på plats vore antingen vid Växthusvägen eller i närheten av villaområdet där.
Personligen bor jag på Fjärilsstigen men tycker att det är mycket vandalisering i kvarteret (samt i
Bro centrum & Råby) och då finns det en risk att utegymmet också vandaliseras eller att det
stormas av barn som kommer leka där och inte begriper att det inte är syftet.
Det vore underbart att ha ett utegym här i Bro, framförallt då vi har så mycket natur och outnyttjad
yta så att man kan göra något positivt av den ytan och främja hälsan bland invånarna.
Med vänlig hälsning,

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 99

2017-09-13

Medborgarförslag om att bygga ett
utegym i Bro
Dnr KS 17/0232

Beslut
Medborgarförslaget om att bygga ett utegym i Bro överlämnas till Kultur- och
fritidsnämnden för beslut.
__________

Sammanfattning
har den 11 juli 2017 lämnat in ett medborgarförslag
om att bygga ett utegym i Bro.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag om att bygga utegym i Bro inkommen den 11 juli
2017

Beslutet skickas till:



Kultur- och fritidsnämnden
Förslagsställaren

9 (57)

TJÄNSTESKRIVELSE

Elin Johansson Lööw
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2018-04-10

KFN 18/0008

1 (2)

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Elin.JohanssonLoow@upplands-bro.se

Medborgarförslag angående utegym i
Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden kommer att beakta medborgarförslaget i
kommande budgetprocesser och när nya utegym planeras.

Sammanfattning
om att
Den 2 november 2017 kom ett medborgarförslag in från
anlägga fler utegym i Upplands-Bro. Emma vill att de ska vara bättre
anpassade för alla kommunens invånare, avseende läge och redskapens vikt
och anpassning för personer med fysiska funktionsvariationer.
Kultur- och fritidsnämnden håller med
om att det är viktigt att
det finns goda möjligheter för alla kommunens invånare att träna och att
kommunens utegym ska vara tillgängliga för personer med olika
förutsättningar. I aktivitetsparken som ska byggas i Råby planeras ett utegym
som ska ha en större variation av redskap för att passa fler.
Kultur- och fritidsnämnden tackar för synpunkterna och kommer att beakta
medborgarförslaget i kommande budgetprocesser och när nya utegym planeras.

Beslutsunderlag




Medborgarförslag inkommen den 22 november 2017
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 29 november 2017
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2018

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Den 2 november 2017 kom ett medborgarförslag in från
om att
anlägga fler utegym i Upplands-Bro som är bättre anpassade för alla
kommunens invånare.
påpekar att utegymmet på Gröna Udden
har ett mycket synligt läge som inte uppskattas av alla och att redskapen i
utegymmet vid Tibblehöjdens elljusspår är så pass tunga att många inte kan
använda dem. Redskapen är inte heller anpassade för personer med fysiska
funktionsvariationer.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-04-10

KFN 18/0008

Den 22 november 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Nämnden
mottog förslaget den 29 november 2017.
Kultur- och fritidsnämnden håller med
om att det är viktigt att
det finns goda möjligheter för alla kommunens invånare att träna och att
kommunens utegym ska vara tillgängliga för personer med olika
förutsättningar. Förutom de två utegym som
nämner planeras ett
utegym i aktivitetsparken som ska byggas i Råby. Denna planeras ha en större
variation av redskap för att passa fler.
Kultur- och fritidsnämnden tackar för synpunkterna och kommer att beakta
medborgarförslaget i kommande budgetprocesser och när nya utegym planeras.

Barnperspektiv
Enligt barnkonventionens artikel 31 har alla barn rätt till lek, vila och fritid.
Utegym kan användas av unga och bidrar därmed till uppfyllandet av artikel 31
och till ungas hälsa och välbefinnande. Med flexibla utegym som kan användas
av personer med olika fysiska förutsättningar förbättras även möjligheten för
unga att använda utegymmet.
Att vuxna i barns omgivning har god hälsa och är förebilder för ett aktivt
fritidsliv bidrar i förlängningen också till barns välmående. Med ökad aktivitet
i området ökar också barnens trygghet.
Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef
Bilagor
1. Medborgarförslag angående utegym i Upplands-Bro kommun
2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 29 november 2017
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunstyrelsen

2 (2)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 154

2017-11-22

Medborgarförslag angående utegym i
Upplands-Bro kommun
Dnr KS 17/0327

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska
nämnden för yttrande.
__________

Sammanfattning
har den 2 november 2017 lämnat ett medborgarförslag om att
anlägga ett nytt eller förbättra de utegym som finns i anslutning till elljusspåret
vid Lillsjön.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 2 november 2017

Beslutet skickas till:




Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden

19 (24)

TJÄNSTESKRIVELSE

Elin Johansson Lööw
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2018-05-04

KFN 18/0046

1 (2)

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Elin.JohanssonLoow@upplands-bro.se

Remiss angående namnsättning av vägar i
Trädgårdsstaden
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget.

Sammanfattning
Namnberedningsgruppen har föreslagit namnet Brobäcksvägen på huvudgatan
genom den nya stadsdelen Trädgårdsstaden i Bro, och en namnbank för torg,
parker och dammar enligt bilaga.
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget.

Beslutsunderlag




Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2018
Remiss angående namnärende för Trädgårdsstaden i Bro den 20 mars
2018
Namnbank Trädgårdsstaden den 20 mars 2018

Ärendet
Den 20 mars 2018 skickade Namnberedningsgruppen inom Samhällsbyggnadskontoret ett förslag på namnsättning av gator i den nya stadsdelen
Trädgårdsstaden till Kultur- och fritidsnämnden på remiss.
Trädgårdsstaden är en ny stadsdel som är under projektering och kommer att
ligga längs med södra sidan av järnvägen i Bro, norr om Ginnlögs väg.
Detaljplanen för den första etappen av 3 har vunnit laga kraft.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Huvudgatan genom Trädgårdsstaden kommer i stort sett att följa Brobäckens
sträckning igenom hela området och Namnberedningsgruppen föreslår därför
namnet Brobäcksvägen. I etapp 1 och 2 föreslås en namnbank med ett
gemensamt tema för namn på vägar, torg och dagvattendammar, nämligen
fornnordiska namn.
Platsen har en rik historia med fornlämningar såsom boplatser, älvkvarnar,
hällristningar, kulturlager samt det gamla vadet i landskapet skapat av
människan genom årtusenden.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-03

KFN 18/0046

Namn med fornnordisk anknytning som Namnberedningsgruppen föreslår till
namnbanken är t ex Runstenstorget, Älvkvarnsparken, Sätradammen och
egennamn tagna från runstenar enligt bilaga.
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget.

Barnperspektiv
God ortnamnssed bidrar till en uppväxtmiljö med förankring både i lokal
tradition och modern samhällsbyggnad.
Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef
Bilagor
1 Remiss angående namnärende för Trädgårdsstaden i Bro den 20 mars 2018
2 Karta över området
3 Karta med detaljplan
4 Namnbank Trädgårdsstaden den 20 mars 2018
Beslut sänds till
 Samhällsbyggnadskontoret, Kart- och mätavdelningen

2 (2)

Remiss namnärende
Samhällsbyggnadskontoret
Kart- och mätavdelningen

Sida 1 av 2
Datum

Annika Askeljung Jonsson

2018-03-20

annika.askeljungjonsson@upplands-bro.se

Dnr 17/0283

Namnsättning i Trädgårdsstaden, Bro
Ärendet
Kontoret har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och strategiska platser i
kommunen och strävar efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn
samt anknyta till lokala verksamheter och till Upplands-Bro kommuns kulturhistoria.
Vid kommunal namnsättning skall god ortnamnssed tillämpas enligt 1 kap. 4§
Kulturmiljölag 1988:950. Detta innebär bl.a. att hävdvunna ortnamn inte ändras utan
starka skäl, påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn. Lagen
vänder sig uttryckligen till alla som arbetar statligt eller kommunalt med
namngivning, namnförvaltning och namnvård. Ortnamnen är granskade både
språkligt och namnvetenskapligt av sakkunniga experter och presenteras på de
officiella och allmänna kartorna från Lantmäteriet. I arbete med namnsättning så
strävar kontoret efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn samt
anknyta till lokala verksamheter och till Upplands-Bro kommuns kulturhistoria.
Bakgrund
En helt ny stadsdel, Trädgårdsstaden, är under projektering längs med södra sidan av
järnvägen i Bro, norr om Ginnlögs väg. Detaljplanen för den första etappen av 3 har
vunnit laga kraft.
Huvudgatan kommer i stort sett att följa Brobäckens sträckning igenom hela området
och föreslås därför heta Brobäcksvägen. I etapp 1 och 2 föreslås en namnbank med
ett gemensamt tema för namn på vägar, torg och dagvattendammar, nämligen
fornnordiska namn.
Platsen har en rik historia med fornlämningar såsomsåsom boplatser, älvkvarnar,
hällristningar, kulturlager samt det gamla vadet i landskapet skapat av människan
genom årtusenden. Det tidiga centrat i bygden, Husby by, låg söder om den
nuvarande orten, kring Bro kyrka från 1100-talet. Den idag övergivna byn Husby var
under järnåldern en stormannagård med stort gravfält och Assurs hög. Under 1500talet var Husby kommunens största by. Under medeltiden övertogs byn av
kungamakten och blev kungsgård. Många namn på forna Bro-bor nämns på runstenar
i kommunen. Möjligen härstammar namnet Bro från den ”bro” i betydelsen väg, som
Ginnlög lät bygga enligt Assurs sten som idag står vid Assurs väg lite söder om
Trädgårdsstaden. Namn med fornnordisk anknytning som föreslås till namnbanken är
t ex Runstenstorget, Älvkvarnsparken, Sätradammen och egennamn tagna från
runstenar enligt bifogad lista.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

196 81 KUNGSÄNGEN

Furuhällsplan 1

08-581 690 00

TELEFAX

08-581 692 40

POSTGIRO

707 43-0

ORG.NR.

01-212000-0100

Remiss namnärende
Samhällsbyggnadskontoret
Kart- och mätavdelningen

Sida 2 av 2
Datum

Annika Askeljung Jonsson

2018-03-20

annika.askeljungjonsson@upplands-bro.se

Dnr 17/0283

Namnberedningsgruppen föreslår namnen Brobäcksvägen samt namnbank för torg
parker och dammar enligt ovan.

