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Översyn av Kultur- och fritidsnämndens bidrag
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att
revidera Kultur- och fritidsnämndens bidrag och bidragsregler samt taxor och
avgifter.

Sammanfattning
Då nämndens bidragsregler inte är anpassade efter dagens förutsättningar
behöver en total översyn göras. Bidragen reviderads senast 2011 men har i stort
sätt inte förändras sedan 1980-talet. För att nämnden på bästa sätt ska kunna
stötta kommunens föreningar och invånare behöver en anpassning göras utifrån
i dag rådande behov och intressen.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2018

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden betalar idag ut bidrag till barn och
ungdomsföreningar i kommunen. De bidragsregler som gäller är från tidigt 80tal och behöver ses över då samhället ser annorlunda ut idag och vissa
föreningar blir missgynnade av dagens regler.
Utdrag från nämndens regler för startbidrag, grundbidrag, förstärkt
grundbidrag, aktivitetsbidrag, ledarutbildningsbidrag och särskilt stöd:
För att få bidraget ska föreningen
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ha sin huvudsakliga verksamhet i Upplands-Bro och ha en majoritet av
medlemmarna boende i Upplands-Bro.
ha minst 10 bidragsberättigade medlemmar boende i kommunen.
ha minst 10 bidragsberättigade sammankomster/år.
kunna erbjuda alla som vill och bor i kommunen medlemskap.
bedriva kontinuerlig verksamhet för i huvudsak barn och ungdom eller
bedriva en för kommunen betydande barn och ungdomsverksamhet.

Uppfyller en inte dessa krav så blir en inte godkänd som barn och
ungdomsförening och har då en svårare situation för att kunna bedriva sin
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verksamhet. Kontoret har sett exempel på föreningar som inte godkänts som
förening i kommunen då de har majoritet av medlemmar från andra kommuner.
De får då inte heller bidrag för de ungdomar som faktiskt bor i kommunen.
Nämnden har i dag ett åldersspann för bidragsberättigade som motverkar att en
stannar längre kvar i föreningslivet, längre upp i åldrarna.
Det förekommer driftbidrag till tre föreningar som äger sina egna lokaler där vi
enligt bidragsreglerna ersätter 85 % av deras lokalkostnader. Det finns inget tak
för hur stort detta bidrag kan vara.
Vid en omvärldsanalys så ser en att andra kommuner har reviderat sina bidrag
så det blir enklare för föreningarna att söka samt att det anpassas efter det
levnadsmönster som råder idag.
Ett behov finns även att se över vilka bidrag nämnden faktiskt delar ut och
nivåerna för dessa. Det behöver inte betyda större budget, men en tydligare
bidragshantering som hjälper kommunens föreningar i deras verksamhet.

Barnperspektiv
Kultur- och fritidsföreningarna är en av de viktigaste faktorerna för folkhälsan i
kommunen. De ger barn och unga möjlighet att ha en aktiv och hälsofrämjande
fritid. Enligt FN:s barnkonvention artikel 31 har varje barn har rätt till lek, vila
och fritid. Kommunens föreningar bidrar i allra största grad till att möjliggöra
detta för barnen. Om stödet till föreningslivet inte följer samhällets trender och
villkor försvårats föreningarnas arbete vilket påverkar målgruppen negativt.
Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur och fritidschef
Bilagor
1. Bidragsregler 2011
Beslut sänds till
 Socialkontoret
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Tillväxtkontoret
Kultur & Fritid
Bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro

Allmänna bestämmelser
Föreningar, sammanslutningar och enskilda som i demokratiska former
bedriver verksamhet för kommunens invånare, med på prioritet barn och
ungdom och som uppfyller nedanstående villkor, kan erhålla kommunala
bidrag.
För att erhålla kommunala bidrag ska man aktivt verka för de metoder
som finns beskrivna i ”Strategi för det drogförebyggande arbetet bland
barn och ungdom i Upplands-Bro Kommun.”
Bidragen delas in i Bidrag för barn- och ungdomsföreningar - normbidrag,
Kulturbidrag och Övriga bidrag.
Gemensamt för alla bidragsformer är:
Utbetalning
* Utbetalning av beviljade bidrag sker endast till förenings/sökandens
postgiro, bankgiro eller bankkonto.
* Upplands-Bro Kommuns eventuella fordran på föreningen regleras innan
beviljat bidrag utbetalas.
Kontroll
Förening som erhåller kommunala bidrag är skyldig att medge
kommunen och deras revisorer rätt att ta del av föreningens
räkenskaper, protokoll, och övriga handlingar. Föreningens bokföring
skall vara så upplagd att de kommunala bidragens storlek klart framgår
samt beträffande medlemsavgifter att såväl antalet betalande
medlemmar som avgiftsstorlek kan avläsas.
Tolkning av gällande bidragsbestämmelser sker av kultur- och
fritidsnämnden.
Missbruk av erhållna bidrag och medvetet inlämnande av felaktiga eller
osanna uppgifter kan leda till återbetalning av erhållna bidrag. Förening
som missbrukat erhållna bidrag eller medvetet inlämnat osanna uppgifter
får ej tillgång till kommunala lokaler eller annat föreningsstöd.
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Bidrag för Barn- och Ungdomsföreningar - Normbidrag
Föreningar som uppfyller nedanstående villkor kan erhålla normbidrag.
* Föreningen skall vara ansluten till riks- eller distriktsorganisation som är
berättigad till statsbidrag.
* Föreningen skall i demokratisk ordning valt styrelse och antagit stadgar
med fastställd målsättning.
* Föreningen skall ha sin huvudsakliga verksamhet i Upplands-Bro och ha
en majoritet av medlemmarna boende i Upplands-Bro.
* Föreningen skall ha minst 10 bidragsberättigade medlemmar boende
i kommunen.
* Föreningen skall ha minst 10 bidragsberättigade sammankomster/år.
* Föreningen skall kunna erbjuda alla som vill och bor i kommunen
medlemskap.
* Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet för i huvudsak barn och
ungdom eller bedriva en för kommunen betydande barn- och
ungdomsverksamhet.
* Med förening avses beträffande handikapporganisationer även krets av
länsförening som har kommunen inom sitt verksamhetsområde.
* Föreningar och organisationer som ej uppfyller ovanstående villkor kan,
efter särskild prövning i kultur- och fritidsnämnden registreras och erhålla
bidrag eller stöd i andra former.
Bidragsberättigad medlem
* 3 -20 år
* Ha möjlighet att delta i föreningens möten och påverka beslut rörande
målsättning och verksamhet
* För handikappföreningar gäller ingen övre åldersgräns.
* Medlem som inte har erlagt av årsmötet fastställd medlemsavgift för två
på varandra följande år kan ej räknas som medlem.
Ansökan
* Ansökan skall alltid inges av föreningens styrelse och vara
undertecknad av behörig firmatecknare.
* Ansökan som inkommit efter ansökningstidens utgång ger inte rätt till
bidrag om inte synnerliga skäl föreligger.
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* Senast den 31 mars, i samband med grundbidragsansökan, skall
föreningen inkomma med verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse.
BIDRAG FÖR BARN OCH UNDOMSFÖRENINGAR – NORMBIDRAG
Normbidrag delas in i:

Ansökningstid:

Startbidrag.
Grundbidrag.
Förstärkt grundbidrag
Aktivitetsbidrag.

Löpande under året
31 mars
31 mars
15 februari vårtermin
15 augusti hösttermin
Löpande under året
1 november

Ledarutbildningsbidrag.
Särskilt stöd
1.1 STARTBIDRAG
ÄNDAMÅL

Startbidraget är avsett att stimulera och underlätta nya föreningars
bildande inom kommunen i enlighet med de allmänna bestämmelserna.

UTFORMNING

Startbidrag utgår med 2.000 kronor.

VILLKOR

Ansökan om startbidrag ska inges inom tre månader efter bildande av ny
förening. Bidrag utbetalas när föreningen haft minst tre månaders
dokumenterad verksamhet.
Bidragsberättigad medlem ska vara i åldern 3-20 år, för handikappförening
gäller dock ingen övre åldersgräns.

ANSÖKAN

Ansökan sker under hela året på särskild blankett.
Med startbidragsansökan ska bifogas
- Protokollshandlingar från konstituerande möte.
- Stadgar.
- Medlemsförteckning eller revisionsstyrkt intyg om antal medlemmar
enligt de allmänna bestämmelserna.
- Bevis på anslutning till riksorganisation.
- Uppgift om föreningens postgiro- eller bankgironummer.
- Uppgift om organisationsnummer.
1.2 GRUNDBIDRAG

ÄNDAMÅL

Grundbidraget är avsett att täcka utgifter för allmän föreningsverksamhet,
administration, telefon, porto m m som kan inordnas under begreppet
allmänna kostnader för verksamhetens bedrivande.

UTFORMNING

Grundbidraget utgår med x kronor per bidragsberättigad medlem och år.

VILLKOR

Bidrag till handikappförening utgår med x kronor per medlem som bor i
Upplands-Bro kommun och utan övre åldersgräns.
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Bidragsbeloppets storlek (x) fastställes årligen av kultur- och
fritidsnämnden.
ANSÖKAN

Ansökan sker på särskild blankett senast den 31 mars. Med ansökan
skall bifogas verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse.
1.3 FÖRSTÄRKT GRUNDBIDRAG

ÄNDAMÅL

Det förstärkta grundbidraget är avsett att ge de stora föreningarna ett
extra stöd, för att ge kontinuitet och demokrati i verksamheten, samt till
ledarutbildning.

UTFORMNING

Bidraget utgår efter kultur- och fritidsnämndens prövning för ett år i taget.
Det förstärkta grundbidraget utgår med z kronor per år. Bidragsbeloppets
storlek (z) fastställs årligen av kultur- och fritidsnämnden.

VILLKOR

Bidrag utgår till förening som närmast föregående verksamhetsår
redovisat minst 300 aktiva medlemmar i åldern 3-20 år samt redovisat
minst 1500 bidragsberättigade sammankomster.
(Aktiva = deltagit i aktivitet som berättigar till aktivitetsbidrag.)
1.4 AKTIVITETSBIDRAG

ÄNDAMÅL

Aktivitetsbidraget är avsett att stimulera föreningens verksamhet genom
direkt bidrag till genomförda sammankomster.

