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Verksamhetsberättelse 2018 kultur- och 
fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Verksamhetsberättelse år 2018 Kultur- 

och fritidsnämnden enligt Kultur- och fritidskontorets förslag 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse 2018 Kultur- och fritidsnämnden beskriver och följer 

upp nämndens verksamhet för år 2018. 

Uppföljningen av nämndens politiska mål och uppdrag visar att nämnden till 

stor del uppfyller sina mål för året. I uppföljningen av det ekonomiska 

resultatet görs bedömningen att nämnden uppnått en god ekonomisk 

hushållning. Nämndens kostnader uppgick till 91,8 mkr och intäkter till 9,4 

mkr. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat på 684 trk varav 555 tkr 

ska lämnas kvar för kommande investeringars räntor och avskrivningar så som 

sporthallen anpassad för bordtennis och aktivitetsparken i Råby. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 28 januari 2019 

 Verksamhetsberättelse år 2018 Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendet 

Verksamhetsberättelse 2018 Kultur- och fritidsnämnden beskriver och följer 

upp nämndens verksamhet för år 2018. 

Uppföljningen av Kultur- och fritidsnämndens politiska mål visar att nämnden 

till stor del uppfyller sina mål för året. 

Kultur- och fritidskontoret har haft stort fokus på trygghetsarbetet, ur ett 

arbetsmiljöperspektiv och i kommunen i stort. Extra insatser har gjorts i Bro 

med uppstart av verksamheten Bro:n. Arbetet med aktivitetsparken i Råby och 

sporthall anpassad för bordtennis har blivit klara för kontraktsskrivning. 

Kulturskolan har fyllt 60 år och massor med fin verksamhet har skapats med 

och för kommunens invånare och föreningsliv. Kontoret har varit med och 

bidragit till goda uppväxtvillkor för de unga. 
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Kontoret har under året jobbat extra med hot- och våldutbildningar och 

erfarenhetsutbyte mellan verksamheter. Ökad bemanning under kvällar, helger 

och lov för att öka tryggheten.  

Den fysiska arbetsmiljön för Kulturskolans personal har stora brister. 

Trångboddhet och lyhörda rum gör arbetssituationen påfrestande och påverkar 

intaget av elever negativt, eftersom det ibland inte finns lediga lokaler att tillgå. 

Den psykosociala arbetsmiljön skattas dock högt av medarbetarna.  

Driftbudget 2018 

Flera riktade Stadsbidrag för 2018 har gjort att intäkterna har ökat markant. 

Överskott på simhallen kan förklaras med att det har varit omsättningar i 

personalgruppen och mycket svårt att rekrytera. Lokaler går med ett underskott 

och detta beror på ett eftersatt underhåll i våra fastigheter som vi har tagit tag i 

under året. Vi har även bekostat besiktningar för att kunna planera underhållet 

på längre sikt med mer korrekt bedömning av fastigheterna att utgå ifrån. 

Avsatta medel för räntor och avskrivningar som inte används under 2018 bidrar 

även till överskottet under fritidsenheten. 

Situationen i Brohuset, med stökiga ungdomar, incidenter och en allmänt 

tuffare attityd resulterade i otrygghet, otrivsel och sjukskrivning bland 

personalen under året. Som en följd av detta fick enheten oförutsedda 

kostnader för personalvård, sjukersättning, extra personal och högre 

bemanning. Dessutom klagomål och otrivsel bland biblioteksbesökare. Detta 

kombinerat med mycket generösa öppettider och svag bemanning gjorde att 

verksamheten tvingades avsätta mer, men ej finansierade, resurser till Bro. Det 

har varit enormt trygghetsskapande och välgörande, situationen i Brohuset är 

avsevärt bättre när bokslutet för 2018 skrivs. 

Det har också skapats ett underskott på cirka 125 000 kr på grund av 

ofinansierad drift av Kulturhuset/Stora scen. 

Ofinansierade poster för arbetsmiljöåtgärder, ökade kostnader för lokalvård, 

licenser, arbetsverktyg, material och ökade verksamhetsmedel för att kunna 

bedriva en preventiv hälsofrämjandeverksamhet bidrar till underskottet för 

fritidsgårdarna. 

Investeringar 2018 

Upprustning stall Prästtorp: Projektet lämnar ett överskott om 2 mkr som 

ombudgeteras till 2019 och aktivitetsparken. 