Namnberedningsgruppen
Annika Askeljung Jonsson
Bilagor:. Karta och namnbank

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

196 81 KUNGSÄNGEN

Furuhällsplan 1

08-581 690 00

TELEFAX

08-581 692 40

POSTGIRO

707 43-0

ORG.NR.

01-212000-0100

o

Namnsättning Trädgårdsstaden, Bro

0,5

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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mars 20, 2018
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1:10 694

Karta med detaljplan etapp 1

Namnbank Trädgårdsstaden 2018-03-20
Namn
Björn
Gudlev,
Krok
Ingerun
Gudfast
Sigrid
Stenfrid
Gisle
Fröger
Unna
Skule
Husbjörn
Bruse
Göt
Geter
Gyrid
Klement
Röd
Åsbjörn
Sigbjörn
Gunnhild
Vithövde
Sigfast
Vifast
Igulfast
Nyse
Orm
Knak
Holmsten
Torfast
Fröbjörn
Gunndjärv
Rodälv
Ulv
Gyller
Joger
Germund Bonde
Vighjälm
Kale
Gervi
Gulla
Holmfast
Vigbjörn
Åsgunn
Igul
Dammar
Sätradammen

Runsten nr

Gata med samma namn i:

Gotland
Frösön
Vejbystrand
Östervåla Heby

Hässleholm
Gotland
Västerås

Sigtuna

Södertälje
Bälinge

Namnbank Trädgårdsstaden 2018-03-20
Torg
Runstenstorget
Park
Älvkvarnsparken

Namn som nämns på runstenar i Upplands-Bro

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

Elin Johansson Lööw
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2018-05-04

KFN 18/0047

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Elin.JohanssonLoow@upplands-bro.se

Remiss angående namnsättning av väg i
Björkboda, Håtuna
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget.

Sammanfattning
Namnberedningsgruppen har föreslagit namnet Björkbodastigen på en ny väg i
Björkboda, Håtuna.
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget.

Beslutsunderlag
•
•

Remiss angående namnärende väg i Björkboda, Håtuna den 20 mars
2018
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2018

Ärendet
Den 20 mars 2018 skickade Namnberedningsgruppen inom Samhällsbyggnadskontoret ett förslag på namnsättning av en ny väg i Björkboda, Håtuna till
Kultur- och fritidsnämnden på remiss.
Ägaren till fastigheten Björkboda 2:1 i Håtuna har låtit stycka av fastigheten så
att den södra delen med gården Björkboda fått en ny fastighetsbeteckning. Den
norra delen av fastigheten har hittills varit obebyggd, men byggnation av ett
nytt bostadshus med tillhörande ekonomibyggnad pågår på den sydöstra delen
av fastigheten. Det finns ingen befintlig väg in till bostaden, men anläggning av
infartsväg från Sjöhagenvägen pågår.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Samhällsbyggnadskontoret anser att det vore lämpligast med ett nytt vägnamn
på den ca 250 meter långa infartsvägen. Fastighetsägarna har själva önskat ett
vägnamn med anknytning till platsen och gårdens namn Björkboda. Namnberedningsgruppen föreslår namnet Björkbodastigen.
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget.

Barnperspektiv
God ortnamnssed bidrar till en uppväxtmiljö med förankring både i lokal
tradition och modern samhällsbyggnad.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-04

KFN 18/0047

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef
Bilagor
1. Remiss angående namnärende väg i Björkboda, Håtuna den 20 mars 2018
2. Karta över Björkboda
Beslut sänds till
• Samhällsbyggnadskontoret, Kart- och mätavdelningen

2 (2)

o

Namnsättning i Björkboda, Håtuna

mars 20, 2018

Föreslaget namn: Björkbodastigen
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Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Remiss namnärende
Samhällsbyggnadskontoret
Kart- och mätavdelningen

Sida 1 av 1
Datum

Annika Askeljung Jonsson

2018-03-20

annika.askeljungjonsson@upplands-bro.se

Dnr 18/0085

Namnsättning av väg i Björkboda, Håtuna
Ärendet
Kontoret har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och strategiska platser i
kommunen och strävar efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn
samt anknyta till lokala verksamheter och till Upplands-Bro kommuns kulturhistoria.
Vid kommunal namnsättning skall god ortnamnssed tillämpas enligt 1 kap. 4§
Kulturmiljölag 1988:950. Detta innebär bl.a. att hävdvunna ortnamn inte ändras utan
starka skäl, påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn. Lagen
vänder sig uttryckligen till alla som arbetar statligt eller kommunalt med
namngivning, namnförvaltning och namnvård. Ortnamnen är granskade både
språkligt och namnvetenskapligt av sakkunniga experter och presenteras på de
officiella och allmänna kartorna från Lantmäteriet. I arbete med namnsättning så
strävar kontoret efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn samt
anknyta till lokala verksamheter och till Upplands-Bro kommuns kulturhistoria.
Bakgrund
Ägaren till fastigheten Björkboda 2:1 har låtit stycka av fastigheten så att den södra
delen med gården Björkboda fått en ny fastighetsbeteckning. Den norra delen av
fastigheten har hittills varit obebyggd, men byggnation av ett nytt bostadshus med
tillhörande ekonomibyggnad pågår på den sydöstra delen av fastigheten. Det finns
ingen befintlig väg in till bostaden, men anläggning av infartsväg från
Sjöhagenvägen alldeles söder om den samlade bebyggelsen i Sjöhagen pågår.
Eftersom bostadshuset inte är placerat i anslutning till Sjöhagenvägen och för att
boende längs Sjöhagenvägen ska slippa byta adress, anser Samhällsbyggnadskontoret
att det vore lämpligast med ett nytt vägnamn på den ca 250 meter långa infartsvägen.
Fastighetsägarna har själva önskat ett vägnamn med anknytning till platsen och
gårdens namn Björkboda. Kontoret föreslår namnet Björkbodastigen, då namnet
Björkbodavägen är ganska vanligt förekommande i landet. Namnet Björkbodastigen
signalerar dessutom att det är fråga om en mindre väg.
Namnberedningsgruppen föreslår namnet Björkbodastigen enligt ovan.

Namnberedningsgruppen
Annika Askeljung Jonsson
Bilagor:. Karta

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

196 81 KUNGSÄNGEN

Furuhällsplan 1

08-581 690 00

TELEFAX

08-581 692 40

POSTGIRO

707 43-0

ORG.NR.

01-212000-0100

TJÄNSTESKRIVELSE

Elin Johansson Lööw
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum
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Ansökan till sociala investeringsfonden
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar ansökan om medel från sociala
investeringsfonden till Kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Avsikten med kommunens sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett
tidigt skede för att alla invånare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda
liv.
Kultur- och fritidsnämnden ansöker om medel från kommunens sociala
investeringsfond till projektet We Empower – hälsofrämjande fritidsgård, en
hälsofrämjande och förebyggande satsning på ungdomars fritid i Kungsängen.
Syftet med projektet är att förebygga att ungdomar utvecklar eller fastnar i ett
normbrytande beteendemönster.
Ansökan görs med stöd av och i samverkan med Socialkontoret,
Utbildningskontoret och Kommunledningskontoret.
Projektet tid: 3 år med 2018 som startår.
Total kostnad: 1,5 miljoner fördelat med 500 tkr per år.

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2018.
Ansökan till sociala investeringsfonden den 9 maj 2018.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Avsikten med kommunens sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett
tidigt skede för att alla invånare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda
liv. Investeringarna ska främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga
risken för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna.
Kultur- och fritidsnämnden ansöker om medel från sociala investeringsfonden
till projektet We Empower – hälsofrämjande fritidsgård, en hälsofrämjande och
förebyggande satsning på ungdomars fritid i Kungsängen. Syftet med projektet
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är att förebygga att ungdomar utvecklar eller fastnar i ett normbrytande
beteendemönster. Metoden för att uppnå detta är att ge alla ungdomar i
Kungsängen mellan årskurs 6 och 9 en meningsfull fritid under rasterna och på
kvällar och helger, samt att hålla föräldrastödjande COPE-utbildningar.
Projektet innebär en personalförstärkning på fritidsgården Trappan för att
kunna arbeta mer proaktivt och utveckla den hälsofrämjande verksamheten
ytterligare.
Projektets mål är att:





Öka ungdomsinflytandet i de beslut som rör barn och unga.
Utöka verksamheten på fritidsgården Trappan med nya aktiviteter.
Stötta vårdnadshavare i deras föräldraskap.
Implementera det förebyggande arbetet i befintlig verksamhet.

Projektets effektmål är att:







Öka antalet besökare på fritidsgården Trappan.
Öka känslan av trygghet bland unga i Kungsängen.
Förbättra skolresultaten för högstadieelever i Kungsängen.
Minska den psykiska ohälsan bland unga i Kungsängen.
Minska ungdomsbrottsligheten bland unga i Kungsängen.
Öka valdeltagandet hos unga i Kungsängen.

Projektet ska pågå under 3 år och kostanden per år är 500 000 kr. Budgeten
består av ökade personalkostnader.