UTFORMNING

a. Bidrag utgår med y kronor till sammankomst som har deltagare i
åldern 3 - 20 år och som i övrigt fyller villkoren för statligt
aktivitetsbidrag.
b. Bidrag till handikappföreningar utgår utan övre åldersgräns med y
kronor.
c. Bidrag utgår med 2 ggr y kronor till sammankomst som varar minst
4 timmar sammanhängande.
d. Bidrag utgår ej till studiecirkelsammankomster, vilka får bidrag i annan
ordning.

VILLKOR

Med bidragsberättigad aktivitet menas enligt villkoren för statsbidrag en
sammankomst
- med minst fem deltagare i åldern 3 - 20 år. Ledare i bidragsberättigad
ålder får räknas som deltagare - denne skall dock minst fylla 13 år det
kalenderår aktiviteten pågår
- som varar minst 60 minuter.
Sammankomsten måste innehålla en gemensam samling med någon
form av instruktion. Verksamheten kan därför ske individuellt eller i
grupper. En gemensam avslutning skall göras.
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Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller
biträdande gruppledare skall vara närvarande under sammankomsten
och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under
samma timme.
Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare
och aktivitetens längd.
En grupp får inte från redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för
erhållande av aktivitetsbidrag.
Bidragsbeloppets storlek (y) fastställes årligen av kultur- och
fritidsnämnden.
ANSÖKAN

Ansökan sker senast den 15 augusti (för vårterminen 1/1-30/6) och
senast 15 februari (för höstterminen 1/7-31/12).
1.5 LEDARUTBILDNINGSBIDRAG

ÄNDAMÅL

Ledarutbildningsbidraget är avsett att stimulera föreningarnas grund- och
vidareutbildning av ledare. Bidraget är avsett att så långt som möjligt
täcka kostnader för
-utbildning av ungdomsledare som deltar i en av distrikts- eller
riksorganisation anordnad utbildning.
-egen ungdomsledarutbildning anordnad via lokala kurser.

UTFORMNING

Bidrag utgår till
a. lokala, regionala och centrala kurser.
Kursdeltagarna skall ha fyllt 14 år. Maximal bidragsberättigad
kurslängd är sju dagar.
b. intern ledarutbildning i föreningen, där kursprogrammet i förväg
godkänts av Kultur & Fritid.
c. kurskostnader med 100% enligt skala (se nedan) baserat på
föregående års redovisade aktivitetstillfällen.
d. kurskostnader = kursavgift.

VILLKOR

Tilldelat ledarutbildningsbidrag beräknas årligen beroende på föregående
års aktivitetstillfällen enligt nedanstående skala, vilken ses över den 31
mars varje år.
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Aktivitetstillfällen föregående år
- 99
100 - 299
300 - 499
500 - 899
900 - 1199
1200 -

4 000 kronor
6 000 kronor
8 000 kronor
10 000 kronor
12 000 kronor
16 000 kronor

Utbetalning sker sedan med full kostnadstäckning för varje kurs så
länge den tilldelade bidragssumman räcker.
ANSÖKAN

Ansökan om ledarutbildningsbidrag sker på särskild blankett till kulturoch fritidsnämnden senast en månad efter genomgången kurs. Till
ansökan skall bifogas kursintyg, kostnadsredovisning och i
förekommande fall kursprogram.
1.6 SÄRSKILT STÖD

ÄNDAMÅL

Utöver normbidragen kan samtliga föreningar, som har sin huvudsakliga
verksamhet i kommunen, söka bidrag till särskilda ändamål. I detta
sammanhang avses lägerbidrag, lokalutrustning samt bidrag till
verksamhet vars behov ej kan täckas av övriga bidragsformer.

UTFORMNING

Inkomna bidragsansökningar behandlas under november månad.
Ansökningarna vägs i förhållande till varandra och inom ramen för Kulturoch fritidsnämnden avsatta medel för Särskilt stöd.

VILLKOR

Bidrag utgår för verksamheter eller inköp som genomförts under den
närmast föregående 12-månadersperioden (1 november-31 oktober).
I speciella fall kan bidrag ges till planerade verksamheter och inköp.
I de fall bidragssökande förening/organisation inte är direkt kvalificerad i
enlighet med de allmänna bestämmelserna skall verifikation på att
föreningen uppfyller kraven på elementär föreningsstatus (dvs
demokratiskt uppbyggd förening med vald styrelse och antagna stadgar)
bifogas ansökan.

ANSÖKAN

Ansökan sker på särskild blankett vilken skall vara inlämnad senast den
1 november.
Med ansökan bifogas särskild beskrivning av innehåll och syfte, samt en
kostnadsredovisning av aktuellt bidragsprojekt.
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KULTURBIDRAG
Kulturbidrag delas in i:

Ansökningstid:

Projektbidrag
Verksamhetsbidrag
Bidrag Hembygdsföreningar
En snabb slant

Löpande under året
1 november
Snarast efter årsmöte
Löpande under året

2.1 PROJEKTBIDRAG
ÄNDAMÅL

Projekt med följande inriktning:
* Tillvaratagande eller förmedling av kulturarvet.
* Skapande verksamhet eller arrangemang inom områdena musik, teater,
dans, film, foto, konst, litteratur eller liknande.
Bidraget avser tidsbegränsade projekt och arrangemang.
Syftet är att ta vara på aktiviteter som ligger utanför det traditionella
föreningslivet och på ett obyråkratiskt sätt stödja dessa.

UTFORMNING

Inkomna bidragsansökningar behandlas löpande under året.
Ansökningarna vägs i förhållande till varandra och inom ramen för kulturoch fritidsnämnden avsatta medel för projektbidrag.

VILLKOR

Bidrag utgår till planerade verksamheter.
Bidrag kan utgå till alla sorters föreningar/organisationer med verksamhet
i Upplands-Bro.
I de fall då bidragssökande inte har full föreningsstatus och därmed inte
är direkt kvalificerad i enlighet med de allmänna bestämmelserna kan
stöd ändå utgå genom samverkan med annan kommunal verksamhet.

ANSÖKAN

Ansökan sker löpande under året på särskild blankett vilken skall vara
inlämnad i god tid innan projektet startar.
Med ansökan bifogas särskild beskrivning av innehåll och syfte, samt en
kostnadskalkyl. Kalkylen skall redovisa såväl beräknade utgifter som
intäkter. Dessutom skall föreningens/sammanslutningens möjligheter till
egen - eller annan extern - finansiering redovisas.
Genomfört program/projekt skall alltid redovisas på blankett för
redovisning. Medel som inte nyttjas till det ändamål som angivits i
ansökan skall återbetalas till kultur- och fritidsnämnden en månad efter
avslutat projekt.
2.2 VERKSAMHETSBIDRAG

ÄNDAMÅL

Årligt verksamhetsbidrag kan beviljas kulturorganisationer som bedriver
en etablerad och kontinuerlig kulturverksamhet inom Upplands-Bro
kommun.

UTFORMNING

Ansökan ska innehålla uppgifter om den sökande organisationen,
föregående års verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning samt
verksamhetsplan och budget för den period ansökan avses.
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VILLKOR

Bidrag beviljas för ett kalenderår i taget.

ANSÖKAN

Ansökan görs på särskild blankett. Blanketten sänds in senast 1
november året före det kalenderår ansökan avser. Beslut tas i december.
Bidrag utbetalas i förskott om inget annat överenskommits.
2.3 BIDRAG HEMBYGDSFÖRENINGAR

ÄNDAMÅL

Bidrag för godkänd drift och underhåll av fastigheter kan sökas av
föreningar verksamma i Upplands-Bro.

UTFORMNING

Inkomna bidragsansökningar behandlas av Kultur och Fritidsenheten

ANSÖKAN

Ansökan lämnas in snarast efter årsmöte och redovisar driftkostnader för
föregående år.
2.4 EN SNABB SLANT

ÄNDAMÅL

Ett ungdomsstipendium med syfte att öka ungdomars delaktighet i
samhällslivet.

UTFORMNING

Stipendiet, som söks i samråd med anställd inom kommunens
verksamhetsområden, riktar sig till ungdomar 13 – 24 år och uppgår till
högst 6000 kronor. Projektet dokumenteras och redovisas efter
genomförandet. Resultatet presenteras kortfattat på kommunens
webbsida.

VILLKOR

För sökande yngre än18 år krävs målsmans samtycke.

ANSÖKAN

Ansökan görs på särskild blankett. Stipendiet kan sökas löpande under
året och utbetalas i förskott. Utförliga ansökningsinstruktioner i bilaga.
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ÖVRIGA BIDRAG
Övrigabidrag delas in i:

Ansökningstid:

Lovbidrag
Bidrag Öppen Sporthall
Driftbidrag
Jämställdhets & Integrationsbidrag

I god tid före loven
Överenskommelse innan bokning
Bedömning under året
Löpande under året

3.1 LOVBIDRAG
ÄNDAMÅL

Lovbidrag för sportlov och höstlov kan samtliga föreningar och
sammanslutningar, som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen
söka bidrag. I detta sammanhang avser lovbidraget extra kostnader för
exempelvis materiel och enklare förtäring.

UTFORMNING

Inkomna bidragsansökningar behandlas i samband med loven.
Ansökningarna vägs i förhållande till varandra och inom ramen för Kultur
och Fritidsnämnden avsatta medel för lovbidrag. Bidrag kan erhållas
med högst 5000 kr/lov.

VILLKOR

Bidraget skall rikta sig till verksamhet för lovlediga barn och ungdomar i
Upplands-Bro kommun och ingå i lovfoldern.

ANSÖKAN

Ansökan sker på särskild blankett vilken skall vara inlämnad i god tid före
loven.
Med ansökan bifogas särskild beskrivning av innehåll och syfte, samt en
kostnadsredovisning av aktuell aktivitet.
3.2 BIDRAG ÖPPEN SPORTHALL

ÄNDAMÅL

Bidrag för Öppen Sporthall kan samtliga föreningar, sammanslutningar
och fritidsgårdar, som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen
söka bidrag. I detta sammanhang avser bidraget ett arvode för den
ledare som håller i den öppna verksamheten.

UTFORMNING

Inkomna bidragsansökningar behandlas i samband överenskommelse
och bokning av lokal.