Sporthallen anpassad för bordtennis: Projektet är i slutet av 

upphandlingsprocessen men försenat bland annat på grund av överklagan. 

Avtal skrivs i januari 2019. 

Aktivitetspark i Råby: Projektet är i slutet av upphandlingsprocessen men 

försenat. Avtal skrivs i januari 2019. 
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Konstgräs: Upphandling av konstgräs flyttas till våren 2019. 

Några av de mindre investeringarna kommer att påbörjas men inte avslutas 

under 2018 och flyttas därför över till 2019. 

Under året har investeringar i teknik/inventarier Kulturhuset och Brohuset 

genomförts. 

I uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden 

uppnått en god ekonomisk hushållning. Nämndens kostnader uppgick till 91,8 

mkr och intäkter till 9,4 mkr. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat 

på 684 trk varav 555 tkr ska lämnas kvar för kommande investeringars räntor 

och avskrivningar. 

Barnperspektiv 

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupp är barn och unga. En 

välfungerande verksamhet har positiv påverkan på barn och ungas möjlighet 

till en uppväxt med god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter. 

 

Hannah Rydstedt 

Kultur- och fritidschef 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Kultur- och fritidskontoret har haft stort fokus på trygghetsarbetet, ur ett 
arbetsmiljöperspektiv och i kommunen i stort. Extra insatser har gjorts i Bro med 
uppstart av verksamheten Bro:n. Arbetet med aktivitetsparken i Råby och sporthall 
anpassad för bordtennis har blivit klara för kontraktsskrivning. Kulturskolan har fyllt 60 
år och massor med fin verksamhet har skapats med och för kommunens invånare och 
föreningsliv. Kontoret har varit med och bidragit till goda uppväxtvillkor för de unga. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet som människors gör 
på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens 
attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten. Ansvarsområdena 
påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta områdena och är 
inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn. 

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och 
fritidsverksamhet, motionsspår, ungdomsverksamhet, föreningsstöd/utveckling, 
bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så 
som konst, kulturaktiviteter 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 
17-20 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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1.3 Verksamheten i siffror 
  2018 2017 2016  

Nämndens nettokostnader 82 440 73 083 70 700  

Nämndens budgetavvikelse 684 498 607  

Antal månadsavlönade personer 75 65 60  

Varav antal tillsvidareanställda personer 66 58 55  

 Årets budgetavvikelse/resultat ska minskas med 555 tkr då detta belopp ska 
efterlämnas till räntor och avskrivningar för ej genomförda projekt så som 
sporthallen och aktivitetsparken. 

 Fler statsbidrag än budgeterat bidrog till att året nettokostnader blev högre än 
beräknat. 

 Antal månadsavlönade personer och tillsvidareanställda har ökat då 
fritidsgårdarna flyttade över till kontoret vid årsskiftet 2018/2019. 
 

1.4 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. Lyckligtvis har alla 
goda insatser under året givit resultat och situationen i Brohuset är avsevärt 
bättre i slutet av 2018. Övriga åtgärder som kommunen arbetat med för att 
förbättra klimatet i Bro har säkerligen också varit viktiga komponenter. 

Trygghets- och hälsofrämjande arbete 

 Årets skollov (sport-, påsk-, sommar-, höst-, och jullovet) har förflutit lugnt tack 
vare många planerade aktiviteter genomförda av ungdomsproducenterna, 
kulturenheten, fritidsgårdarna och god samverkan mellan Fryshuset 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. 
 Nämnden anställer fler simlärare tack vare statsbidrag för att kunna förbättra 

simskolan för sexåringar. 
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 Nyinvigning av fritidsgården i Bro och invigning av Bro:n för ungdomar 16-20 
år. 

Investeringsprojekt 

 Sporthall anpassad för bordtennis samt aktivitetsparken är upphandlade. 
 Inlett upphandling av konstgräsplaner. 
 Skapa-själv-verkstaden på plan 5 i Kulturhuset och foajén på plan 2 är 

färdigställda. 
 Ekhammarhallen får nytt golv och i samband med det har ett nytt lyckosamt 

städsamarbete med Kungsängens SK inletts. 
 Tillgänglighetsanpassad fiskebrygga vid Marina Föreningshuset är byggd. 

Besiktningar på flera av nämndens fastigheter är genomförda. 

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. 
 