Barnperspektiv
Projektet syfte är att ge unga bättre förutsättningar för en god framtid med hög
livskvalitet. En central del i projektet är utveckla verksamheten genom ökat
ungdomsinflytandet. I barnkonventionens artikel 12 står det att varje barn ska
ha rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.
Enligt barnkonventionens artikel 31 har alla barn rätt till lek, vila och fritid. Att
förbättra ungas fritid i en hälsofrämjande miljö är projektets fokus.
Genom projektets föräldrastödjande utbildningar kan ungas relation till sina
vårdnadshavare stärkas, vilket har såväl kortsiktigt som långsiktigt positiva
effekter för barnen.
Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef
Bilagor
1. Ansökan till sociala investeringsfonden den 9 maj 2018.
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Inledning

Inledning

Avsikten med kommunens sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett
tidigt skede för att alla invånare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda
liv. Investeringarna ska främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga
risken för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna.
Kultur- och fritidsnämnden ansöker om medel från sociala investeringsfonden
till projektet We Empower – hälsofrämjande fritidsgård, en hälsofrämjande och
förebyggande satsning på ungdomars fritid i Kungsängen.
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Fritidens roll i vuxenblivandet

Fritidens roll i vuxenblivandet

Ungdomsåren är en avgörande tid för riktningen i livet. Många ungdomar
möter de riskfaktorer som finns för en ogynnsam social utveckling, vissa mer
än andra. Sådana riskfaktorer kan t ex vara att växa upp i ett socialt utsatt
område, skolmisslyckande, brister i relationerna i familjerna eller umgänge
med andra ungdomar med ett normbrytande beteende. Fritiden kan utgöra en
riskfaktor i sig och förstärka en negativ utveckling, eller tvärtom kompensera
för dessa riskfaktorer och hjälpa ungdomarna i sitt vuxenblivande.
(Ungdomsstyrelsen, 2007)
I arbetet med att förbättra framtidsutsikterna för ungdomar och förebygga
social problematik är fritiden en viktig del som inte får förbises. Att delta i
strukturerade fritidsaktiviteter är kopplat till en gynnsam social utveckling,
särskilt för ungdomar som har en problematisk tillvaro. (Ungdomsstyrelsen,
2007) Fritiden kan bidra till att stärka de skyddande faktorer som agerar
motvikt mot riskfaktorerna under uppväxten, som exempelvis att ha goda
relationer till kompetenta och omtänksamma vuxna, stärkt självförtroende, god
problemlösningsförmåga och förmåga till reglering av känslor och reaktioner.
(Ibid)
Forskning visar att de ungdomar som kommer till fritidsgårdar och andra
öppna fritidsverksamheter i större utsträckning är de med svårigheter i skolan,
som har större risk att utveckla ett normbrytande beteende. (Blomdahl &
Elofsson, 2017) Umgänge i grupper som bryter mot samhällets normer är
samtidigt den viktigaste faktorn för att stärka en negativ social utveckling.
(Ungdomsstyrelsen, 2007) Därför är det viktigt att fritidsgårdarna inte blir en
plats där en negativ utveckling förstärks genom att "stökiga" ungdomar endast
umgås med varandra.
För att förhindra detta måste fritidsgårdarnas verksamhet vara attraktiv och
välkomnande för alla, med ett bra utbud av aktiviteter och närvarande vuxna.
Forskning har även visat att det är mer effektivt att erbjuda alla ungdomar
meningsfulla fritids- och kulturaktiviteter, snarare än att rikta insatserna
specifikt till riskgrupper. (Ungdomsstyrelsen, 2007) Värt att notera är också att
de mer inåtvända ungdomar som har problem med psykisk ohälsa och
bristande sociala färdigheter har ett stort behov av förebyggande insatser, men
är svårare att identifiera vid en riktad satsning. (Ibid)
Fritidsgårdarna har också en viktig roll i det preventiva arbetet mot bruk av
alkohol, narkotika, doping och tobak, det s.k. ANDT-arbetet, genom att nå
ungdomar och skapa en drogfri fritidsmiljö på kvällar och helger.
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Projektets syfte, mål och metod

We Empower – hälsofrämjande fritidsgård är ett projekt på fritidsgården
Trappan för att skapa en hälsofrämjande plats för unga i Kungsängen att vistas
på under sin fritid.

3.1

Syfte med projektet

Som konstaterades i kapitel 2 finns det en risk för att fritidsgårdsverksamheter
blir platser som i sig utgör en riskfaktor, om ungdomar med normbrytande
beteende samlas och dominerar verksamheten. Detta blir ett pilotprojekt och
om det är framgångsrikt kommer arbetssättet även att implementeras på övriga
fritidsgårdar.
Projektets fokus är att stärka fritidsgården Trappan i sin hälsofrämjande och
förebyggande verksamhet. Syftet med projektet att förebygga att ungdomar
utvecklar eller fastnar i ett normbrytande beteendemönster.

3.2

Mål och målgrupp

Projektets målgrupp är alla ungdomar i Kungsängen mellan årskurs 6 och 9.
Projektets mål är att:
•
•
•
•

Öka ungdomsinflytandet i de beslut som rör barn och unga.
Utöka verksamheten på fritidsgården Trappan med nya aktiviteter.
Stötta vårdnadshavare i deras föräldraskap.
Implementera det förebyggande arbetet i befintlig verksamhet.

Projektets effektmål är att:
•
•
•
•
•
•

Öka antalet besökare på fritidsgården Trappan.
Öka känslan av trygghet bland unga i Kungsängen.
Förbättra skolresultaten för högstadieelever i Kungsängen.
Minska den psykiska ohälsan bland unga i Kungsängen.
Minska ungdomsbrottsligheten bland unga i Kungsängen.
Öka valdeltagandet hos unga i Kungsängen.

3.3

Arbetssätt och metod

Verksamheten på fritidsgården Trappan vänder sig till alla ungdomar inom
målgruppen och riktar inte specifikt verksamheten till ungdomar med ett
normbrytande beteende. Som konstaterades i föregående kapitel är detta
mycket viktigt för att fritidsgården inte ska bli en grogrund för normbrytande
beteende.
Idag är Trappans verksamhet god men har stor potential att utveckla det
preventiva och hälsofrämjande arbetet ytterligare. Därför är fritidsgården
lämplig för ett pilotprojekt som sedan kan ligga till grund för utveckling av
kommunens övriga fritidsgårdar.
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Projektets syfte, mål och metod

Fritidsgården har ett nära samarbete med skolan, bland annat i en
likabehandlingsgrupp, i trygghetsarbetet och genom att driva arbetet med
kompisstödjare, där varje klass utser två elever med uppdrag att vara en
"schysst kompis" för alla i klassen.
Trappan kommer att utveckla verksamheten genom ungdomsdemokrati, i ett
nystartat gårdsråd. Rådet kommer att vara ansvarigt för att ta initiativ till
aktiviteter och hjälpa till med arrangemanget av aktiviteterna. Genom att
ungdomarna får ha inflytande över verksamheten och ta ansvar får de chansen
att växa och utvecklas, stärka sitt självförtroende och få nya färdigheter. På
detta sätt utökas även verksamheten med mer strukturerad fritidsverksamhet,
vilket i sig är en förebyggande åtgärd.
För att stödja ungdomarna i deras skolgång kommer fritidsgården även att
anordna läxhjälp. Skolmisslyckande är en riskfaktor och genom att knyta
läxhjälpen till fritidsgården ökar chanserna att nå de ungdomar som annars
kanske inte skulle delta i läxhjälpen, och att göra fritidsgården till en miljö där
skolan anses vara viktig.
Fritidsgården kommer även att arbeta föräldrastödjande genom att hålla COPEutbildningar för vårdnadshavare. Goda familjerelationer är en viktig skyddande
faktor och Trappan kommer att ha ett nära samarbete med ungdomarnas
vårdnadshavare. Forskning har visat att föräldrastödjande utbildningar är en
effektiv satsning för att minska barn och ungdomars beteendeproblem och
stärka föräldraskapet. (Socialstyrelsen, 2014)
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Projektets positiva effekter för kommunen

Att förstärka den öppna fritidsverksamheten för unga har många potentiella
vinningar för kommunen, såväl kortsiktigt som långsiktigt, genom att
ungdomar får bättre förutsättningar för en gynnsam social utveckling.

4.1

Förebyggande av utanförskap

Om de förebyggande åtgärderna sätts in i rätt tid kan detta väga upp för de
riskfaktorer som många ungdomar möter. Det kan hindra att ungdomar
utvecklar ett normbrytande beteende eller vända en redan negativ utveckling,
och därmed förhindra såväl kostnader för individen som för kommunen i form
av socialtjänst och andra insatser.
Nilsson och Wadeskog visar i en rapport att framgångsrika preventiva insatser
leder till stora ekonomiska besparingar för samhället. Kostnaderna för
utanförskap är mycket omfattande medan kostnaderna för förebyggande
åtgärder är begränsade i jämförelse. I ett räkneexempel visar de att om bara ett
barn i en grupp om 800 blir hjälpt är satsningen ekonomiskt lönsam. (2008)
Lisa Coudek, projektledare för preventionsprojektet som finansieras via sociala
investeringsfonden, anser att detta projekt är helt i linje med resultaten från
preventionsprojektet.
Vårdnadshavarnas positiva påverkan på sina barn stärks genom
föräldrautbildningarna. Forskning har beräknat att COPE-programmet
genererar två kronor tillbaka för varje satsad krona under ett år, samt sju till
åtta kronor under 15 år när det erbjuds som en riktad insats till föräldrar med
barn som redan har utagerande beteendeproblem. (Feldman m.fl., 2014)
Emma Ling, enhetschef på myndighets- och beställaravdelningen inom
Socialkontoret, framhåller att det finns ett stort behov av föräldrautbildningar
inom kommunen och att det är en styrka att de hålls av en fritidsgård, då vissa
vårdnadshavare inte skulle delta om socialtjänsten höll i utbildningen.

4.2

Trygghet

En fritidsgård med aktiviteter som lockar dit ungdomarna kan leda till en
minskning av klotter, skadegörelse och bruk av alkohol och droger, och
därmed minska kommunens kostnader för åtgärder kopplat till detta. Detta
anser Björn Svensson, trygghetssamordnare, och understryker att det är viktigt
att fritidsgårdarna har ett stort utbud och lyckas locka både killar och tjejer.
Kontakten med vårdnadshavarna skapar också en kontaktyta för rekrytering av
vandrarvärdar, något som är nödvändigt för att nattvandringarna ska fungera.
Trappan har redan ett etablerat samarbete kring nattvandringarna med
trygghetssamordnare Björn Svensson, men personalförstärkningen behövs för
att samarbetet ska kunna fungera.
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4.3

Projektets positiva effekter för kommunen

Skolresultat

Skolresultaten för ungdomarna som besöker Trappan kan förbättras genom den
läxhjälp som ska erbjudas. Men en utveckling av verksamheten som leder till
att ungdomarna trivs bättre på sin fritid kan också leda till bättre skolresultat,
eftersom det finns en koppling mellan att vara missnöjd med sin fritid och låga
betyg i skolan. (Elofsson, 2012) Utbildningskontorets resursteam skulle på
detta sätt få bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag, enligt enhetschef
Viktor Engström.

4.4

Individens framtid

På lång sikt stöttas ungdomarna till ett positivt beteendemönster i
vuxenblivandet vilket förbättrar chanserna för en god framtid med hög
livskvalitet. Förebyggande insatser som detta projekt minskar i längden både
samhällets och individens kostnader och leder till ett bättre, tryggare och mer
välfungerande samhälle.
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Projektets genomförande och uppföljning

För att projektet ska bli framgångsrikt behövs tid, resurser och effektiv
projektstyrning, en god förankring inom kommunen och att resultaten följs upp
och utvärderas.