VILLKOR

Bidraget skall rikta sig till spontanaktiviteter för barn och ungdomar i
Upplands-Bro kommun. Aktiviteterna skall ske kvälls eller helgtid.
Aktiviteterna skall vara öppna för alla och ej vara medlemsbundna.
Förening kan ej söka andra föreningsbidrag för den verksamheten.
3.3 JÄMSTÄLLDHETS- OCH INTEGRATIONSBIDRAG

ÄNDAMÅL

Bidrag kan beviljas föreningar som aktivt arbetar för att öka
jämställdheten i sin verksamhet, och som genomför
integrationsbefrämjande åtgärder.
Bidrag kan beviljas för insatser som görs med syfte att medvetet arbeta
med fokus på flickors och pojkars möjligheter till fritids- och
Blanketter finns på www.upplands-bro.se under Blanketter
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idrottsaktiviteter på lika villkor samt till föreningar som arbetar medvetet
med att bryta utanförskap och öka integrationen mellan barn, ungdomar
och vuxna med olika bakgrund.
Exempel på jämställdhetsinsatser som kan få stöd är olika former av
rekrytering, ledarutveckling och förändrad representation i styrelser och
andra beslutande organ.
Föreningar som genomför integrationsinsatser kan beviljas bidrag för
aktiviteter som utvecklar goda relationer både mellan individer och
mellan etniska grupper. Samverkan mellan organisationer prioriteras,
liksom aktiviteter som ökar invandrares möjligheter att delta i den
demokratiska processen.
VILLKOR

Bidrag kan inte beviljas till
 ordinarie verksamhet
 bidrag till enskilda personer
 fasta anställningar
 hyreskostnader för egna lokaler
 investeringar/inventarier
 studiecirkelverksamhet
Föreningen skall bedriva ideell barn- och ungdoms-, invandrar- eller
pensionärsverksamhet inom Upplands-Bro kommun.

ANSÖKAN

Ansökan kan göras löpande under året. Bidrag kan endast ges en gång
per förening och år. Ett projekt kan endast beviljas bidrag en gång.
3.4 DRIFTBIDRAG
Utöver de normerade bidragen utbetalas riktade driftbidrag till några få
föreningar som anses vara i särskilt behov av stöd. Bland dessa
föreningar finns några som inte är barn- och ungdomsföreningar, men
som ändå anses vara i behov av kommunala bidrag. Ex
pensionärsföreningarna, HSO.
Flera av de föreningar som erhåller driftbidrag har fasta driftkostnader för
egna lokaler/anläggningar och syftet är att dessa föreningar ska ha
samma lokalsubvention som de föreningar som använder kommunens
lokaler och anläggningar.
En bedömning av storleken på respektive driftbidrag görs varje år och
den definitiva fördelningen redovisas i verksamhetsberättelsen.

Blanketter finns på www.upplands-bro.se under Blanketter
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se

Returnering av arbetsmiljöansvar i Blå Huset
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att
redovisa en behovsanalys samt konkret förlag på hur en löser situationen på
kort och lång sikt för att klara arbetsmiljön för lärare och elever i Kulturskolans
verksamhet.

Sammanfattning
Kulturskolans lokaler i Blå Huset är inte anpassat för verksamhetens storlek
och tillgängligheten är undermålig. Brandskyddet är inte heller anpassat till
antal personer som idag vistas i huset. Arbetsmiljöansvaret har därför
returnerats till Kultur- och fritidschefen.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse, den 10 september 2018

Ärendet
I år fyller Kulturskolan 60 år. Den har en fin tradition i kommunen och är en
mycket viktig verksamhet för många barn och unga i Upplands-Bro kommun. I
dag är 610 barn inskrivna och verksamheten har elever från alla F-6 skolor i
kommunen. Kulturskolans verksamhet är mycket populär och nu när läsåret
2018/2019 startade var det över 85 fler sökande än förra hösten (35 % fler).

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Då Kulturskolans lokaler inte uppfyller arbetsmiljökraven är nya lokaler till
verksamheten en av de största lokalutmaningarna för nämnden under 2019.
Redan 2007 skrev Lärarnas riksförbund en skrivelse om undermåliga lokaler
och dålig arbetsmiljö för lärare och elever. Efter det flyttade Kulturskolan in i
nuvarande lokaler i Blå Huset men redan då underdimensionerade för
verksamheten.
Sedan 2010 har elevantalet ökat med över 200 elever och personalstyrkan har
ökat med en fjärdedel. I personalrummet får max sex personer vistas samtidigt
enligt brandmyndigheten och idag arbetar 21 personer på Kulturskolan. I huset
finns tre trappor och ingen tillgänglighetsanpassning är gjord. Detta gör att
elever och vuxna med funktionsvariationer inte kan delta i eller besöka
verksamheten.
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Utbildningskontoret utreder under hösten 2018 hur Ekhammarområdet bäst ska
utvecklas. Kulturskolans behovsanalys bör ingå i den förstudie som ska
redovisas vid årsskiftet 2018/2019.

Barnperspektiv
Enligt barnkonventionens artikel 2 om att alla barn är lika mycket värda och
har samma rättigheter samt artikel 31 om varje barn har rätt till lek, vila och
fritid kan kontoret konstatera att verksamheten inte kan leva upp till detta i dag
då alla barn inte har möjlighet att komma in i Kulturskolans lokaler.
Barn med funktionsvariationer är exkluderade då de inte kan ta del av
verksamheten i Blå Huset på grund av att lokalerna inte är
tillgänglighetsanpassade. Det facto att utrymningsvägarna inte är anpassade för
antalet besökare/deltagare i verksamheten gör att miljön inte är säker för barn
att vistas i.
Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef
Bilagor
1. Returnering av arbetsmiljöansvar i Blå Huset
Beslut sänds till
 Utbildningskontoret
 Kommunstyrelsekontoret
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Återuppbyggnad av fastighet vid Lillsjön
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att utreda
möjligheterna för återuppbyggnaden och utvecklingen av friluftsgården vid
Lillsjön.

Sammanfattning
Lillsjöområdet är en av de populäraste rekreationsplatserna i kommunen. Sedan
Lillsjöserveringen brann ner i en anlagd brand 10 maj 2018, så har invånarna
saknat både servering och omklädning. Då även ytor kring byggnaden är i
behov av upprustning och utveckling för att ytterligare höja kommunens
attraktionsvärde behöver en plan tas fram för området och för återuppbyggnad
av fastigheten.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse, den 10 september 2018

Ärendet
Lillsjöbadplats och naturreservat är en populär rekreationsplats för kommunens
invånare. Området har även många besökare från andra kommuner.
Sedan Lillsjöserveringen brann ner i en anlagd brand 10 maj 2018, så har
invånarna saknat både servering och omklädning. Flera frågor och synpunkter
om återuppbyggnad har inkommit till kontoret. Då även ytor kring byggnaden
är i behov av upprustning och utveckling för att ytterligare höja kommunens
attraktionsvärde behöver en plan tas fram för området och för återuppbyggnad
av fastigheten.
Kultur- och fritidskontoret anser det viktigt att höra de andra kontorens behov i
frågan då flera verksamheter använder sig av området.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Lillsjön är en mycket populär plats för familjer, skolor, förskolor och
föreningar. Om byggnaden inte återställs och verksamheten kan utvecklas
minskar det områdets attraktionskraft. Många barn i kommunen ser Lillsjön
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som sin oas, då de kanske inte har andra möjligheter att ta sig till bad och
strand.

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kontorschef
Bilagor
1. Lillsjön efter brand.
2. Karta Lillsjön
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Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsrapport augusti 2018
Förslag till beslut


Kultur- och fritidsnämnden godkänner Verksamhetsrapport augusti
2018 enligt Kultur- och fritidskontorets förslag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens delårsuppföljning visar att nämndens verksamhet
löper på som planerat. Kultur- och fritidsnämnden visar en positiv avvikelse
mot budget under perioden januari till augusti 2018. Avvikelsen förklaras med
att budgeten för räntor och avskrivningar inte kommer att användas i lika stor
grad som planerats då investeringarna har flyttats fram.

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2018
Verksamhetsrapport augusti 2018 Kultur- och fritidsnämnden

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden visar i Verksamhetsrapport augusti 2018 ett
överskott mot budget. Detta beror på att vissa investeringar har flyttats fram till
2019.
Flera riktade statsbidrag har gjort att intäkterna ökat markant. Kultur- och
fritidsnämnden flaggar dock för ökade kostnader på fritidsgårdsverksamheten
för arbetsmiljöåtgärder, ökade kostnader för lokalvård, licenser och
arbetsverktyg, material och ökade verksamhetsmedel för att kunna bedriva en
preventiv, hälsofrämjande verksamhet.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kultur- och fritidsnämndens delårsuppföljning visar att nämndens verksamhet
löper på som planerat. Flera nämndmål är delvis uppfyllda och det visar att
nämnden kontinuerligt under året arbetar med nämndmålen. Vissa mål går att
följa upp först i slutet av året då nämnden inväntar underlag.

Barnperspektiv
Kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupp är barn och unga. En väl
fungerande verksamhet har därför stor positiv påverkan på barn och ungas
möjlighet till en god kultur- och fritidsupplevelse.
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Inledning

1.1 Vinjett
Kultur- och fritidskontoret har haft stort fokus dels på fritidsgårdarna och uppstarten av
den nya verksamheten Bro:n. Dels på trygghetsarbetet, ur ett arbetsmiljöperspektiv och i
kommunen i stort. Extra insatser har gjorts i Bro. Arbetet med aktivitetsparken i Råby
och sporthall anpassad för bordtennis är i slutskedet av upphandlingsprocessen.
Sommaren har varit mycket lugn jämfört med tidigare år och en stor mängd aktiviteter
har skapat en sommar full av goda minnen för kommunens unga.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för människors fritid. Nämndens verksamhet är
strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den
ekonomiska tillväxten. Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor
och av samhället inom de flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så
kallade kultur- och fritidssektorn.
Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och
fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, föreningsstöd/utveckling,
bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så
som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö
och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Lika så Kulturskolan
och kommunens tre fritidsgårdar samt den nyöppnade verksamheten Bro:n för unga
mellan 16-20 år.
Kultur- och fritidskontoret leds av en Kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90
medarbetare fördelat på stab och de tre enheterna kulturenheten, fritidsenheten och
kulturskoleenheten. Varje enhet har en enhetschef. Fritidsgårdarna är initialt
organiserade direkt under Kultur- och fritidschefen. Kontorets verksamheter samverkar
med övriga kontor, privata aktörer och det civila samhället för att erbjuda ett
tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för alla åldrar i kommunen.
Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men med koncentration till
Kungsängen och Bro.

1.3 Viktiga händelser under året
Arbetsmiljön


På grund av hotfulla situationer i främst Brohuset har arbetsmiljön försämrats
kraftigt, vilket har lett till otrygghet och till och med sjukskrivningar bland
personalen. Flera besökare har också gett uttryck för otrygghet och vantrivsel.
Flera insatser har gjorts, bland annat stöd från fritidsgården. Det har även varit
mycket stort behov av förstärkt bemanningen på biblioteken, vilket har lyfts i
facklig samverkan, på Kultur- och fritidskontorets konferens och i Mål- och
ramdialog 2019. Samtlig personal som jobbar i Brohuset och i
Kulturhuset/biblioteket genomgår utbildning i hot och våld.