Kulturmiljöansvarig 
Kommunens satsning på kulturmiljö är äntligen igång, ny kulturmiljöansvarig började 1 
januari. Arbetet har varit fokuserat på att skapa rutiner för röjning av kulturmiljöer, 
vårda och utveckla Kvistaberg och att bygga nätverk med andra funktioner internt i 
kommunen. 

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. 

Lilljöområdet 
I år var första gången som nämnden själv ansvarade för driften av alla badplatser vilket 
blev mycket lyckat. Dessvärre brann Lillsjö Friluftsgård ner i början på försommaren 
men med hjälp av arbetsmarknadsenheten lyckades fritidsenheten tillhandahålla en 
enklare kiosk till besökarna. En utredning påbörjades för att ta ett helhetsgrepp kring 
om och hur fastigheten ska återuppbyggas. Under försommaren invigdes även 
naturreservatet i samarbete med samhällsbyggnadskontoret och fryshuset, ett mycket 
lyckat arrangemang. Området fick även ett nytt utegym under året. 

Kulturskolan firar 60 år med en jubileumsföreställning på Ekhammarscenen. 
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Kulturhuset 
Stora delar av Kulturhuset blev vattenskadat i november då en toalett runnit hela natten. 
Hela våning fem samt delar av våning fyra och konsthallen blev drabbat. 
 
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. 
 
Ny organisation 
Under hösten genomfördes en omorganisation för hela Kultur- och fritidskontoret som 
syftar till att bli mer effektiva och skapa möjligheter att växa och utvecklas. 



Kultur - och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2018 7 ( 18 )

2 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 frit idsnämnden ska erbjuda ändamålsenliga och tillgängliga

ytor inom sitt område.

Kommentar

Kulturskolans lokaler i Blå Huset i Kungsängen är inte ändamålsenliga eller tillgängliga
men har ingen indikator som mäter måluppfyllelsen. I huset vistas fler än vad
utrymningsvägarna tillåter och elever och föräldrar med någon funktionsvariation har
svårt att delta i verksamheten. Arbetsmiljöansvaret returnerades under hösten till kultur -
och fritidschefen. En förstudie har inletts för nya lokaler tillsammans med
utb ildningskontoret och i och med det lämnads arbetsmiljöansvaret åter över till
enhetschefen.

Fritidsenheten kan erbjuda många och skiftande ytor. Sporthallar och fotbollsplaner är
de mest eftertraktade ytorna. Badplatserna var mycket eftertraktade ytor i so mras med
det fina vädret. Detta satte stor press på medarbetarna som i år skötte driften istället för
som tidigare år inköpt entreprenör. Med samarbete med arbetsmarknadsenheten i form
av feriearbetare så har ytterst få klagomål på våra stränder inkommit j ämfört med andra
år. Den konstfrusna isbanan är också en mycket attraktiv yta. Då ingen is - förening finns
i kommunen blir nästan 100 procent av tiden allmänhetens åkning.

Förhoppningen är att kunna öka bokningsgraden på stora scenen men på grund av för
låg bemanning är det svårt i dagsläget.

Fritidsgården i Bro nyinvigdes och Bro:n för 17 - 20 åringar invigdes den 8 september.

Bokningsgraden för indikatorerna är fortsatt hög och ökande. Kommunens befolkning
ökar stadigt och ledtider för nya anläggningar är lå ng.

Indikatorer Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017

Bokningsgrad Stora
scenen 75% 67%

Bokningsgrad
fotbollsplaner högsäsong 60% 55% 68%

Bokningsgrad uppvärmd
fotbollsplan 80% 87% 82%

Bokningsgrad sporthallar 80% 91% 91%

Bokningsgrad
fotbollshallen 80% 97% 83%
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Indikatorer Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017

Utvärdering genom
föreningslivet via enkät 3,5

Kommentar

Enkäten genomförs vartannat år. Nästa tillfälle är vintern 2019.

Öppettimmar
fritidsgårdarna 64 84

Kommentar

Antal öppettimmar per vecka. Lov ingår ej. Öppettiderna har ökat då bro:n invigdes i augusti. Övriga gårdar har
bibehållit antal öppettimmar under året.

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 ut vecklas.

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, professione llt arbete och medarbetare som trivs.

Nämndmål:
2.3.1 Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats

Kommentar

Den fysiska arbetsmiljön för Kulturskolans personal har stora brister. Trångboddhet och
lyhörda rum gör arbetssituationen påfrestande och påverkar intaget av elever negativt,
eftersom det ibland inte finns lediga lokaler att tillgå. Den psykosociala arbetsmiljön
skattas dock högt av medarbetarna.