5.1

Projekttid och resursbehov

Projektet ska pågå under 3 år och kostanden per år är 500 000 kr. Budgeten
består av ökade personalkostnader.

5.2

Projektorganisation

Projektledare för projektet är Annika Tving och styrgrupp är Kultur- och
fritidskontorets ledningsgrupp. Referensgrupp består av representanter utsedda
av övriga kontor. Projektägare är Kultur- och fritidsnämnden.

5.3

Riskanalys

Den största risken är att projektet inte lyckas med att göra fritidsgården till en
hälsofrämjande miljö. Som beskrevs i kapitel 2 lockar öppna fritidsverksamheter ofta de med svårigheter i skolan, som har större risk att utveckla ett
normbrytande beteende. Samtidigt är umgänge i grupper som bryter mot
samhällets normer den viktigaste faktorn för att stärka en negativ social
utveckling. Därför kan fritidsgårdar bli en grogrund för normbrytande beteende
och kriminalitet om det förebyggande arbetet inte är framgångsrikt.
Forskning visar även att de som begår brott i tonåren och som fortsätter att
begå brott som vuxna har en påtagligt sämre välfärdssituation i medelåldern,
med en högre andel arbetslöshet och utanförskap. (Nilsson & Estrada, 2009)
Om fritidsgården blir en grogrund för kriminalitet är detta en stor
samhällsekonomisk risk.
Projektets mål är att genom förebyggande arbete göra fritidsgården Trappan till
en än mer hälsofrämjande verksamhet. Därför är projektet i sig en åtgärd för att
hantera risken.

5.4

Rapportering och uppföljning

Projektets mål om att öka ungdomsinflytandet ska följas upp genom att
utvärdera antalet deltagare i gårdsrådet, dess aktivitet och inflytande.
Målet om att utöka verksamheten på fritidsgården med nya aktiviteter ska
mätas genom att antalet aktiviteter sammanställs, både utifrån antal olika
aktiviteter, aktiviteter som hålls för första gången och antalet tillfällen.
Projektets mål om att stötta vårdnadshavare i deras föräldraskap följs upp
genom antalet föräldrastödjande utbildningar som hållits och graden av
deltagande i dessa.
Målet att implementera det förebyggande arbetet i befintlig verksamhet
kommer att följas upp och utvärderas i verksamhetsberättelsen.
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Projektets genomförande och uppföljning

Projektets resultat avseende effektmålen för ökad trygghet, minskad psykisk
ohälsa och minskad ungdomsbrottslighet ska mätas genom att jämföra
kommunens resultat i Stockholmsenkäten 2018 och 2020.
Resultatet för effektmålet om ökat valdeltagandet hos unga i Kungsängen ska
mätas genom att jämföra Statistiska Centralbyråns statistik för valdeltagande i
riksdagsvalen 2018 och 2022.
Resultatet för effektmålet avseende ökat antal besökare på fritidsgården
Trappan ska mätas genom fritidsgårdens egna statistik.
Resultatet för effektmålet avseende förbättrat skolresultat ska mätas genom att
Skolverkets statistik om skolresultat.
Resultaten kopplade till effektmålen kan dock vara svåra att mäta och härleda
till projektets specifika insatser.

5.5

Samband och kopplingar till andra projekt och
eventuella samarbetspartners

Som beskrevs i kapitel 4 har projektet starka kopplingar till många delar av
kommunens verksamhet och utformningen är i linje med resultaten från
Preventionsprojektet. I slutrapporten för Preventionsprojektet beskrivs behovet
av att kommunen utvecklar generellt förebyggande och hälsofrämjande stöd till
den grupp unga som växer upp i en familj som själva har eller utsätts för
många riskfaktorer. (Upplands-Bro kommun, 2018)
I det dagliga arbetet kommer fritidsgården att samarbeta med skolan kring
trygghetsarbetet på Hagnässkolan, med läxhjälp och rastverksamhet.
Samarbete kommer även att ske med kommunens trygghetssamordnare Björn
Svensson kring trygghetsfrågor och nattvandring.
Projektet kommer att ha ett löpande samarbete med övriga kontor i projektets
referensgrupp.

5.6

Facklig samverkan

Förändringarna i verksamheten som projektet kommer att innebära ska
behandlas i Kultur- och fritidskontorets fackliga samverkansgrupp ifall
ansökan godkänns.

5.7

Implementering

Om projektet är framgångsrikt ska arbetssättet vid projekttidens slut
implementeras i den befintliga verksamheten på samtliga fritidsgårdar. Detta
förutsätter dock ett resurstillskott och kommer då att beskrivas i mål- och
ramdialogen inför 2021.
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Ändring av regler för utdelning av Upplands-Bro
kommuns stipendier
Förslag till beslut
1
2

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att införa Sandén-stipendiet.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår för Kommunfullmäktige att ändra
reglerna för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier enligt Kulturoch fritidskontorets förslag.

Sammanfattning
Börje och Gudrun Sandén har i över 60 år gjort en betydande insats för
kunskapen om och spridningen av Upplands-Bros kulturhistoria. För att detta
arbete ska kunna fortsätta i kommunen måste nya krafter ta över.
Kultur- och fritidsnämnden inför därför ett stipendium som ska stödja eller
stimulera kulturhistorisk verksamhet i Börje och Gudrun Sandéns anda.
Stipendiet ska heta Sandén-stipendiet.

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2018.
Förslag till ändring av regler för utdelning av Upplands-Bro kommuns
stipendier den 7 maj 2018.

Ärendet
Börje och Gudrun Sandén har i över 60 år gjort en betydande insats för
kunskapen om och spridningen av Upplands-Bros kulturhistoria. För att detta
arbete ska kunna fortsätta i kommunen måste nya krafter ta över.
Kultur- och fritidsnämnden inför därför ett stipendium som ska stödja eller
stimulera kulturhistorisk verksamhet i Börje och Gudrun Sandéns anda.
Stipendiet ska heta Sandén-stipendiet.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
En god kännedom om uppväxtmiljöns kulturhistoria bidrar till att ge barn en
känsla av sammanhang och ökad förståelse för hur världen förändras.
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FÖRFATTNINGSSAMLING

fr.o.m.

2015-10-15

REGLER FÖR UTDELNING AV UPPLANDS-BRO KOMMUNS
STIPENDIER
Fastställt av Kommunfullmäktige 1987-11-30, § 205, reviderat 2012-10-25 § 106, reviderat 2015-10-14 § Kf 101

§ 1 Upplands-Bro kommun delar årligen ut stipendier enligt följande regler.
Stipendium kan utdelas till en eller flera personer eller sammanslutningar verksamma
inom kommunen. Stipendiet är avsett att stödja eller stimulera ett eller flera av följande
områden:


Verksamheter inom skilda konstnärliga områden, som litteratur, musik, konst,
teater, film, fotografi, koreografi, konsthantverk eller jämförbara områden.



Verksamhet inom hembygdsvård eller folkbildning.



Miljö- och naturvårdande verksamhet.



Verksamhet i syfte att mobilisera medmänsklighet och initiativförmåga för engagemang i freds- och samhällsfrågor.



Kulturhistorisk verksamhet i makarna Sandéns anda.

§ 2 En del av stipendiet ska årligen avdelas som Charlie Normans musikstipendium.
Detta tilldelas en musikbegåvad person under 21 år boende i Upplands-Bro kommun. Valet av stipendiat ska föregås av samråd med Upplands-Bro kulturskola.

§ 3 En del av stipendiet ska årligen avdelas som Sandén-stipendiet. Detta ska stödja eller
stimulera kulturhistorisk verksamhet i Börje och Gudrun Sandéns anda. Valet av stipendiat ska föregås av samråd med Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut.

§ 4 Stipendiernas storlek fastställs av Stipendiekomittén inom en kostnadsram som årligen fastställs i Kultur- och fritidsnämndens nämndbudget.

§ 5 Kultur- och fritidsnämnden och Bygg- och miljönämnden utser vardera två ledamöter
eller ersättare till en stipendiekommitté som har till uppgift att årligen utse stipendiater.
Ordföranden utses av Kultur- och fritidsnämnden som även svarar för stipendiekommitténs administration.

§ 6 Stipendiekommittén sammanträder vid behov på ordförandens kallelse. Frågor om
förande av protokoll, justering och dylikt avgörs av kommittén.
Beslut att utse stipendiat med kommitténs motivering ska alltid dokumenteras och undertecknas av samtliga ledamöter.
Stipendiat ska utses före den 1 december. För Sandén-stipendiet ska stipendiat utses före
den 25 augusti.

§ 7 Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat inlämnas till Kultur- och fritidsnämnden senast den 15 oktober. För ansökan om Sandén-stipendiet ska ansökan lämnas
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in senast den 1 juni. Möjlighet att ansöka eller lämna förslag till stipendium ska tillkännages på lämpligt sätt till kommuninvånarna.
_____
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Remiss angående Tekniska nämndens förslag
till namnpolicy
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget.

Sammanfattning
Den 19 december 2016 antog Tekniska nämnden ett förslag till riktlinjer för
namnberedningsgruppen. Det dokumentet beskriver hur vi ska arbeta med
namnvård i kommunen och vilka roller och ansvar namnberedningsgruppen
har.
Namnpolicyn beskriver vilka ramverk vi har att förhålla oss till och vilka
grundprinciper som bör vara vägledande för namnvården i Upplands-Bro
kommun.
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget.

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2018
Förslag till namnpolicy den 16 oktober 2016

Ärendet
Namnpolicyn beskriver grundprinciperna för namnsättning och namnvård i
Upplands-Bro kommun och hur vi ska förhålla oss till dessa.
Den 19 december 2016 antog Tekniska nämnden ett förslag till riktlinjer för
namnberedningsgruppen. Det dokumentet beskriver hur vi ska arbeta med
namnvård i kommunen och vilka roller och ansvar namnberedningsgruppen
har.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Namnpolicyn beskriver vilka ramverk vi har att förhålla oss till och vilka
grundprinciper som bör vara vägledande för namnvården i Upplands-Bro
kommun.
Namnpolicyn riktar sig till det ansvarsområde som gäller för den kommunala
namnsättningen och namnvården. Det finns en hel del namnsättande aktörer
utanför den kommunala verksamheten. Exempelvis kan nämnas Trafikverket
som ansvarar för namnsättning av vägtrafikanläggningar och vägvisningar på
statliga vägar. Svenska kyrkan ansvarar för namnsättning på kyrkliga enheter.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-09

KFN 17/0228

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget.