Trygghets- och hälsofrämjande arbete


Årets skollov (sport-, påsk- och sommarlovet) har förflutit lugnt tack vare
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många planerade aktiviteter genomförda av Bro fritidsgård, god samverkan
mellan Fryshuset och kontoret samt gynnsamt väder.
Nattvandringarna med föreningarna har påbörjats med lyckat resultat.
Bro fritidsgård har tydliggjort sin verksamhet och är en viktig del i
trygghetsarbetet.
Bro fritidsgård har genomfört Öppet hus i samarbete med fryshuset och ICA.
Fritidsgårdarna har kunnat erbjuda flera aktiviteter under loven då statliga medel
har tillförts verksamheterna.
Satsningen på ungdomar fortsätter och ett antal lyckade evenemang har
genomförts.
Fritidsgårdarna har inrättat gårdsråd.
Ungdomsrådet har haft sitt första möte.
Nämnden anställer fler simlärare tack vare statsbidrag för att kunna förbättra
simskolan för sexåringar.
Nyinvigning av fritidsgården i Bro och invigning av Bro:n för ungdomar 16-20
år.

Investeringsprojekt




Sporthall anpassad för bordtennis samt aktivitetsparken är upphandlad och inne i
slutprocessen.
Inlett upphandling av konstgräsplaner. Projektet beräknas vara klart våren 2019.
Projektet att flytta skapa-själv-verkstaden till plan 5 i Kulturhuset färdigställdes.
Det återstår att färdigställa foajén på plan 2.

Samarbeten







Kulturskolan har inlett ett samarbete med Råbyskolan för att ge skolan en
dans/teaterprofil.
Musikalen Blodmysteriet som framfördes av Kulturskolans elever gavs som
skolkonsert och visades för 420 barn.
Kungsfesten och Fest i Byn har genomförts med succé!
Årets Upplands-Brokonstnär genomförs i samarbete med föreningslivet.
Naturreservatet i Lillsjön är invigd.
Biblioteket har erhållit medel från Kulturrådets nationella satsning på stärkta
bibliotek. Medlen kommer att användas till projektet Eftermiddagsbiblioteket ett projekt med fokus på bättre bemanning kring läsinspiration och kulturprojekt
riktat mot barn och unga.

Börje och Gudrun Sandén Få har gjort sånt avtryck i kommunen kring kulturmiljöer
och kulturarv som makarna Sandén. Till Börjes 90-årsdag instiftades i februari därför ett
stipendium, för andra som verkar och forskar i deras fotspår.
GDPR Den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft 25/5 2018 och mycket arbete har
gjorts med att justera register och rutiner för att skydda personuppgifter.
Inkludering
En arbetsgrupp inom Kultur- och fritidskontoret är tillsatt. Arbetet handlar om att öka
medarbetarnas kompetens och förståelse om samtliga diskrimineringsgrunder så att
verksamheterna blir mer tillgängliga för kommuninvånarna.
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Mål och resultat

Övergripande mål:
2.1 En kommun för alla
Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-,
integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen.

Nämndmål:
2.1.1 Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ändamålsenliga och tillgängliga
ytor inom sitt område.

Kommentar

Fritidsenheten
De ytor vi har i form av fotbollsplaner och sporthallar har hög bokningsgrad. Det är en
stor skillnad mellan antal sporthallar i Bro jämfört med Kungsängen. Med placeringen
av sporthall anpassad för bordtennis i Kungsängen ökar denna skillnad och
förutsättningarna för Bro-ungdomarna att utöva inomhus-idrotter minskar.
Kulturskoleenheten
Kulturskolans lokaler i Blå Huset i Kungsängen är inte på något sätt ändamålsenliga
eller tillgängliga. Arbetsmiljöansvaret är returnerat till nämnden.
Kulturenheten
Förhoppningen är att kunna öka bokningsgraden men det låter sig inte göras med de
bemanningsresurser som finns i dagsläget.
Indikatorerna följs upp i årsbokslutet. Nämndens prognos är att målen kommer att nås.
Fritidsgårdarna
Fritidsgården i Bro samt Bro:n för 16-20 åringar invigdes den 8 september.
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Bokningsgrad Stora
scenen

75%

Bokningsgrad
fotbollsplaner högsäsong

60%

68%

Bokningsgrad uppvärmd
fotbollsplan

80%

82%

Bokningsgrad sporthallar

80%

91%

Bokningsgrad
fotbollshallen

80%

83%

Bokningsgrad
gymnastiksalar

45%

48%

Utvärdering genom
föreningslivet via enkät

3,5

Kommentar
Enkäten genomförs vartannat år. Nästa tillfälle är vintern 2019.
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Indikatorer

Målvärde 2018

Öppettimmar
fritidsgårdarna

Utfall 2018

Utfall 2017

64

Kommentar
Antal öppettimmar per vecka. Lov ingår ej.

Övergripande mål:
2.2 En kommun i arbete och företagande
En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen
ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt.
Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de
näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas.

Övergripande mål:
2.3 Vara en attraktiv arbetsgivare
Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i
uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett
gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs.

Nämndmål:
2.3.1 Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats

Kommentar

Fritidsenheten har under året jobbat extra med våld- och hotsutbildningar och
erfarenhetsutbyte mellan simhallar. Ökad bemanning under lov och helger för att öka
tryggheten.
Den fysiska arbetsmiljön för Kulturskolans personal har stora brister. Trångboddhet och
och lyhörda rum gör arbetssituationen påfrestande och påverkar intaget av elever
negativt, eftersom det ibland inte finns lediga lokaler att tillgå.
Under året har det varit stora problem med arbetsmiljön i Brohuset. Biblioteket har
försökt avhjälpa en del av problemen genom förändringar i lokalerna och i
verksamheten, t.ex. utflyttning av mellanålderns bokhyllor från barnavdelningen,
stängning av verkstaden som öppet läsrum och skapandet av ny ungdomshörna.
Problemen fortsatte dock och resulterade i en dålig arbetsmiljö och till slut
sjukskrivning bland personal. Sommaren har varit förhållandevis lugn men strax före
skolstart blev på nytt stökigt med bl.a. polisinsats.
SAM genomförs regelbundet i alla enheter. Sjuktalen är mycket låga.
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Årlig revidering av SAM
(Systematiska
arbetsmiljöarbetet)
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Nämndmål:
2.3.2 Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Vid sjukfrånvaro längre
än 14 dagar ska
rehabiliteringsutredning
upprättas

Utfall 2017

Uppnått

Nämndmål:
2.3.3 Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt

Kommentar

Flera deltidsanställda har erbjudits heltidstjänster inom kontoret.
Indikatorer
Andel tillsvidareanställda
heltider i förhållande till
totala antalet
tillsvidareanställda

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

80

Nämndmål:
2.3.4 Kultur- och fritidsnämndens personal ska trivas.

Kommentar

Låga sjuktal och personalomsättning tyder på att personalen inom kontoret trivs.
Förbättringsområden finns, t.ex. stress och dålig arbetsmiljö i Brohuset.
Medarbetarundersökningen genomförs under hösten inom alla kontor. Resultaten
presenteras i årsredovisningen.
Indikatorer
Utfall arbetsmiljöindex

Målvärde 2018

Utfall 2018

77

Utfall 2017
77

Övergripande mål:
2.4 Ett växande kultur- och fritidsutbud
I vår kommun ska alla invånare ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder,
intressen och ekonomi. Kommuninvånare och besökare från regionen ska kunna finna
ett utbud av möjligheter till återhämtning, rekreation, förkovran och nischad handel.

Nämndmål:
2.4.1 Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ett efterfrågat kultur- och
fritidsutbud av hög kvalitet.

Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsrapport augusti 2018

7(16)

Kommentar

Fritidsenheten
Personal erbjuds utbildningar och medverkan i nätverk för att kunna ligga i framkant i
kunskapen av samhällsutveckling och efterfrågan av fritidsutbud.
Inspiration och vidareutbildningar sker kontinuerligt av simhallens personal.
Kulturenheten
Besökssiffrorna i Kulturhuset och Brohuset är fortsatt höga och samverkan med
föreningar, kommunkontor och andra aktörer är mycket omfattande.
Kulturhusets scener är mycket väl använda - offentliga program, skolprogram,
kommunprogram, föreningar och studieförbund. Bokningsgraden 75 % på Stora scen är
bra men för att klara en ökning kommer det att behövas ytterligare resurser till
bemanning.
De kvantitativa indikatorerna mäts på helåret.
Under året har hundratals arrangemang genomförts på scener, verkstäder och i
utställningslokaler. En av årets större satsningar är Kulturmiljö. En kulturmiljöansvarig
började vid årsskiftet och fokuserar på strategiskt arbete, att skapa nätverk och utveckla
samverkansformer. Ett stort antal arrangemang för barn och vuxna genomfördes på
skolor, äldreboenden och i våra kulturlokaler. En annan viktig satsning som fortsatt
under året är verksamhet med och för ungdomar, där Kulturenheten och
Kulturskoleenheten har ett gott samarbete.
Indikatorerna följs upp i årsbokslutet. Nämndens prognos är att målen kommer att nås.
Fritidsgårdarana
En ständig dialog med ungdomarna förs om innehåll och utbud i verksamheten.
Indikatorer
Utvärdering av
fritidsgårdsverksamheten
via enkät

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

4%

Kommentar
Enkäten genomförs vartannat år. Nästa tillfälle är vintern 2019.
Antal besök simhall/gym

50 000

79 318

Antal besök i Brohuset

220 000

212 587

Antal besök i Kulturhuset

134 000

131 068

Antal utlån på biblioteken

80 000

79 900

Deltagande kulturskolan

607

607

Antalet aktiviteter som
sker i samverkan med
Socialkontoret ska öka
jämfört med föregående
år.

4

Nämndmål:
2.4.2 Kultur- och fritidsnämnden ska verka för jämställdhet inom sitt område.
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Kommentar

Fritidsenheten
Vi stöttar föreningarna i deras jämställdhetsarbete.
Kulturenheten
Kulturenheten arbetar aktivt med att skapa ett utbud, en personalsammansättning och en
arbetsmiljö med jämställdhet som en viktig förutsättning.
Fritidsgårdarna
Fritidsgårdarana arbetar aktivt och medvetet för att alla ska känna sig välkomna.
Under hösten kommer fortbildning inom diskrimineringsgrunderna genomgås av all
personal inom kontoret.
Indikatorerna följs upp i årsbokslutet.
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Könsfördelning
aktivitetsbidrag

Delvis uppnått

Könsfördelning
kulturskolans deltagare

Delvis uppnått

Alla känner sig välkomna
på fritdsgårdarna oavsätt
könstillhörighet

100%

Nämndmål:
2.4.3 Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska möjliggöra
spontanaktiviteter.