Under året har det varit stora problem med arbetsmiljön i Brohuset. Biblioteket har
försökt avhj älpa 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 resultera de i en dålig arbetsmiljö och till slut
sjukskrivning bland personal.

Kontoret har under året jobbat extra med hot - och våld s utbildningar och
erfarenhetsutbyte med andra verksamheter. Dessutom har bemanningen ökats i Brohuset
under kvällar, helger och lov för att öka tryggheten både för besökare och medarbetare.

Tack vare många goda insatser under året har arbetsmiljön i Brohuset blivit mycket
bättre.

SAM genomförs regelbundet i alla enheter. Sjuktalen är mycket låga.
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Indikatorer Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017

Årlig revidering av SAM
(Systematiska
arbetsmiljöarbetet)

Uppnått Uppnått

Nämndmål:
2.3.2 Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom

Kommentar

I de fall långtidssjukskrivningar föreligger har rehabiliteringsplan upprättats.

Indikatorer Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017

Vid sjukfrånvaro längre
än 14 dagar ska
rehabiliteringsutredning
upprättas

Uppnått Uppnått

Nämndmål:
2.3.3 Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt

Kommentar

På fritidsenheten och kulturenheten jobbar alla som vill heltid.

På Kulturskolan har två medarbetare kunnat öka sin tjänstgöringsgrad från 40% till
80%.

Indikatorer Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017

Andel tillsvidareanställda
heltider i förhållande till
totala antalet
tillsvidareanställda

80 89

Nämndmål:
2.3.4 Kultur - och fritidsnämndens personal ska trivas.

Indikatorer Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017

Utfall arbetsmiljöindex 77 77

Resultatet från medarbetarenkäten redovisas först den 27 februari 2019 och kan därför
inte följas upp .
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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 finn a
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.

Kommentar

Kontorets bedömning är att målet totalt sätt är u ppnått.

Indikatorer Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017

Utvärdering av
fritidsgårdsverksamheten
via enkät

4 3,7

Kommentar

Utfallet från endast en av fritidsgårdarna, Trappan, då övriga inte fått in tillräckligt många svar.

Antal besök simhall/gym 75 000 73 729 79 318

Antal besök i Brohuset 220 000 210 500 212 587

Antal besök i Kulturhuset 134 000 126 783 131 068

Antal utlån på biblioteken 80 000 81 265 79 900

Deltagande kulturskolan 607 585 607

Kommentar

Kulturskolan erbjuder undervisning i instrumentspel, sång, dans och teater. Efterfrågan på dans har minskat och är
anledningen till att antalet deltagare gått ner. Minskningen är en trend även bland de föreningar i kommunen som
erbjuder dans. Antalet instrumentalelever har däre mot ökat. Instrumentundervisningen är den största delen av
Kulturskolans verksamhet och den utåtriktade verksamheten med orkestrar och grupper lockar många att söka sig
dit. Teaterämnet har tillförts mer resurser under 2018 och det har bland annat resulter at i ett samarbete med
socialkontoret och drama för dementa. Kön till Kulturskolan har ökat från årsskiftet 17/18 och nu står 184
barn/ungdomar i kö inför intagningen i vår.

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

4 3

Kommentar

1. Fritidsmässan

2. Planering av uppstart för Mötesplats för personer med funktion s variationer.

3. Drama i demensvården.

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

Kommentar

Kultur - och fritidskontoret verksamheter arbetar aktivt och medvetet med att skapa ett
utbud, en personalsammansättning och en arbetsmiljö med jämställdhet som en viktig
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förutsättning. Det för att besökare och medarbetare ska känna sig välkomna och trygga i
verksamheten. Under hösten har all personalen fått fortbildning i normkritik och
diskrimineringsgrunderna.

Med hjälp av medel från Kulturrådet genomfördes läsåret 17/18 en satsning för att få in
flera pojkar i kulturskoleverksamheten. Då ökade andelen po jkar i verksamheten totalt
från 27 procent till 30 procent. I dag finns 31 procent pojkar i verksamheten. Tittar en
bara på instrument/sångundervisningen är andelen pojkar 46 procent jämfört med 44
procent året innan.

Kommunen har jämfört med andra relativ t bra balans i könsföredelningen hos
idrottande barn och unga enligt sammanställning av Stockholms idrotten. Det finns
dock vissa föreningar med en snedbalans som kontoret för dialog med och stöttar i deras
jämnställdhetsarbete.