Barnperspektiv
God ortnamnssed bidrar till en uppväxtmiljö med förankring både i lokal
tradition och modern samhällsbyggnad.
Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef
Bilagor
1 Förslag till namnpolicy den 16 oktober 2016
Beslut sänds till
 Tekniska nämnden

2 (2)

Namnpolicy
Grundprinciper för tillämpning av namngivning
2017-10-16

www.upplands -bro.se

Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms
naturskönaste kommuner med 13 mil stränder och en skärgård
med 50 öar. Här möts en mångtusenårig historia med en
spännande framtidsutveckling. Här kan du kombinera tryggt
boende med en aktiv fritid. Allt finns på armlängds avstånd.
[Klicka och skriv rapportyp]
Text: [Klicka här och skriv] , Upplands-Bro kommun
Layout: [Klicka här och skriv] , Upplands-Bro kommun
Original/layout: [Klicka här och skriv]
Tryck: [Klicka här och skriv]
Omslagsbild: [Klicka här och skriv]
Fotografer
[Klicka här och skriv]
www.upplands-bro.se
kommun@upplands-bro.se
08 581 690 00
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Inledning

1

Inledning

1.1

Hur ska vi arbeta med namnsättning

Namnpolicyn beskriver grundprinciperna för namnsättning och namnvård i
Upplands-Bro kommun och hur vi ska förhålla oss till dessa.
Den 19 december 2016 antog Tekniska nämnden ett förslag till riktlinjer för
namnberedningsgruppen. Det dokumentet beskriver hur vi ska arbeta med
namnvård i kommunen och vilka roller och ansvar namnberedningsgruppen
har.
Namnpolicyn beskriver vilka ramverk vi har att förhålla oss till och vilka
grundprinciper som bör vara vägledande för namnvården i Upplands-Bro
kommun.
Namnpolicyn riktar sig till det ansvarsområde som gäller för den kommunala
namnsättningen och namnvården. Det finns en hel del namnsättande aktörer
utanför den kommunala verksamheten. Exempelvis kan nämnas Trafikverket
som ansvarar för namnsättning av vägtrafikanläggningar och vägvisningar på
statliga vägar. Svenska kyrkan ansvarar för namnsättning på kyrkliga enheter.

1.2

Kommunal ortnamnsverksamhet

Upplands-Bro kommun har ett stort ansvar för namngivningen och
namnvården i kommunen. Detta gäller även för den egna kommunala
verksamheten. Kommunens ansvar för kvartersnamnen i fastighetsregistret och
belägenhetsadresserna regleras i respektive lagtext, men även att namnsätta
allmänna platser, torg, parker, vägar m.fl. faller enligt praxis inom den
kommunala namnsättningens ansvarsområde. Likaså att sätta namn på
kommunala skolor, lekparker, barnstugor, idrotts-/ och fritidsanläggningar,
offentliga byggnader m. fl.
Tekniska nämnden fastställer:
 Namn på gator och vägar, kvarter, allmänna platser, torg, gångvägar,
parker och dylikt inom detaljplanelagda områden samt i övriga
områden där kommunen är väghållare.
 Namn på kommunala byggnader och anläggningar såsom skolor,
äldreboende, idrottsplatser o dyl. inom hela kommunen.
 Namn på och gränser för kommundelar och kommundelsområden samt
på industri-, handels- och centrumområden inom hela kommunen.
I Upplands-Bro kommun har principen att utgå från kommunens
kulturhistoriska miljöer varit en ledstjärna i namnsättningsarbetet och bör så
fortsätta vara.
För enskilda vägar (privata väghållare) gäller som ovan beskrivits. Sveriges
kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och
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namnvård, även om detta inte är lagreglerat med undantag för kvartersnamn i
fastighetsregistret och belägenhetsadresser. Med hänsyn till det ansvar som i
olika avseenden ålagts kommunerna gentemot deras invånare bl.a. vad gäller
räddningstjänst, gäller även att namngivning av enskilda vägar i detta fall får
anses utgöra en kommunal angelägenhet. För förtydligande, se
Regeringsrättens dom från 2002-03-25 målnummer 4309–98.

1.3

Viktiga institutioner, myndigheter och organisationer
och deras roll och funktion.

Inom ortnamnsområdet finns några viktiga institutioner, myndigheter och
organisationer som samverkar för att öka och sprida kunskapen om ortnamn
och namnvård.


Lantmäteriet
Lantmäteriet har av regeringen utsett till nationell samordnande
ortnamnsmyndighet och har till uppgift att fastställa ortnamnen i
fastighetsregistret. Lantmäteriet samordnar även den statliga
ortnamnsverksamheten och ger råd och stöd inom ortnamnsområdet.



Ortnamnsrådet
Ortnamnsrådet är ett samarbetsorgan för myndigheter och
organisationer och består av representanter från Lantmäteriet, Institutet
för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sveriges
kommuner och landsting, Trafikverket och Universiteten. Dess
huvudsakliga uppgift är att bevaka intressen inom ortnamnsvården och
att tillsammans med Lantmäteriet utveckla principer och formulera mål
för en god ortnamnspolitik. Ortnamnsrådet har även en rådgivande och
vägledande funktion. Ortnamnsrådet kan för namngivande myndigheter
och kommuner framföra synpunkter och vägledning i ärenden av
principiell vikt.



Institutet för språk och folkminnen
Institutet för språk och folkminnen är en myndighet som arbetar med att
öka, sprida och levandegöra bland annat språk, namn (ortnamn och
personnamn) och andra immateriella kulturarv i Sverige.



Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om vårt kulturarv och
kulturmiljöer. Detta gäller även det immateriella kulturarvet dit
ortnamnen tillhör. Riksantikvarieämbetet är remissinstans när det gäller
traktnamn i fastighetsregistret.

1.4

Lagar och förordningar

Kulturmiljölag (1988:850)
I kulturmiljölagen (Lag (1988:950) om kulturminnen) infördes 1 juni 2000 en
hänsynsparagraf med föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed. Vid en
översyn av hänsynsparagrafen år 2013 föreslogs vissa ändringar däribland
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tillägget ”Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal
verksamhet användas i sin godkända form” Lag (2013:548). Lagtexten innebär
att ortnamnen skall skrivas enligt reglerna för det svenska språket (om inte
hävdvunna stavningsformer talar för annat och att inte ändra hävdvunna namn
utan starka skäl. Nedan följer 4 § i kulturmiljölagen i sin helhet.
”God ortnamnssed
4 § Vid statlig och kommunal verksamhet ska god ortnamnssed
iakttas. Det innebär att
- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl,
- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för
språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för
annat,
- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av
ortnamn, och
- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt
används samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig
utmärkning i flerspråkiga områden.
Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal
verksamhet användas i sin godkända form. Lag (2013:548).”
Lag (2006:378) om lägenhetsregister
Syftet med lägenhetsregistret är att underlätta för Statistiska centralbyrån att ta
fram underlag för folk- och bostadsräkningar. Folk- och bostadsräkningar ska
efter ett beslut av riksdagen 1995 bygga på uppgifter från ett lägenhetsregister
(Lag (1995:1537) om lägenhetsregister). Den 1 juni 2006 ersattes den äldre
lagen om lägenhetsregister med den nuvarande. I lagen beskrivs kommunens
skyldigheter i § 10–12 och §10 är särskilt viktig då den anger att ” För varje
entré skall kommunen fastställa en belägenhetsadress”.

1.5

Begreppet hävd

Enligt Svenska Akademins Ordbok betyder hävd till exempel ”långvarig
tradition vunnen bekräftelse”, ”gammal sedvänja”, ”sedan länge stadgat bruk”.
I begreppet hävd finns en inbyggd konfliktrisk eftersom två skilda perspektiv
på tid och rum kan kollidera. Å ena sidan kan det handla om korta
tidsperspektiv exempelvis den egna eller föregående generations lokala
namnbruk på en plats. Det andra tidsperspektivet kan sträcka sig århundraden
tillbaka i tiden exempelvis då ett namn för första gången upptecknades. I det
första fallet blir hävden en närmast privat angelägenhet i en liten
namnbrukarkrets. I det andra fallet blir det en mer allmängiltig angelägenhet
för regionens namnbrukarkrets där en mer eftersträvad officiell och enhetlig
namnform och stavning anpassats till allmänt svenskt språkbruk.
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Samverkan och remissinstanser i kommunen

Namnberedningsgruppen har sedan en lång tid tillbaka samverkat kring
namnfrågorna med kommunens hembygdsföreningar. Dessa ges alltid
möjlighet att ge synpunkter på namnförslag och fungerar även som
remissinstans för namnförslagen. Inom den kommunala verksamheten i
Upplands-Bro är Kultur- och fritidsnämnden alltid remissinstans för
namnförslag. Övriga nämnder är remissinstans när namnärendet berör deras
verksamhetsområde.
Yttrande bör i förekommande fall även inhämtas från polismyndigheten,
räddningstjänsten, posten, och andra myndigheter och sammanslutningar som
bedöms ha intresse i namnärendet.

1.7

Samverkan och remissinstanser utanför kommunen

Vid frågor och oklarheter kring namnvårdsfrågor bör de samordnande
ortnamnsmyndigheterna alltid rådgöras.

1.8

Den språkliga dimensionen

Institutet för språk och folkminnen arbetar med bland annat med språkvård och
språkpolitik och följer svenskans och minoritetsspråkens utveckling i Sverige.
Vid oklarheter om hur ett ortnamn skall stavas bör Institutet för språk och
folkminnen/Språkrådet alltid konsulteras. Institutet ger råd i språkfrågor och
ingår i Ortnamnsrådet.
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2

Tolkning och tillämpning

2.1

Hur ska vi förhålla oss till regelverken om namngivning



Vid eventuella oklarheter kring namnvård skall alltid Ortnamnsrådet
rådgöras. Detta gäller för allt från språklig oklarhet till lämplighet.



Räckvidden av god ortnamnssed begränsas till statlig och kommunal
verksamhet av lagtexten. Där framgår att namnen skall vara godkända
av Lantmäteriet. Det är dessa namn som ska utgöra rättesnören för
andra då dessa är namn- och språkvetenskapligt granskade.
Formulering ” som godkänts av Lantmäteriet” innebär att även andra
namnbrukare än de statliga och kommunala bör följa
hänsynsparagrafen.