Kommentar

En mängd möjligheter till spontanaktiviteter erbjuds både inomhus och utomhus.
Inom sport och idrott är möjligheterna till spontanaktiviteter goda. Öppna ytor för
spontanaktiviteter på egen hand i form av isbana, fotbollsplaner, motionsspår, skidspår,
beachvolleybanor, frisbeegolf, badplatser, skateramper med mera. En aktivitetspark
planeras i Bro med fokus på spontanidrott och kulturaktiviteter.
Ledarledda spontanaktiviteter i tre sporthallar sker i form av "öppen sporthall".
Flera drop-in-verksamheter för barn och ungdomar är genomförda under året i
Kulturhuset och i Brohuset, inte minst på skolloven.
Gratis utomhusbio genomfördes under sommaren med stor publik och stor
uppskattning. Spontanaktiviteter inom kulturområdet är dock svårare då det kräver
andra typer av lokaler och bemanning.
Indikatorer
Uppföljning av åtgärder
som genomförts

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Uppnått

Uppnått
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Nämndmål:
2.4.4 Kultur- och fritidsnämnden ska skapa bra förutsättningar för
föreningslivet.

Kommentar

Dialog med föreningslivet sker regelbundet om förutsättningar för deras verksamhet i
kommunen. Under året görs det bland annat på kulturråden, fritidsråden och den årliga
föreningsträffen. Föreningslivet har även varit aktivt under arbetet med flera pågående
projekt såsom planering av sporthall anpassad för bordtennis och aktivitetsparken.
En digital skärm för föreningsinformation ska sättas upp i Kulturhuset. Ett omfattande
samarbete med föreningen UMTS har påbörjats i syfte att gemensamt sköta driften av
den kommande bion i Kulturhuset.
Indikatorer
Utvärdering genom
föreningslivet via enkät

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

3,5

Nämndmål:
2.4.5 Kultur- och fritidsnämnden ska verka för inspirerande miljöer.

Kommentar

Många inspirerande miljöer skapas löpande inom nämndens verksamhet. Exempelvis är
Verkstaden i Kulturhuset flyttad till plan 5 för att uppnå en mer inspirerande och
funktionell miljö. Trappan-scenen är utrustad med sköna soffor och inom kort görs
satsningar på plan 2 och 3. Uppskattade kulturevenemang har skapats på andra platser, t
ex. torget utanför Kulturhuset och Gröna udden.
Kultur- och fritidskontoret arbetar utifrån filosofin att nämndens
aktiviteter/anläggningar ska få deltagaren att må bättre när de går än när de kom. En
inspirerande miljö är en viktig förutsättning för att uppnå det.
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Uppföljning av åtgärder
som genomförts

Utfall 2017
Uppnått

Övergripande mål:
2.5 En kommun som växer
Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer
om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro.

Nämndmål:
2.5.1 Kultur- och fritidsnämnden ska delta i planprocesser så att nämndens
kompetens tas tillvara.
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Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har under 2018 yttrat sig över tre detaljplaner; Förskola vid
Lillsjö Badväg, Tibbleängen och Rankhus etapp 1.
Representanter från kontoret är löpande med i aktuella planprocesser med
Samhällsbyggnadskontoret.

Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Uppföljning att så skett

Övergripande mål:
2.6 En hållbar kommun i utveckling
Vi stärker vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med
medborgarna.

Nämndmål:
2.6.1 Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan

Kommentar

Under 2019 planeras en omställning till källsortering i nämndens verksamheter.
Fritidsgårdarna ska se över sitt kioskutbud.
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Total mängd köpt energi
av kommunens
verksamheter per
invånare minskar med 5
procentenheter årligen.
Andel verksamheter som
källsorterar enligt
beslutade riktlinjer ska
öka med fem
verksamheter årligen.
Öka andelen ekologiska
livsmedel med fem
procentenheter årligen

Nämndmål:
2.6.2 Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan

Kommentar

Nämndens anställda uppmuntras att använda sig av polbilarna vid bilkörning i tjänsten.
Vid upphandling av nya bilar tas hänsyn till nämndmålet.
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Andel utsläpp av
växthusgaser från
kommunens fordonspark
och resor i tjänsten med
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Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

personbil minskar med
fem procentenheter
årligen
Antal körda mil med
anställdas egna bilar (i
tjänsten) minskar (mil/
årsarbetskrafter i
kommunen)

Nämndmål:
2.6.3 Kultur- och fritidsnämnden ska ställa miljökrav vid upphandlingar och vid
nyinvesteringar i fastigheter inom nämndens område.
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Uppföljning att så skett

Uppnått

Övergripande mål:
2.7 En kommun med god ekonomi och uppföljning
Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år.
Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. Mellan
nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året.
Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv.
Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till
resursnyttjandet.

Nämndmål:
2.7.1 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt
relaterade till resursnyttjandet.

Kommentar

Kultur- och fritidskontoret planerar att påbörja en utredning av bidragen och taxor under
hösten 2018.
Inga ändringar gällande avgifter inom kontoret har gjorts under perioden.
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Årlig översyn

Nämndmål:
2.7.2 Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag.

Kommentar

Månatliga uppföljningar i samarbete med controller samt återrapportering sker
regelbundet på nämndens sammanträden samt genom tertialrapporter.
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Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Rapport till fullmäktige vid
tertial- och årsbokslut
enligt beslutad
styrprocess

Nämndmål:
2.7.3 Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både
ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv

Kommentar

Sker löpande inom varje enhet och samordnande för hela kontoret genom kontorets
ledning.
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Rapport till fullmäktige vid
tertial- och årsbokslut
enligt beslutad
styrprocess.

Nämndmål:
2.7.4 Inköp sker hos upphandlade leverantörer
Indikatorer
Köptrohet mot avtal

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

100%
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 201808
(tkr)

Redovisat 201808

Avvikelse
201708

Avvikelse 201808

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Ledning Kultur
och fritid

2 611

0

1 870

150

740

150

891

149

Fritidsenheten

29 821

2 746

27 866

3 301

1 955

555

2 510

759

Kulturenheten

14 287

286

14 765

898

-478

612

134

907

Kulturskoleenhet
en

7 202

1 267

6 761

1 309

442

43

484

767

Fritidsgårdsenhet
en

4 438

40

4 356

522

82

482

563

0

58 359

4 339

55 618

6 180

2 741

1 842

4 582

2 582

Summa

3.2 Helårsprognos
Budget 2018
(tkr)

Prognos 2018

Budgetavvikelse 2018

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

4 071

0

3 312

150

759

150

909

Fritidsenheten

45 189

4 180

45 215

4 402

-26

222

196

Kulturenheten

23 308

1 692

23 494

1 749

-186

57

-129

Kulturskoleenheten

11 388

1 900

11 556

2 168

-168

268

100

Fritidsgårdsenheten

7 000

60

7 927

517

-927

457

-470

90 956

7 832

91 504

8 986

-548

1 154

606

Ledning Kultur och fritid

Summa

3.3 Ekonomisk analys
Kultur och fritid ledning 410 tkr för avskrivningar och räntor Aktivitetsparken och
Sporthallen anpassad för bordtennis.
Fritidsenheten 196 tkr Fritidsenheten Konstgräs och Stallet.
Kulturenheten Underskott på ca 100 tkr för driften av Kulturhuset/Stora scen samt för
oförutsedda kostnader för personalvård och arbetsmiljöåtgärder i form av extra
personal.
Kulturskoleenheten Underskottet beror på ökade lokalkostnader. Budgeten ligger på
Kultur och fritid ledning.
Trots att Nämnden visar ett överskott i prognosen beräknas en budget i balans då
budgeten för räntor och avskrivningar kommer att flyttas över till Kommunstyrelsen för
2018 då investerinarna har flyttats fram.
Flera riktade Stadsbidrag för 2018 har gjort att intäkterna ökat markant.
Kultur och fritidsnämnden flaggar dock för ökade kostnader på
fritidsgårdsverksamheten för arbetsmiljöåtgärder, ökade kostnader för lokalvård,
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licenser och arbetsverktyg, material och ökade verksamhetsmedel för att kunna bedriva
en preventiv hälsofrämjnade verksamhet.

3.4 Driftsprojekt och engångssatsningar
(tkr)

Redovis
at

Budget

Avvikel
se

Summa

3.5 Kommentarer driftsprojekt och engångssatsningar
3.6 Sociala investeringsfonden
Projekt

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
201808

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

(tkr)

År-mån

År-mån

Netto

Netto

Netto

Netto

2018-01

2020-12

1 500

0

1 500

0

1 500

0

1 500

0

We empower

Summa

3.7 Kommentarer sociala investeringsfonden
Första uppföljning sker vid bokslutet 2018 då projektet hunnit vara igång ett halvår.