Indikatorer Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017

Könsfördelning
aktivitetsbidrag Delvis uppnått Delvis uppnått

Könsfördelning
kulturskolans deltagare Delvis uppnått Delvis uppnått

Alla känner sig trygga på
fritidsgårdarna oavsett
könstillhörighet

100% 91%

Kommentar

Utfallet bygger endast på svar från en fritidsgård, Trappan, då övriga gårdar inte fått in tillräckligt med svar.

Svaret bygger på 105 svarande varav 20 svarar att de är på gården på kvällstid och 44 svarade att de är på gården
på kvällstid iblan d.

Nämndmål:
2.4.3 Kultur - och fritidsnämndens verksamhet ska möjliggöra

spontanaktiviteter.

Kommentar

En mängd aktiviteter, evenemang och fysiska planser har erbjudits under året för att
möjliggöra spontanaktiviteter. Fritidsgårdarna har erbjudit öppen sporthall. Flera drop -
in - verksamheter är genomförda under året, inte minst på skolloven genom kulturenheten
och fritidsgårdarna. Skateramper, lekplatser, badplatser, motionsspår, frisbeegolf och
isbanor underhålls för att locka till spontanaktiviteter.

Kul turskolan försöker i möjligaste mån att upplåta lokaler för elever som vill öva på sin
fritid. Danssalen är en omtyckt lokal att boka för eleverna. Tyvärr är efterfrågan större
än vad verksamheten kan tillgodose eftersom lokalerna i stor utsträckning är up pbokade
för undervisning.

Indikatorer Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017

Uppföljning av åtgärder
som genomförts Uppnått Uppnått
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Nämndmål:
2.4.4 Kultur - och fritidsnämnden ska skapa bra förutsättningar för

föreningslivet.

Indikatorer Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017

Utvärdering genom
föreningslivet via enkät

3,5 4

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

Kommentar

Kontoret arbetar efter filosofin "Våra aktiviteter och anläggningar ska få deltagaren att
må bättre. En ska vara gladare och må bättre då en lämnar våra aktiviteter än när en
kom." Våra platser ska vara uppskattade och kännas trygga och inspirerande.

Kulturskolans verksamhet bygger på kreativitet och inspiration och eleverna motiveras
hela tiden till eget skapande av olika slag. Efterfrågan och behovet av att få vara i
lokalerna utanför undervisningstid ses som ett gott betyg på detta snarare än på
inspirerande miljöer.

Ett pågående arbete är att skapa bättre och trevligare lokaler i Kulturh uset. Exempel på
det är att Verkstaden i Kulturhuset nu är flyttad till plan 5, till 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 skapa ts på andra platser,
tillexempel torget utanför Kulturhuset och Gröna udden.

Alla fritidsgårdar har fått sig en uppfräschning och Fritidsgården i Bro har fått en
totalrenovering och nyinvigning.

Indikatorer Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017

Uppföljning av åtgärder
som genomförts Uppnått 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.

Indikatorer Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017

Uppföljning att så skett 100% 100%
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Övergripande mål:
2.6 En hållbar kommun i utveckling
Vi stärker vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med
medborgarna.

2.6.1 Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan

Kommentar

Indikatorer och mål följs upp av kommunstyrelsen.

Kontoret har dock en del resurskräv ande anläggningar så som simhall, idrottsplatser och
isbanor vilket kräver mycket energi och vissa kraftiga kemikalier. Verksamheten har
under året gjort ett gediget arbete med att ta fram ett kemikaliehanteringssystem med
ingående dokumentation av alla ke mikalier.

Samtliga medarbetare har också genomgått miljöutbildningen under året.

2.6.2 Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan

Kommentar

Indikatorer och mål följs upp av kommunstyrelsen.

Nämndmål:
2.6.3 Kultur - och fritidsnämnden ska ställa miljökrav vid upphandlingar och vid

nyinvesteringar i fastigheter inom nämndens område.

Kommentar

I upphandling av Aktivitetsparken i Råby samt sporthallen anpassad för bordtennis
ställdes gällande mijlökrav enligt lag.

Indikatorer Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017

Uppföljning att så skett Uppnått Uppnått
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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 avgi fter 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 har genomfört en grundlig utredning av bidrag och
subventioner till föreningslivet under hösten 2018 som ska leda till en revidering av
taxor och avgifter under 2019.

Inga ändringar gällande avgifter inom kontoret har gjorts under perioden.