Ortnamn utgör en del av det immateriella kulturarvet.



Vid förslag till personnamn (s k memorialnamn) i gatunamnen bör man
vara medveten om att personnamn inte alltid tillämpar samma
språkregler som gäller för ortnamn. Här kan det alltså smyga sig in
Lööf, Löv och Löw vilka alla uttalas likadant men skrivs på olika sätt.
Detta är inte god ortnamnssed. För memorialnamn är det lämpligt att
låta tiden ge perspektiv på personen och hens gärningar. Att invänta tre
år för ett postumt hedrande är ett rekommenderat riktmärke.



God ortnamnssed. Varje namnförslag skall prövas mot lagtexten i § 4
kulturmiljölagen för att se om det uppfyller lagens krav på god
ortnamnssed. Detta innebär att;
o vara lätt att uttala, uppfatta och minnas
o vara lätt att skriva
o inte kunna förväxlas med andra namn och helst vara unikt i
regionen
o inte inbjuda till löje eller ge anledning till mindre behagliga
associationer
o vara språkriktigt och följa svenska skrivregler
o vara lokaliserande i sig själv



För att all namngivning i kommunen ska kunna fungera effektivt i
samhället skall de vara lätta att uttala, lätta att skriva och lätta att
uppfatta.



Vid namngivning av nya namn och då speciellt kategorinamn bör dessa
knyta an till företeelser som har funnits och/eller finns i området.



Att i ett tidigt skede i planprocessen aktivt arbeta med att ta fram
namnförslag dvs att skapa en namnbank.
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2.2

Tolkning och tillämpning

Vad ska vi undvika



Undvika politiska viljeyttringar och trend- och mäklarnamn
Det finns en risk att politisk vilja och exploatörer blandar sig i
namngivningen. Som i allt annat går det trender i namngivning också. I
en ambition att sätta nya urbana namn på exploateringsområden kan
politiken och exploatörer ha viljan att använda sig av så kallade
mäklarnamn exempelvis -strand, -park, -staden, -gård m.fl. Dessa namn
och efterleder har oftast ingen koppling till platsen utan är mer av
karaktären att de ska öka attraktionen och skapa goda associationer för
köparna samt att de ofta inte tar någon hänsyn till den språkliga
lämpligheten eller till kulturhistoriska värden.



Undvika nobilisering av ortnamn
Det är vanligt att personer/företag vill göra tillägg till det genuina
ortnamnet. Tilläggen kan exempelvis vara gård, herrgård, slott eller
säteri. För många kan det handla om att förstärka ”sitt” ortnamn. Ett av
skälen kan vara att man vill särskilja sig från övriga genom att markera
att det är den största gården, den äldsta gården och så vidare. I
kommersiella sammanhang kan det handla om att få andra positiva
associationer med tillägget slott/herrgård exempelvis Sundby slott än
vad bara Sundby skulle få. Lantmäteriet redovisar endast de genuina
ortnamnen på sina kartor och kommunen bör göra detsamma.



Undvika kollisionsnamn
För räddningstjänst är det viktigt att så kallad kollisionsnamn
(dubbelnamn) undviks vid adressättning. Ingen är betjänt av att det
finns två eller fler av samma namn/belägenhetsadresser i kommunen.
Risken för hopblandning är alltför stor.



Undvika arbetsnamn
Arbetsnamn kan lätt uppstå på planeringsstadiet i t ex. planprocessen.
Dessa namn kan vara väldigt spontana och slumpmässiga och inte på
något vis knyta an till områdets historia. Sådana namn bör undvikas i
möjligaste mån. Detta är inte god ortnamnssed. Istället skall man
försöka arbeta med långsiktig namnplanering inför kommande
planskeden.
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på ledarmotsinitiativ om Ungdomens hus
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden anser ledarmotsinitiativet besvarat.

Sammanfattning
Marianne Stigle (L) och Niklas Odelberg (L) har inkommit med ett
ledarmotsinitiativ. I den vill de ha svar på följande frågor:
1

När uppdraget Ungdomens hus blir verklighet.

Kontorets svar: en första etapp är klar i maj i och med att Vardagsrummet
öppnar i Bro.
2

Möjligheterna att ge lokalfrågan för Ungdomens Hus högsta prioritet så att
projektet kan starta så snabbt som möjligt.

Kontorets svar: Ungdomens hus har en prioritering 2 i lokalresursplanen.

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2018
Ledarmotsinitiativet "Ge Ungdomens hus högsta prioritet"

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Marianne Stigle (L) och Niklas Odelberg (L) har inkommit med ett
ledarmotsinitiativ. I detta skriver de följande.
Under hösten 2016 och våren 2017 har tryggheten seglat upp som en
av kommunens viktigaste frågor. Under perioden har det blivit
uppenbart för kommunens politiker att det görs för lite för att skapa
trygga gator i framför allt Bro men också i Kungsängen. Kultur- och
fritidsnämnden har en del av ansvaret i det preventiva arbetet med
kommunens unga, trots det görs i dagsläget för lite för att fånga upp
unga som inte går i skolan och som ligger farozonen för att börja med
brottslighet. Liberalerna vill därför ge arbetet med Ungdomens Hus
högsta prioritet.
Ungdomens Hus är tänkt som en öppen plats för kommunens unga,
oavsett livsvillkor och med fokus på kultur. Huset är tänkt att få egna
lokaler med två anställda och en ambassadör som tillsammans ska
arbeta för att nå fram till fler unga och bidra till att fler hamnar rätt.
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Samtidigt ska verksamheten ha ett brett fokus och locka till sig unga
från olika bakgrunder. Startskottet för verksamheten har dessvärre
försenats av koalitionen. När Liberalerna uppmärksammade detta
medialt presenterades en rapport kort efteråt för nämnden som
Liberalerna betraktade som en framgång. Detta var i februari förra
året och då föreslogs att kommunen på kort sikt skulle ordna en lokal
åt verksamheten så att den skulle kunna komma igång så snabbt som
möjligt. Sedan dess har ingenting hänt och behovet av verksamheten
är större än någonsin tidigare.
Med anledning av ovanstående vill jag ha en redogörelse för:
1
2

När uppdraget Ungdomens hus blir verklighet
Möjligheterna att ge lokalfrågan för Ungdomens Hus högsta
prioritet så att projektet kan starta så snabbt som möjligt

Kultur- och fritidskontorets kommentar
Kultur- och fritidskontoret tackar för frågorna. Kontoret arbetar mycket aktivt
med frågan och ansöker just därför om medel från sociala investeringsfonden
för att förstärka det preventiva arbetet i Kungsängen. Nu i maj öppnar
verksamheten Vardagsrummet för ungdomar mellan 17–19 år i Bro. Dessutom
har kontoret anställt en fritidsledare med ett särskilt ansvar att arbeta på
individnivå med unga i farozonen. Ungdomsproducenterna arbetar aktivt med
Ungdomens hus-verksamhet i hela kommunen och har ett nära samarbete med
fritidsgårdarna. Kontoret har också utvecklat en mycket bra relation med
Fryshuset och samverkar i många arrangemang.
Att två tjänster ska räcka för att bemanna ett Ungdomens hus är att underskatta
behovet av vuxennärvaro och professionella ledare i verksamheten. För att få
en välfungerande och hälsofrämjande verksamhet bör det planeras för minst
fyra heltidstjänster.
Lokaler till Ungdomens hus har en prioritering 2 i Lokalresursplanen. Det är
den högsta prioriteringen efter de som är prioriterade ur arbetsmiljö- eller andra
lagskravshänseende.
Kontoret begär medel för en förstudie av ett Ungdomens hus kombinerad med
Kulturskola i budget 2019.

Barnperspektiv
Kultur- och fritidskontoret arbetar alltid med barn och ungdomars bästa i fokus
och tar stöd i barnkonventionen.
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Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef
Bilagor
1. Förslag till revidering av delegationsförteckning den 7 maj 2018
2. Ledamotsinitiativet "Ge Ungdomens hus högsta prioritet"
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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Kultur- och fritidsnämnden
2017-04-11
Skrivelse
Marianne Stigle (L)
Niklas Odelberg (L)

Ge Ungdomens hus högsta prioritet
Under hösten 2016 och våren 2017 har tryggheten seglat upp som en av kommunens
viktigaste frågor. Under perioden har det blivit uppenbart för kommunens politiker att
för lite görs för att skapa trygga gator i framför allt Bro men också i Kungsängen.
Kultur- och fritidsnämnden har en del av ansvaret i det preventiva arbetet med
kommunens unga, trots det görs i dagsläget för lite för att fånga upp unga som inte
går i skolan och som ligger farozonen för att börja med brottslighet. Liberalerna vill
därför ge arbetet med Ungdomens Hus högsta prioritet.
Kommunstyrelsen som har det huvudsakliga ansvaret för tryggheten i kommunen har initierat
ett samarbete med Fryshusets Lugna gatan för att komma till bukt med unga som ställer till
med bråk och bidrar till att öka otryggheten. Samarbetet med Fryshuset är mycket bra men
är otillräckligt för att på lång sikt komma till bukt med problemen. Kultur- och fritidsnämnden
har ansvar för flera verksamheter som syftar till att stimulera ungas engagemang och som
därmed också bidrar till att fler unga hamnar rätt i livet. Detta görs idag genom
föreningsbidrag, nolltaxa på kommunens anläggningar för ungas idrottande, kulturskolan
m.m.
Liberalerna har länge argumenterat för att kommunen behöver en verksamhet som har en
bredare målgrupp än enbart idrotts- och kulturintresserade unga. Alla unga har inte föräldrar
som kan betala för medlemskap i föreningar, medlemsavgifter till kulturskolan eller som har
bil som ofta krävs för att skjutsa fram och tillbaka till träningar eller lektioner. Sedan hösten
2015 finns också unga i kommunen som inte har några föräldrar i Sverige överhuvudtaget.
Kommunens ansvar sträcker sig längre än till de familjer som har råd och tid att sätta sina
barn i föreningar och kulturskolan - kommunen behöver ett Ungdomens Hus.
Ungdomens Hus är tänkt som en öppen plats för kommunens unga, oavsett livsvillkor och
med fokus på kultur. Huset är tänkt att få egna lokaler med två anställda och en ambassadör
som tillsammans ska arbeta för att nå fram till fler unga och bidra till att fler hamnar rätt.
Samtidigt ska verksamheten ha ett brett fokus och locka till sig unga från olika bakgrunder.
Startskottet för verksamheten har dessvärre försenats av koalitionen. När Liberalerna
uppmärksammade detta medialt presenterades en rapport kort efteråt för nämnden som
Liberalerna betraktade som en framgång. Detta var i februari förra året och då föreslogs att
kommunen på kort sikt skulle ordna en lokal åt verksamheten så att den skulle kunna komma
igång så snabbt som möjligt. Sedan dess har ingenting hänt och behovet av verksamheten
är större än någonsin tidigare.
Med anledning av ovanstående vill jag ha en redogörelse för:
1. När uppdraget Ungdomens hus blir verklighet
2. Möjligheterna att ge lokalfrågan för Ungdomens Hus högsta prioritet så att projektet
kan starta så snabbt som möjligt
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av Kultur- och fritidsnämndens
delegationsförteckning
Förslag till beslut
1