3.8 Investeringsredovisning
Total
budget

Förbrukat
tom 2017

Redovisat
201808

Budget
2018

Kvar av
budget
2018

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Total
budget

Förbrukat
tom 2017

Prognos
2018

Budget
2018

Kvar av
budget
2018

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Upprustning Kvistaberg

6 920

4 888

128

2 032

1 904

27 000

24 084

500

2 916

2 416

Investeringsram KFN

357

0

357

357

Elbelysning motionsspår Lillsjön

450

0

0

450

450

Fasadskyltar

360

288

72

72

0

Skyltar fornminne

100

83

0

17

17

83 000

269

2 111

82 731

80 620

400

165

156

235

79

Projekt
(tkr)

Summa

Investeringsredovisningsprognos

Projekt

Upprustning stall Prästtorp

Pingishall (flexibel sporthall)
Instrument/Utrustning
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Total
budget

Förbrukat
tom 2017

Prognos
2018

Budget
2018

Kvar av
budget
2018

Inventarier biblioteket i Bro

274

124

150

150

0

Förbättring badplatser

609

588

21

21

0

8 000

749

131

7 251

7 120

773

449

324

324

0

60

30

30

30

0

Skvalprännor lilla bassängen

160

0

80

160

80

Ekhammarhallen brandsäkerhet

140

59

79

81

2

Taggläsare Brohuset

119

0

119

119

0

Innebandysarg Bro

65

0

65

65

0

Matta Korpstigen

51

0

51

51

0

Syrardoserare till vattenrening

127

0

127

127

0

Inventarier pl2 Kulturhuset

106

0

106

106

0

Kulturmiljö

100

0

0

100

100

Konstgräs

2 000

0

0

2 000

2 000

Övrigt fritid

1 567

0

500

1 567

1 067

Tillgänglighetsanpassad brygga från
TN

200

0

200

200

0

Självservice Bibliotek

180

0

100

180

80

133 118

31 776

5 050

101 342

96 292

Projekt

Aktivitetspark i Råby, Bro
Arbetsfordon IP
Konstnärlig utsmyckning rampen

Summa

3.9 Kommentarer investeringsredovisning
Upprustning stall Prästtorp: Projektet lämnar ett överskott om 2 mkr.
Sporthallen anpassad för bordtennis: Projektet är i slutet av upphandlingsprocessen
men försenat.
Aktivitetspark i Råby: Projektet är i slutet av upphandlingsprocessen men försenat.
Konstgräs: Flyttas fram till våren 2019.
Några av de mindre investeringarna kommer att påbörjas men inte avslutas under 2018
och flyttas därför över till 2019.
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Utredare
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetförslag 2019
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Budgetförslag nämnd år 2019 Kulturoch fritidsnämnden i enlighet med Kultur- och fritidskontorets förslag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftbudget för år 2019 på 86 416
tkr. En allmän uppräkning av budgetramen på 2 procent i löneökning samt
drygt 1 procent i prisjustering har genomförts. Ytterligare volymförändringar
har gjorts för kultur i vård och omsorg. Särskilda satsningar har gjorts för att
kunna genomföra sänkt kulturskoleavgift, underhåll av nämndens fastigheter
och underhåll av kulturhuset.
Nämnden har tilldelats en investeringsram på 6 000 tkr för 2019.
Investeringsmedlen ska bland annat användas för byte av konstgräs, inköp av
instrument/utrustning till Kulturskolan, underhåll av fastigheter och
anläggningar samt förvaltning av kulturmiljöer och kulturbyggnader. 2 000 tkr
kommer att användas till Aktivitetsparken.
Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen att nämndens verksamhet i stort
kan genomföras inom ram.

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2018
Budgetförslag nämnd år 2019 Kultur- och fritidsnämnden

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet i
simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för
fritidsverksamhet, motionsspår, kulturmiljöer, fritidsgårdar, Ungdomens hus,
föreningsstöd, bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet och
kulturskola.

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

2018-06-27

KFN 18/0127

Nämndens mål och uppdrag
Nedan presenteras kommunens övergripande mål och nämndmålen kopplade
till dessa. Kultur- och fritidsnämnden föreslås behålla sina mål för sin
verksamhet. Fokus ligger inom nämndens eget verksamhetsområde.
En kommun för alla
Nämndmål
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ändamålsenliga och tillgängliga
ytor inom sitt område
En attraktiv arbetsgivare
Nämndmål
Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats
Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom
Heltid som norm
Kultur- och fritidsnämndens personal ska trivas
Ett växande kultur- och fritidsutbud
Nämndmål
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ett efterfrågat kultur- och
fritidsutbud av hög kvalitet
Kultur- och fritidsnämnden ska verka för jämställdhet inom sitt område
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska möjliggöra
spontanaktiviteter
Kultur- och fritidsnämnden ska skapa bra förutsättningar för
föreningslivet
Kultur- och fritidsnämnden ska verka för inspirerande miljöer
En kommun som växer
Nämndmål
Kultur- och fritidsnämnden ska delta i planprocesser så att nämndens
kompetens tas tillvara
En hållbar kommun i utveckling
Nämndmål
Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan
Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan
Kultur- och fritidsnämnden ska ställa miljökrav vid upphandlingar och
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vid nyinvesteringar i fastigheter inom nämndens område
En kommun med god ekonomi och uppföljning
Nämndmål
Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade
till resursutnyttjandet
Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och
bolag
Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt
både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv
Inköp sker hos upphandlade leverantörer
Driftbudget 2019
Ramen för driftbudgeten för år 2019 är på 86 416 tkr. En allmän uppräkning av
budgetramen på 2 procent i löneökning samt drygt 1 procent i prisjustering har
genomförts av Kultur- och fritidsnämndens driftbudget. Uppräkningen av
driftbudgeten har gjorts för att klara följande;


Justering av lön för medarbetare med utökat ansvar



0,5 tjänst fastighetsskötare vid pensionsavgång



0,5 tjänst kultursekreterare för indraget arbetsmarknadsbidrag



Del av dataskyddsombudstjänst

Volymförändringar har gjorts för kultur i vård och omsorg. Särskilda
satsningar och andra tillskott;


Sänkt kulturskoleavgift med 500 tkr



Underhåll av nämndens fastigheter 200 tkr



Underhåll av kulturhuset 100 tkr

Förändring i kapitalkostnader på 186 tkr.
Tillkommande kostnader till fritidsgårdsverksamheten kommer att uppkomma
då Kultur- och fritid övertog en underfinansierad verksamhet. Tillkommande
kostnader för säkerställd arbetsmiljö i Bro, abonnemang, licenser,
verksamhetsmedel, arbetsverktyg och lokalvård/sophantering.
Konsekvensbeskrivning
Kulturskolan
Kulturskolan har stort behov av utökade personalkostnader, 500 tkr per år, för
att klara av den växande kön. Då läsåret 2018/2019 startade med över 50 fler
sökande än förra hösten (24 % fler) riskerar kön att byggas på ytterligare.
Sänkta terminsavgifter och en ökande befolkningstillväxt är två andra faktorer
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som bidrar till att kön kommer att öka. Då kulturskolans lokaler inte uppfyller
arbetsmiljökraven är nya lokaler till verksamheten en av de största
lokalutmaningarna för nämnden under 2019.
Kulturenheten
Under en lång period har biblioteken drabbats av oroliga, många gånger
stökiga ungdomar. Det har skapat en otrygghet för besökare och en mycket
dålig psykosocial arbetsmiljö för personalen. Detta har fått stora konsekvenser
bland annat stress, minskad trivsel på arbetet och i vissa fall också
sjukskrivningar. Kommunen arbetar med problemen på flera fronter men för
biblioteksverksamheten är lösningen högre bemanning. Biblioteken och
Kulturhuset är offentliga mötesplatser med mycket generösa öppettider men
tyvärr med mycket svag bemanning. Det enda alternativet till att stärka
bemanningen med tilldelade resurser är att begränsa öppettiderna.
Fritidsenheten
Konsekvenserna för att inte kunna täcka ökade kostnader så som
hyreshöjningar och ökade materialkostnader innebära att enheten inte kan
erbjuda samma kvalité och utbud. Nämndens fastigheter kommer att besiktigas
under hösten 2018 och risken är stor att verksamheten inte kan hantera alla
behov av underhåll. Utan fastighetsskötare eller avsatta medel för
fastighetsunderhåll är det omöjligt att bedriva en god fastighetsförvaltning.
Dagens driftbudget används allt som oftast till akuta reparationer och det
långsiktiga underhållet blir åsidosatt.
Fritidsgårdarna
Arbetsmiljön för nämndens medarbetare i Bro är svårt att säkerställa med
dagens bemanning. Verksamheten kan bli tvungen att stänga två kvällar i
veckan vilket skulle innebära att ungdomarna i Bro inte har någonstans att ta
vägen. Då fritidsgården är en viktig mötesplats för många av våra barn och
unga i Bro skulle det innebära ökad oro och otrygghet i och runt Bro centrum.
Detta skulle även innebära ökad otrygghet för medarbetarna i Brohuset som
många gånger tar hjälp av fritidsgårdens personal.
Investeringsbudget 2019
Nämnden har tilldelats en investeringsram på 6 000 tkr för 2019.
Investeringsmedlen ska användas för byte av konstgräs, inköp av
instrument/utrustning till Kulturskolan, underhåll av fastigheter och
anläggningar och förvaltning av kulturmiljöer och kulturbyggnader. 2 000 tkr
kommer att gå till Aktivitetsparken.
Kultur- och fritidsnämnden begär 6 mkr extra i investeringsbudget för
Aktivitetsparken vilket även innebär att driftbudgeten kommer behöva utökas
för räntor och avskrivningar med 146 000 kr. Kultur- och fritidsnämnden
omfördelar 2 mkr från nybyggnation av stallet till Aktivitetsparken.

4 (5)

Datum

Vår beteckning

2018-06-27

KFN 18/0127

Barnperspektiv
Kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupp är barn och unga.
Nämndens budget och fördelning av medel har därför stor betydelse för barn.
Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef
Bilagor
1. Bilaga 1, Budgetförslag nämnd år 2019 Kultur- och fritidsnämnden
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Ekonomistaben.
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Verksamhetsåret 2019

Kultur- och fritidsnämnden har en väl fungerande verksamhet med barn och ungdomar
som den viktigaste målgruppen. Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kulturoch fritidsområdet.
Samhället är fullt av krav och tidspress. Det innebär att bibliotek, fritidsgårdar, kulturoch föreningslokaler blir allt viktigare som kravlösa mötesplatser som möjliggör en
meningsfull hälsofrämjande fritid men också ett informellt lärande. Behov av
verksamhet anpassad för invånarna oavsett, kön, sexuell läggning, funktionsvariationer,
ekonomiska förutsättningar, intressen och olika åldersgrupper ökar. Nämnden erbjuder
ytor för kommuninvånarna, där målet är att alla ska kunna vara delaktiga i den grad de
själva önskar. Det ställer också krav på flexibilitet, tillgänglighet och effektivt
användande av anläggningarna.
En viktig uppgift för Kultur- och fritidsnämnden är att värna demokrati och människors
lika värde. Genom att spegla samhällets olika behov och mångfald och tillgodose
önskemål i mediebestånd, verksamhet, arrangemang och i mötesplatser vill nämnden
erbjuda en inkluderande, tillgänglig plats och verksamhet där alla är välkomna.
Kommuninvånarna ska kunna bidra till verksamheternas utveckling.
Ett utvecklat kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och skapar
trygghet och förtroende mellan människor. Estetik, konst och kulturhistoria har stor
betydelse för skapande av identitet, trygghet och hemkänsla. Konst, kultur, tillgängliga
mötesplatser och fritidsliv ska användas medvetet för att öka kommunens
attraktionsvärde för boende, investerare och besökare.
Ungdomsåren är en tid då en prövar och utvecklar den egna identiteten vilket är
utmanande och svårt för många ungdomar. Det behövs mer kunskap om ungdomars
levnadsvanor, fritid och dess inverkan på hälsa och skolresultat. Utanförskap kan leda
till sociala risker och sociala problem som blir mycket kostsamt för samhället på sikt.
Under 2019 fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att unga i större utsträckning
använder sina möjligheter till inflytande. En förutsättning för detta är en vuxenvärld
som är beredd att även på riktigt föra en diskussion med unga och låta sig påverkas.
Unga bör också i större grad uppmuntras och stödjas i att skapa och driva sina egna
verksamheter.
Fritidsgårdsverksamheten ska bygga på ungdomarnas egna önskemål, drivkrafter och
behov, den ska vara berikande, kvalitativ och inspirerande. Verksamheten ska ha ett
hälsofrämjande perspektiv och arbetet ska inrikta sig på att stärka frisk- och
skyddsfaktorer.
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Ansvarsområde och organisation