2

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om ändringar i Kultur- och
fritidsnämnden delegationsförteckning enligt Kultur- och fritidskontorets
förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden antog den nuvarande delegationsförteckningen den
1 juli 2015 KFN § 23. För att delegationsförteckningen ska hållas aktuell bör
den ses över och revideras, förslagsvis årligen.
I Kultur- och fritidskontorets förslag till reviderad delegationsförteckning finns
hänvisningar till ny kommunallag, uppdaterad förteckning över lagrum och
delegater, revidering enligt kommunledningskontorets förslag kring resor, ett
nytt kapitel om dataskyddsförordningen, samt ändringar från tjänsteman till
tjänsteperson.

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2018
Förslag till revidering av delegationsförteckning den 7 maj 2018

Ärendet
I förslaget revidering av delegationsförteckning finns föreslagna tillägg och
ändringar markerade med gul överstrykning. Innehåll som tas bort är markerat
med röd genomstrykning. Nedan följer en beskrivning av föreslagna tillägg och
ändringar.
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Förteckningen över delegater och ärendetyp har uppdaterats med en ny delegat
Kommundirektör och GDPR, Dataskyddsförordningen, läggs till.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förlag till revidering av
nämndernas delegationsförteckningar avseende resor, detta för att harmoniera
nämndernas delegationer utefter Kommunstyrelsen delegation och för att skapa
mer enhetlighet. Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att revidera sina
delegationsförteckningar enligt Kommunledningskontorets förslag. Kultur- och
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fritidskontoret har anpassat nämndens delegationsförteckning utifrån
Kommunstyrelsens beslut den 31 januari § 24.
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att
ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Med anledning av den nya
förordningen införs ett eget kapitel, kapitel 5 Dataskyddsförordningen i
delegationsförteckningen.

Barnperspektiv
Kultur- och fritidskontorets förslag till revidering av Kultur- och
fritidsnämndens delegationsföreteckning är utarbetat med hänsyn till barnens
bästa.
Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef
Bilagor
1. Förslag till revidering av delegationsförteckning den 7 maj 2018
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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Inledning
För varje nämnd styrelse ska det finnas ett reglemente, som ska fastställas av
Kommunfullmäktige. Varje nämnd beslutar sedan om sin egen delegationsordning.
Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden är fastställt av Kommunfullmäktige den 17
december 2014 § 175.
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i 6 kap. kommunallagen. Beslutanderätt kan
delegeras till utskott av nämnden, ledamot, ersättare eller tjänsteperson.man.
Varje medlem av en kommun, d.v.s. den som är folkbokförd i kommunen, äger fastighet i
kommunen eller är taxerad för kommunalskatt där, har rätt att få lagligheten av kommunens
beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten.

Kommunallagen 6 kap.
Delegering av nämndärenden
33 § En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos
kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden, dock inte de fall som avses i 34 §.
Ärenden som inte får delegeras
34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väcks genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Anmälan
35 § Beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 33 § skall anmälas till nämnderna, som
bestämmer i vilken ordning det ska ske.
Brådskande ärenden
36 § En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som nämnden har utsett att
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte
kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Vidaredelegering
37 § Om en nämnd eller en gemensam nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en
förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen eller landstinget
eller i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att beslut i stället. Sådana
beslut skall anmälas till förvaltningschefen.(2009:48)

Allmänt om delegationsrätten
Beslutanderätt kan delegeras av nämnden till utskott, ledamot, ersättare eller
tjänstepersonman. Delegation får inte ske till förtroendevalda tillsammans med
tjänstepersonman, inte heller till tjänstepersonermän gemensamt.
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En delegat är juridiskt ansvarig för sina beslut. Delegationsrätten gäller till dess nya beslut
fattas om delegation. Nämnd kan när som helst återkalla delegationsrätt helt eller delvis. Ett
beslut, som redan fattats med stöd av delegation, kan inte återtas. Nämnden har ingen
omprövningsrätt. En nämnd kan ta över ett ärende och fatta beslut, om delegaten ännu inte har
fattat beslut. Delegaten kan också överlämna ärenden till nämnden för avgörande.
Delegation kan villkoras d.v.s. förknippas med vissa direktiv exempelvis samråd med viss
befattningshavare eller att beslutanderätten endast gäller viss förmån.
Jäv

När jäv eller annat förfall föreligger för delegaten ska beslut fattas av Kultur- och
fritidschefen. När jäv eller annat förfall föreligger för Kultur- och fritidschefen ska beslut
fattas av Kultur- och fritidsnämnden.
Övergripande delegationsrätt

Kultur- och fritidschefen har delegationsrätt i alla ärenden i denna delegationsordning om
inget annat anges vid respektive ärendegrupp.
Vidaredelegation

Kultur- och fritidschefen har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till anställd hos Kulturoch fritidsnämndens kontor.
Ersättare för delegat

Vid förfall för en delegat övertas delegatens beslutanderätt i första hand av den som
förordnats som vikarie på delegatens tjänst alternativt av den som delegationsordningen anges
som ersättare.
Anmälan av delegationsbeslut

Föreskrifter om anmälan av delegationsbeslut finns i kommunallagen 6 kap. § 35.
Beslut i ärende ska vara skriftligt och ska anmälas till Kultur- och fritidsnämnden i den
ordningen nämnden beslutar. Beslut enligt punkt i brådskande ärenden ska anmälas på
nästkommande sammanträde.
Varje delegat ansvarar för att beslut lämnas för anmälan till nämnden.
Arbetsutskott
Beslut som fattas av arbetsutskottet som är delegat, protokollförs och anmäls vid Kultur- och
fritidsnämndens nästa sammanträde. Protokollet anslås och delges berörda parter omedelbart
efter justering.
Ordförandebeslut
Brådskande ärende där nämndens avgörande inte kan avvaktas får fattas av ordförande.
Sådana beslut ska anmälas och föredras vid Kultur- och fritidsnämndens nästa sammanträde.
Denna speciella delegation framgår av punkt 1.6 Allmänna ärenden i Kultur- och
fritidsnämndens delegationsordning.
Övriga delegationsbeslut
Alla beslut som fattas av en delegat ska anmälas till nästkommande sammanträde med Kulturoch fritidsnämnden. Om antalet delegationsbeslut är mycket stort kommer listor att finnas
tillgängliga för nämndens ledamöter vid varje sammanträde.
Personalärenden
Beslut som fattas av en delegat i vissa personalärenden är tillgängliga för nämndens ledamöter
med flera enligt följande:
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Anmälan av delegationsbeslut gällande beslut om anställningar anmäls till Kultur- och
fritidsnämnden 4 gånger per år i form av en lista.
Beslut om entledigande förs på särskild blankett som, utan anmälan till Kultur- och
fritidsnämnden och förs till personalakt inom personalstaben.
Beslut om tjänstledighet, semester och kompensationsledighet betraktas som verkställighet
som beslutas digitalt och anmäls inte.
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Delegationsförteckning
Ärende- Ärendetyp
gruppnr
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Allmänna ärenden
Förtroendemännens deltagande i kurser, konferenser o dyl.
Kultur- och fritidsnämndens ordförandes deltagande i kurser etc.
Vägran att lämna ut allmän handling eller utlämnande av
sekretessbelagd handling samt utlämnande av handling med visst
förbehåll
Beslut om organisation inom Kultur- och fritidskontoret
Brådskande ärenden som inte kan avvakta till nästa sammanträde
med nämnden
Planärenden, yttrande över remisser – utställning
(Samrådsyttrande beslutas av nämnd)
Arkivansvar med rätt att fastställa dokumenthanteringsplaner för
nämndens verksamhetsområden
Besluta om resor utanför Sverige men inom EU och Norden för:

Beslutande/
Delegat
Kfn ordf
AU
KoFch
KoFch
Kfn ordf.
KoFch
KoFch
Kfn au

-

Nämndens ordförande

-

Övriga förtroendevalda

Ordf

-

Kontorschef

Kd

-

All personal

Närmsta chef med
personal- och
budgetansvar

1.9

1.10
1.8

1.9

Resor utanför EU och Norden för:
-

Nämndens ordförande

Kfn au

-

Övriga förtroendevalda

Ordf

-

Kontorschef

Kd

-

All personal

KoFch

Ställa in sammanträde vid för få ärenden.
Resor utanför Sverige men inom EU samt till Norge eller Island
för - förtroendevalda
- all personal
Resor utanför Norden och EU för all personal
Utse personuppgiftsombud samt ersättare till
personuppgiftsombudet.