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för människors fria tid. Nämndens verksamhet är
strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den
ekonomiska tillväxten. Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor
och av samhället inom de flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så
kallade kultur- och fritidssektorn.
Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och
fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, föreningsstöd/utveckling,
bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så
som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö
och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Lika så Kulturskolan
och kommunens tre fritidsgårdar och ungdomsverksamhet för unga mellan 16-20 år.
Kultur- och fritidskontoret leds av en Kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90
medarbetare fördelat på stab och de tre enheterna kulturenheten, fritidsenheten och
kulturskoleenheten. Varje enhet har en enhetschef. Fritidsgårdarna är organiserade
direkt under Kultur- och fritidschefen. Kontorets verksamheter samverkar med övriga
kontor, privata aktörer och det civila samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt
och angeläget kultur- och fritidsliv för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina
verksamheter i hela kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro.
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Vision och mål

Visionen för Upplands-Bro är ”Kommunen som ger plats”.
Nyfikenhet, omtanke och liv är de kärnvärden som Upplands-Bro vilar på, både nu och i
framtiden. Visionen har en målbild som berättar hur det ska vara att bo och leva i
kommunen år 2035.
För att effektivt arbeta för förverkligandet av visionen har tre strategiska fokusområden
identifierats: tillgänglig plats, mötesplats och levande plats. Fokusområdena är
övergripande och tvärgående över kommunens verksamheter och åtaganden.
Tillgänglig plats definieras som en välkomnande plats som det är lätt att röra sig inom
och dit det är lätt att ta sig. Mötesplats är en plats för utbyte av erfarenheter och
kunskaper, där vi skapar arenor för ”oväntade” och kreativa möten. En levande plats är
en plats som det är bra att bo och vistas i, där människor, djur och natur lever i en bra
samklang.
Utöver dessa tre strategiska fokusområden som pekas ut i visionen så är god ekonomisk
hushållning ett strategiskt fokusområde för kommunens verksamheter.
Inom varje fokusområde finns det ett antal politiskt beslutade övergripande mål.
Samtliga nämnder ska utforma sina budgetförslag med detta och kommunens
organisationsfilosofi HEP (Helhetssyn, Engagemang och professionalitet) som
utgångspunkt. Att bli bemött på ett professionellt och engagerat sätt oavsett fråga är
utgångspunkten inom alla områden och ska genomsyra nämndernas budgetförslag.
I direktivet till nämnderna anges att nämnderna ska i budgetförslaget med utgångspunkt
från kommunens övergripande mål presentera förslag på nämndspecifika mål och
uppdrag kopplade till de övergripande målen.
Nämnderna ska också redovisa förslag på indikatorer som mäter måluppfyllelsen och
som ska följas upp vid tertial- och årsbokslut.
Det är viktigt att de mål som sätts anger en klar viljeinriktning och är så konkreta att de
verkligen styr i den fortsatta processen.
Med målstyrning får varje styrelse/nämnd stor frihet att disponera tilldelade resurser
inom sina verksamheter.

3.1 Tillgänglig plats
3.1.1 En kommun för alla
Beskrivning
Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-,
integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. I
demokratiprocessen ingår medborgardialoger och syftet är också att tillskapa
mötesplatser för att uppnå levande platser.
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Nämndmål:
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ändamålsenliga och tillgängliga ytor
inom sitt område.
Indikatorer

Beskrivning

Målvärde 2019

Bokningsgrad Stora scenen

75%

Bokningsgrad fotbollsplaner
högsäsong

60%

Bokningsgrad uppvärmd fotbollsplan

80%

Bokningsgrad sporthallar

80%

Bokningsgrad fotbollshallen

80%

Bokningsgrad gymnastiksalar

45%

Utvärdering genom föreningslivet via
enkät

I enkäten tillfrågas föreningarna i
vilken grad de anser att nämnden
uppfyllt målet om ändamålsenliga
och tillgängliga ytor. Enkäten har en
femgradig skala där 5 är högsta
betyg och 1 är lägsta betyg.

3,5

Öppettimmar fritidsgårdarna

Antal öppettimmar per vecka. Lov
ingår ej. Summan av alla tre
fritidsgårdar- Bro, Trappan, Hagan
samt ungdomsverksamheten för de
äldre, 16-20 år , i Bro.

76

3.1.2 En kommun i arbete och företagande
Beskrivning
En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen
ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt.
Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de
näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas.
Kommentar

Nämnden har inget eget mål kopplat till 3.1.2 men bidrar till det övergripande målet
genom att bland annat coacha ungdomar till vidare studier, skapar kontakter med
näringslivet, arbetsmarknadsenheten, Almi och Arbetsförmedlingen.
Genom att nämndens verksamheter ger förutsättningar för en aktiv och kreativ fritid
skapas det informella lärandet. Kreativa driftiga ungdomar är våra nästa arbetstagare
och entreprenörer som startar företag och skapar arbetstillfällen i kommunen.
3.1.3 Vara en attraktiv arbetsgivare
Beskrivning
Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i
uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett
gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs.
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Nämndmål:
Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats
Beskrivning

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser ska genomsyras av tydlighet och återkoppling i
uppdrag och förväntningar, respekt och en bra fysisk arbetsmiljö.
Indikatorer

Beskrivning

Målvärde 2019

HME

Hållbart medarbetarengagemang
(HME) är ett totalindex som
beräknas utifrån resultaten för de tre
delindex motivation, ledarskap och
styrning.

80

Arbetsmiljöindex

Är ett index som vi skapat själva
utifrån fyra frågor om organisatorisk
och social arbetsmiljö i
medarbetarenkäten. Ingår i HMEenkäten.

77

Nämndmål:
Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom
Indikatorer

Beskrivning

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaroprocent tas ut genom
att dela antal sjuktimmar med alla
arbetade timmar. Kontorets
sjukfrånvaro jämförs med
föregående år.

Målvärde 2019
1,4%

Nämndmål:
Heltid som norm
Indikatorer

Beskrivning

Andel medarbetare med
heltidsanställning

Andel medarbetare med
heltidsanställning - skiljt från dem
som aktivt tackat nej till heltid.

Målvärde 2019
100%

Nämndmål:
Kultur- och fritidsnämndens personal ska trivas.
Beskrivning

I medarbetarundersökningen ställs frågor om trivsel.
Indikatorer

Beskrivning

Utfall arbetsmiljöindex

Arbetsmiljöindex från HME-enkäten
som genomförs årligen med värde 0100.

Målvärde 2019
77

Riktlinjer tolkning av
Arbetsmiljöindex:
Kritiskt resultat: 0-59
Godkänt resultat: 60-69
Bra resultat: 70–100
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3.2 Mötesplats
3.2.1 Ett växande kultur- och fritidsutbud
Beskrivning
I vår kommun ska alla invånare ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder,
intressen och ekonomi. Kommuninvånare och besökare från regionen ska kunna finna
ett utbud av möjligheter till återhämtning, rekreation, förkovran och nischad handel.

Nämndmål:
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ett efterfrågat kultur- och fritidsutbud av
hög kvalitet.
Indikatorer

Beskrivning

Utvärdering av
fritidsgårdsverksamheten via enkät

Enkät om gårdarnas kvalité och
relevans för ungdomarna. Enkäten
har en femgradig skala där 5 är
högsta betyg och 1 är lägsta betyg.

Målvärde 2019
40

Antal besök simhall/gym

75 000

Antal besök i Brohuset

220 000

Antal besök i Kulturhuset

134 000

Antal utlån på biblioteken

80 000

Deltagande kulturskolan
Antalet aktiviteter som sker i
samverkan med Socialkontoret ska
öka jämfört med föregående år.

610
Förslagsvis
Fritidsgård - Funkisverksamhet,
Gym, Simhall och
samhällsinformation.

4

Nämndmål:
Kultur- och fritidsnämnden ska verka för jämställdhet inom sitt område.
Indikatorer

Beskrivning

Könsfördelning aktivitetsbidrag

Könsfördelning aktivitetsbidrag:
Under Höstterminen 2017 juli-dec)
deltog 40 636 pojkar och 29 253
flickor på föreningarnas aktiviteter.
Det ger en könsfördelning på 58
procent pojkar och 42 procent
flickor. Uppgifterna för vårterminen
2018 är ännu inte klara. Målet anses
uppnått vid 50/50.

50%

Könsfördelning kulturskolans
deltagare

Könsfördelning kulturskolans
deltagare 2018: Fördelningen är 30
procent pojkar och 70 procent
flickor. När den flickdominerade
dansundervisningen exkluderas är
fördelningen 44 procent pojkar och
56 procent flickor. Jämfört med
tidigare år har andelen pojkar ökat.
Målet anses uppnått vid 50/50.

50%

Alla känner sig välkomna på
fritdsgårdarna oavsätt
könstillhörighet

Genom enkät till ungdomar i
målgruppen.
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Nämndmål:
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska möjliggöra spontanaktiviteter.
Beskrivning

Utöver den organiserade verksamheten inom nämndens område ska möjlighet finnas till
spontanaktiviteter.
Indikatorer

Beskrivning

Uppföljning av åtgärder som
genomförts

Varje enhet ska rapportera antal
spontanaktiviteter som
genomförts/arrangerats under året
för barn och unga.

Målvärde 2019
24

Nämndmål:
Kultur- och fritidsnämnden ska skapa bra förutsättningar för föreningslivet.
Indikatorer

Beskrivning

Utvärdering genom föreningslivet via
enkät

I enkäten finns svarsalternativen 1-5.