Ordf
Delegeras enligt
Kommunstyrelsens
delegationsordning
KoFch

2.1
2.2

Ekonomiska ärenden
Upphandling av material, inventarier och tjänster
inom budgeterade belopp

2.3

Fastställande av förteckning över beslutsattestanter och ersättare
inom Kultur- och fritidskontoret

KoFch

2.4

Försäljning av kultur- och fritidsnämndens lösa egendom i
enlighet med kommunens avyttringspolicy

KoFch

KoFch
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2.5

Träffa och vid behov häva avtal inom budget

KoFch

2.6

Godkännande av ersättning från försäkringsbolag

KoFch

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kultur- och fritidsnämnden som arbetsgivare
Tillsvidare anställa personal förutom kontorschef
Anställning av vikarier och extra personal
Besked om att tidsbegränsad anställning upphör
Uppsägning eller avsked av arbetstagare
(Utfärdande av varsel till arbetstagarorganisation. Enligt LAS, Se
Ks delegationsförteckning)
Utfärdande om skriftlig varning och avstängning

3.6
4.1

5.1

Kulturskola
Intagning av elever i Kulturskolan

KoFch
KoFch
KoFch
KoFch
KoFch
KoFch

Dataskyddsförordningen

5.2
5.3

Utse dataskyddsombud samt ersättare till dataskyddsombudet
Ingå personuppgiftsbiträdesavtal

KoFch
KoFch

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Rätt att ta ut avgift för information
Rätt till tillgång
Rätt till rättelse
Rätt till radering
Rätt till begränsning av behandling
Om anmälningsskyldighet avseende rättelse, radering och
begränsning
Rätt till dataportabilitet
Rätt att göra invändningar

KoFch
KoFch
KoFch
KoFch
KoFch
Kofch

5.10
5.11

KoFch
KoFch
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6.1
6.2
6.3
6.5
6.6

Kultur- och fritid bidragsgivning
Fördelning av bidrag till studieförbund
Fördelning av bidrag till föreningar
Lotterimyndighet
Tillståndsgivning för reklam i kommunala idrotts- och
fritidsanläggningar

Förkortningar
Politiska organ
Au

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Kfn ordf

Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Delegater
Au

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Kfn ordf

Kultur- och fritidsnämndens ordförande

KoFch

Kultur- och fritidschef

Kd

Kommundirektör

KoFch
KoFch
KoFch
KoFch

TJÄNSTESKRIVELSE

Elin Johansson Lööw
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2018-05-04

KFN 18/0038

1 (2)

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Elin.JohanssonLoow@upplands-bro.se

Remiss angående namnsättning av förskola vid
Ringvägen
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget.

Sammanfattning
Namnberedningsgruppen har föreslagit namnet Ringblomman på en ny förskola
som inom kort kommer att byggas på adressen Ringvägen 17 i Kungsängen.
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget.

Beslutsunderlag



Remiss angående namnärende förskola vid Ringvägen den 1 mars 2018
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2018

Ärendet
Den 1 mars 2018 skickade Namnberedningsgruppen inom Samhällsbyggnadskontoret ett förslag på namnsättning av en ny förskola till Kultur- och
fritidsnämnden på remiss.
Den nya förskolan kommer inom kort att byggas på adressen Ringvägen 17 i
Kungsängen, nära korsningen Ringvägen/Knektvägen. I närheten står
fortfarande den nedlagda förskolan Blåsippan kvar, som är känd för
lokalbefolkningen. Namnberedningsgruppen anser därför att det är önskvärt
med ett helt nytt namn för att undvika förväxling. Det nya namnet markerar
också att det är en helt ny verksamhet som startas i den nya byggnaden.
Namnberedningsgruppen föreslår namnet Ringblomman som både anknyter till
vägens namn och till traditionen med ett blomnamn på förskolan.
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
God ortnamnssed bidrar till en uppväxtmiljö med förankring både i lokal
tradition och modern samhällsbyggnad.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-03

KFN 18/0038

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef
Bilagor
1 Remiss angående namnärende förskola vid Ringvägen den 1 mars 2018
2 Karta över området och förskolan
Beslut sänds till
 Samhällsbyggnadskontoret, Kart- och mätavdelningen

2 (2)

Remiss namnärende
Samhällsbyggnadskontoret
Kart- och mätavdelningen

Sida 1 av 1
Datum

Annika Askeljung Jonsson

2018-03-01

annika.askeljungjonsson@upplands-bro.se

Dnr 18/0087

Namnsättning av ny förskola vid Ringvägen
Ärendet
Kontoret strävar efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn samt
anknyta till lokala verksamheter och till Upplands- Bro kommuns kulturhistoria.
Vid kommunal namnsättning skall god ortnamnssed tillämpas enligt 4§ (Lag
1988:950 om kulturminnen). Detta innebär bl.a. att hävdvunna ortnamn inte ändras
utan starka skäl, påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn.
Lagen vänder sig uttryckligen till alla som arbetar statligt eller kommunalt med
namngivning, namnförvaltning och namnvård. Ortnamnen är granskade både
språkligt och namnvetenskapligt av sakkunniga experter och presenteras på de
officiella och allmänna kartorna från Lantmäteriet. I arbete med namnsättning så
strävar kontoret efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn samt
anknyta till lokala verksamheter och till Upplands- Bro kommuns kulturhistoria.
Bakgrund
En ny förskola kommer inom kort att byggas på adressen Ringvägen 17 i
Kungsängen, nära korsningen Ringvägen/Knektvägen. Eftersom den nu nedlagda
förskolan Blåsippan fortfarande står kvar vid Ringvägens början och är känd för
lokalbefolkningen är det önskvärt med ett helt nytt namn för att undvika förväxling.
Det nya namnet markerar också att det är en helt ny verksamhet som startas i den nya
byggnaden.
Kontoret föreslår namnet Ringblomman som både anknyter till vägens namn och till
traditionen med ett blomnamn på förskolan.
Namnberedningsgruppen föreslår namnet förskolan Ringblomman enligt ovan.
Namnberedningsgruppen
Annika Askeljung Jonsson
Bilagor:. Karta
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TJÄNSTESKRIVELSE

Elin Johansson Lööw
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2018-05-09

KFN 18/0036

1 (2)

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Elin.JohanssonLoow@upplands-bro.se

Remiss angående namnsättning av 4
dagvattendammar Norrboda-Brunna
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget.

Sammanfattning
Namnberedningsgruppen har föreslagit namnen Vibydammen, Örnäsdammen,
Granhammarsdammen och Rågångsdammen på fyra dagvattendammar.
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget.

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2018
Remiss angående namnsättning av 4 dagvattendammar NorrbodaBrunna den 28 februari 2018

Ärendet
Den 28 februari 2018 skickade Namnberedningsgruppen inom
Samhällsbyggnadskontoret ett förslag på namnsättning av fyra dammar till
Kultur- och fritidsnämnden på remiss.
Samhällsbyggnadskontoret har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och
strategiska platser i kommunen. Enligt uppdrag att namnsätta strategiska
platser i kommunen samt en begäran från Tekniska avdelningen inom
Samhällsbyggnadskontoret finns behovet att namnsätta dammarna inom
Upplands-Bro kommun.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Samhällsbyggnadskontoret anser att anknytningen till platserna där dammarna
ligger är lämpliga som namn eftersom de redan är kända namn för lokalbefolkningen.
Namngruppen föreslår namnen Vibydammen (mellan Mätarvägen/
Effektvägen), Örnäsdammen (vid korsningen Örnäsvägen/Garpebodavägen),
Granhammarsdammen (längs med Granhammarsvägen vid korsningen till
Mätarvägen som är under byggnation) och Rågångsdammen (vid korsningen
Pettersbergsvägen/Rågångsvägen i Norrboda handelsområde).
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-09

KFN 18/0036

Barnperspektiv
God ortnamnssed bidrar till en uppväxtmiljö med förankring både i lokal
tradition och modern samhällsbyggnad.
Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef
Bilagor
1. Remiss angående namnsättning av 4 dagvattendammar Norrboda-Brunna
den 28 februari 2018
2. Karta över Örnäsdammen och Vibydammen
3. Karta över Rågångsdammen
Beslut sänds till
 Samhällsbyggnadskontoret, Kart- och mätavdelningen

2 (2)

Remiss namnärende
Samhällsbyggnadskontoret
Kart- och mätavdelningen

Sida 1 av 2
Datum

Annika Askeljung Jonsson

2017-02-28

annika.askeljungjonsson@upplands-bro.se

Dnr 18/0086

Namnsättning 4 dammar i Norrboda-Brunna
Ärendet
Kontoret strävar efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn samt
anknyta till lokala verksamheter och till Upplands- Bro kommuns kulturhistoria.
Vid kommunal namnsättning skall god ortnamnssed tillämpas enligt 4§ (Lag
1988:950 om kulturminnen). Detta innebär bl.a. att hävdvunna ortnamn inte ändras
utan starka skäl, påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn.
Lagen vänder sig uttryckligen till alla som arbetar statligt eller kommunalt med
namngivning, namnförvaltning och namnvård. Ortnamnen är granskade både
språkligt och namnvetenskapligt av sakkunniga experter och presenteras på de
officiella och allmänna kartorna från Lantmäteriet. I arbete med namnsättning så
strävar kontoret efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn samt
anknyta till lokala verksamheter och till Upplands- Bro kommuns kulturhistoria.
Bakgrund
Samhällsbyggnadskontoret har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och
strategiska platser i kommunen.
Kontoret föreslår följande dammnamn: Vibydammen (mellan
Mätarvägen/Effektvägen), Örnäsdammen (vid korsningen
Örnäsvägen/Garpebodavägen), Granhammarsdammen (längs med
Granhammarsvägen vid korsningen till Mätarvägen som är under byggnation) och
Rågångsdammen (vid korsningen Pettersbergsvägen/Rågångsvägen i Norrboda
handelsområde).
Enligt uppdrag att namnsätta strategiska platser i kommunen samt en begäran från
Tekniska avdelningen inom Samhällsbyggnadskontoret finns behovet att namnsätta
dammarna inom Upplands-Bro kommun.
Tre av dammarna ligger i Brunna industri- och verksamhetsområde och är i stort sett
färdigbyggda. Den fjärde dammen som ligger i Norrboda är också under byggnation.
Viby- och Örnäsdammarna är placerade inom sina respektive geografiska
namnområden (traktnamnet) och kontoret finner därför att anknytningen till dessa är
lämpliga som namn för dammarna, de är med andra ord redan kända namn för
lokalbefolkningen. Granhammarsdammen och Rågångsdammen ligger i anslutning
till vägar med dessa namn.
Sammanfattningsvis så föreslås alla dammarna få namn som anknyter till deras lägen
samt med namn som redan är kända av invånarna i Upplands-Bro.
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Remiss namnärende
Samhällsbyggnadskontoret
Kart- och mätavdelningen

Sida 2 av 2
Datum

Annika Askeljung Jonsson

2017-02-28

annika.askeljungjonsson@upplands-bro.se

Dnr 18/0086

Namnberedningsgruppen föreslår namnen Vibydammen, Örnäsdammen,
Granhammarsdammen och Rågångsdammen enligt ovan.
Namnberedningsgruppen
Annika Askeljung Jonsson
Bilagor:. Karta
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Rågångsdammen
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