Målvärde 2019
3,6

Nämndmål:
Kultur- och fritidsnämnden ska verka för inspirerande miljöer.
Indikatorer

Beskrivning

Uppföljning av åtgärder som
genomförts

Varje enhet redovisar de åtgärder
som genomförts.

Målvärde 2019
100%

3.3 Levande plats
3.3.1 En kommun som växer
Beskrivning
Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer
om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro.

Nämndmål:
Kultur- och fritidsnämnden ska delta i planprocesser så att nämndens
kompetens tas tillvara.
Indikatorer

Beskrivning

Uppföljning att så skett

Avstämning med planavdelningen
att Kultur- och fritidskontoret varit
delaktig i alla planärenden.

Målvärde 2019
100%

3.3.2 En hållbar kommun i utveckling
Beskrivning
Vi stärker vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med
medborgarna.
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Nämndmål:
Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan
Indikatorer

Beskrivning

Total mängd köpt energi av
kommunens verksamheter per
invånare ska minska

Ska minska med minst 5
procentenheter årligen.

Andel verksamheter som källsorterar
enligt beslutade riktlinjer ska öka

Ska öka med minst fem
verksamheter årligen.

Öka andelen ekologiska livsmedel

Ska öka med minst fem
procentenheter årligen.

Målvärde 2019

Kultur- och fritidsnämnden påbörjar under 2019 arbetet med att byta ut ljuskällorna i
motionsspåren för att minska energianvändningen. En tidsplan för när alla
verksamheter ska källsortera ska tas fram och fritidsgårdarna ser över sitt kioskutbud.

Nämndmål:
Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan
Indikatorer

Beskrivning

Andel utsläpp av växthusgaser från
kommunens fordonspark och resor i
tjänsten med personbil minskar

Ska minska med minst fem
procentenheter årligen.

Målvärde 2019

Antal körda mil med anställdas egna
bilar (i tjänsten) minskar (mil/
årsarbetskrafter i kommunen)

Nämndmål:
Kultur- och fritidsnämnden ska ställa miljökrav vid upphandlingar och vid
nyinvesteringar i fastigheter inom nämndens område.
Indikatorer

Beskrivning

Uppföljning att så skett

Här redogörs för de upphandlingar
som kontoret gjort.

Målvärde 2019
100%

3.4 God ekonomisk hushållning
3.4.1 En kommun med god ekonomi och uppföljning
Beskrivning
Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år.
Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. Mellan
nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året.
Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv.
Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till
resursnyttjandet.

Nämndmål:
Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till
resursnyttjandet.
Indikatorer

Beskrivning
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Indikatorer

Beskrivning

Målvärde 2019

Årlig översyn

100%

Nämndmål:
Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag.
Indikatorer

Beskrivning

Rapport till fullmäktige vid tertial- och
årsbokslut enligt beslutad
styrprocess

Målvärde 2019
100%

Nämndmål:
Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv
Indikatorer

Beskrivning

Rapport till fullmäktige vid tertial- och
årsbokslut enligt beslutad
styrprocess.

Målvärde 2019
100%

Nämndmål:
Inköp sker hos upphandlade leverantörer
Indikatorer

Beskrivning

Målvärde 2019

Köptrohet mot avtal

100%
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4

Ekonomi

4.1 Driftbudget 2019
Tkr

Utfall 2017

Intäkter

Budget
2018

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

8 239

7 832

9 366

9 366

9 366

Kostnader

81 317

92 456

95 782

97 193

98 630

Nettokostnader *)

73 078

84 624

86 416

87 827

89 264

*) För 2019 ska nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämnden enligt budgetdirektivet

Flera av stadsbidragen har inte redovisats tidigare samt att nämnden under 2018 har fått
fem ny riktade bidrag till verksamheten.
Intäkterna under 2019 kan komma att förändras positivt då Kulturenheten kommer
starta bioverksamhet vilket i dagsläget är svårt att beräkna.

4.2 Specificering av förändringar i nämndens/bolagets budgetram
Tkr

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

2 134

1 701

1 735

1 701

1 735

1 701

1 735

Avgår engångsanslag
Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering)
Volymförändringar
Särskilda satsningar och andra tillskott

80
800

Eventuella omfördelningar, effektiviseringar
Summa (= tillskott enligt budgetdirektiv)
Förändring kapitalkostnader
Förändring budgetram

3 014
186
3 200

* Allmän uppräkning av 2 % i löneökning samt drygt 1 % i prisjustering för att klara av
nedan;





Justering av lön för medarbetare med utökat ansvar,
0,5 tjänst fastighetsskötare vid pensionsavgång,
0,5 tjänst kultursekreterare för indraget arbetsmarknadsbidrag,
del av dataskyddsombuds tjänst.

* Volymförändringar; kultur i vård och omsorg.
* Särskilda satsningar och andra tillskott;




sänkt kulturskoleavgift med 500 tkr,
underhåll av nämndens fastigheter 200 tkr,
underhåll av kulturhuset 100 tkr.

* Förändring kapitalkostnader 186 tkr.
Till budgetramen för 2019 har förändringen av kapitalkostnader (avskrivningar och
internränta) lagts till. Det är gjort utifrån när investeringarna bedöms tas i bruk.
Förändringen finansieras inom budgetdirektivens ram för kapitalkostnader.
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Kommentarer förändring budgetram

OBS! Tillkommande kostnader till fritidsgårdsverksamheten då Kultur- och fritid
övertog en underfinansierad verksamhet. Säkerställd arbetsmiljö i Bro, abonnemang,
licenser, verksamhetsmedel, arbetsverktyg och lokalvård/sophantering.

4.3 Konsekvensbeskrivning
Kulturskolenheten
Kulturskolan har stort behov av utökade personalkostnader, 500 tkr per år, för att klara
av den växande kön. Då läsåret 2018/2019 startade med över 50 fler sökande än förra
hösten (24% fler) riskerar kön att byggas på ytterligare. Sänkta terminsavgift och en
ökande befolkningstillväxt är två andra faktorer som bidrar till att kön kommer att öka.
Då kulturskolans lokaler inte uppfyller arbetsmiljökraven är nya lokaler till
verksamheten en av de största lokalutmaningarna för nämnden under 2019.
Kulturenheten
Under en lång period har biblioteken drabbats av oroliga, många gånger stökiga
ungdomar. Det har skapat en otrygghet för besökare och en mycket dålig psykosocial
arbetsmiljö för personalen. Detta har fått stora konsekvenser bland annat stress,
minskad trivsel på arbetet och i vissa fall också sjukskrivningar. Kommunen arbetar
med problemen på flera fronter men för biblioteksverksamheten är lösningen högre
bemanning. Biblioteken och Kulturhuset är offentliga mötesplatser med mycket
generösa öppettider men tyvärr med mycket svag bemanning. Det enda alternativet till
att stärka bemanningen med tilldelade resurser är att begränsa öppettiderna.
Fritidsenheten
Konserkvenserna för att inte kunna täcka ökade kostnader så som hyreshöjningar och
ökade materialkostnader innebära att enheten inte kan erbjuda samma kvalité och utbud.
Nämndens fastigheter kommer att besiktigas under hösten 2018 och risken är stor att
verksamheten inte kan hantera alla behov av underhåll. Utan fastighetsskötare eller
avsatta medel för fastighetsunderhåll är det omöjligt att beriva en god
fastighetsförvalting. Dagens driftbudget används allt som oftast till akuta reparationer
och det långsiktiga underhållet blir åsidosatt.
Fritidsgårdarna
Arbetsmiljön för nämndens medarbetere i Bro är svårt att säkerställa med dagens
bemanning. Verksamheten kan bli tvungen att stänga två kvällar i veckan vilket skulle
innebära att ungdomarna i Bro inte har någonstans att ta vägen. Då fritidsgåden är en
viktig mötesplats för många av våra barn och unga i Bro skulle det innebära ökad oro
och otrygghet i och runt Bro centrum. Detta skulle även innebära ökad otrygghet för
medarbetarna i Brohuset som många gånger tar hjälp av fritidsgårdens personal.

4.4 Specificering av riktade statsbidrag
En allt större del av kommunens finansiering kommer i form av riktade statsbidrag
direkt från staten/regeringen. Riktade statsbidrag är specialdestinerade statsbidrag som
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antingen oftast rekvireras eller har ett ansökningsförfarande som nämnden själv
ansvarar för.
Riktade statsbidrag bokas på kontoklass 3 i kommunens redovisning. Riktade
statsbidrag är statsbidrag som inte ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning.
Det riktade statsbidraget kommer inte, med andra ord, i de generella statsbidraget som
nämnden får i sin budgetram.
Specificerade satsningar som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning ingår
i respektive nämnds budgetram och kan inte särskilt begäras från nämnden utöver den
budgetram som nämnden får.
Riktade statsbidrag
Prognos
2018

Prognos
2019

Lovbidrag, ej sommarlov

429

429

Öppen fritidsverksamhet

98

98

900

900

Tkr

Erhållet
2017

Simskola- förskolklass
Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek

110

110

110

Skapande skola

580

580

580

Sommarlovsverksamhet

150

150

150

Stärkta bibliotek

600

600

Kulturskolan

200

200

255

255

255

1 095

3 322

3 322

Arbetsförmedlingen

Kommentarer riktat statsbidrag

4.5 Investeringsbehov
Investeringsprojekt

Tkr

År 2019

År 2020

År 2021

Avskrivni
ngstid
antal år

Avskrivni
ng per år

15

7

10

5

10

5

Förvaltning av kulturmiljörer och
kulturbyggnader

200

Kulturhuset

100

Instrument

100

Konstgräs

2 500

2 500

2 500

10

125

450

200

200

15

15

200

20

5

Upprustning badplatser (Hällkarna 2019)
Motionsspår/Elljusspår 3 km slinga

100

3 000

Utbyte till ledbeslysning i befintliga
motionsspår

200

Ljudanläggning till Simhallen/Bro sporthall

300

5

30

Asfaltering Marina Föreningshuset

150

15

5

10-60

49

200

Betongramp Ekhammar

200

VA till Klockardalens IP

440

Aktivitetsparken

2 000

Summa

6 000

6 440
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Kommentarer investeringsbehov

Aktivitetsparken
Kultur- och fritidsnämnden begär 6 mkr extra i investeringsbudget för Aktivitetsparken
vilket innebär att också driftbudgetramen behöver utökas för räntor och avskrivningar
med 146 000 kr.
Kultur- och fritidsnämnden omfördelar 2 mkr från nybyggnation av stallet till
Aktivitetsparken.

4.6 Förändringar i taxor och ersättningar
Förändring kan komma att ske efter det att bidragsutredningen är redovisad.
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