Indikatorer Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017

Årlig översyn 100% 100%

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.

Indikatorer Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017

Rapport till fullmäktige vid
tertial - och årsbokslut
enligt beslutad
styrprocess

100% 100%
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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.

100% 100%

Nämndmål:
2.7.4 Inköp sker hos upphandlade leverantörer

Kommentar

Måluppfyllelsen är svår att bedöma då stickprov utfördes på alla leverantörer även på de
där ramavtal inte finns. Stickproven gjordes på var tionde verifikation utan hänsyn till
befintliga ramavtal. Stickproven visade att endast 12 % av alla inköp var gjorda inom
avtal. Då ramavtal till viss del saknas inom nämndens verksamhetsområden är
direktupphandling vanli gt förekommande. I de fall är inköpet gjorda enligt kommunens
upphandlingspolicy och där med korrekt gjorda. Detta har dock inte prövats i
internkontrollen. Kontorets chefer har genomgått en utbildning under fjärde kvartalet
för att säkerställa att alla in köp görs på korrekt sätt.

Indikatorer Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017

Köptrohet mot avtal 100%
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

 

  Budget 2018 Redovisat 2018 Avvikelse 2018 
Avvikelse 

2017 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

 Ledning Kultur 
och fritid  4 071 0 4 171 150 -100 150 50 -426 

Fritidsenheten 45 189 4 180 44 466 4 831 723 651 1 374 78 

Kulturenheten 23 308 1 692 24 058 1 668 -750 -24 -774 533 

Kulturskoleenhet
en 11 388 1 900 11 145 1 987 243 87 330 313 

Fritidsgårdsenhet
en 7 000 60 7 964 728 -964 668 -296 0 

Summa 90 956 7 832 91 804 9 364 -848 1 532 684 498 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat på 684 trk varav 555 tkr ska lämnas 
kvar för kommande investeringars räntor och avskrivningar. 

3.2 Ekonomisk analys 

Flera riktade Stadsbidrag för 2018 har gjort att intäkterna ökat markant. 

Överskott på simhallen kan förklaras med att det har varit omsättningar i 
personalgruppen och mycket svårt att rekrytera. Lokaler går med ett underskott och 
detta beror på ett eftersatt underhåll i våra fastigheter som vi har tagit tag i under året. 
Vi har även bekostat besiktningar för att kunna planera underhållet på längre sikt med 
mer korrekt bedömning av fastigheterna att utgå ifrån. 
 
Avsatta medel för räntor och avskrivningar som inte används under 2018 bidrar även till 
överskottet under fritidsenheten. 

Situationen i Brohuset, med stökiga ungdomar, incidenter och en allmänt tuffare attityd 
resulterade i otrygghet, otrivsel och sjukskrivning bland personalen under året. Som en 
följd av detta fick enheten oförutsedda kostnader för personalvård, sjukersättning, extra 
personal och högre bemanning. Dessutom klagomål och otrivsel bland 
biblioteksbesökare. Detta kombinerat med mycket generösa öppettider och svag 
bemanning gjorde att verksamheten tvingades avsätta mer, men ej finansierade, resurser 
till Bro. Det har varit enormt trygghetsskapande och välgörande, situationen i Brohuset 
är avsevärt bättre när bokslutet för 2018 skrivs. 

Det har också skapats ett underskott på cirka 125 000 kr på grund av ofinansierad drift 
av Kulturhuset/Stora scen. 

Ofinansierade poster för arbetsmiljöåtgärder, ökade kostnader för lokalvård, licenser, 
arbetsverktyg, material och ökade verksamhetsmedel för att kunna bedriva en preventiv 
hälsofrämjande verksamhet bidrar till underskottet för fritidsgårdarna. 
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3.3 Sociala investeringsfonden 

 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2018 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

We empower 2018-01 2020-12 1 500 242 1 500 0 

       

Summa   1 500 242 1 500 0 

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Under höstterminen har planering för att starta igång gårdsråd genomförts. Personal har 
fått en tvåstegsutbildning i i COOP-metoden för föräldrar till ungdomar 13-17 år som 
kommer starta under februari 2019. Denna utbildning kompletterar den utbildning som 
socialtjänsten och utbildningskontoret har för barn mellan 6-12 år. 

3.5 God ekonomisk hushållning 

Nämnden bedömer att god ekonomisk hushållning uppnåtts under året då kontoret 
redovisar ett resultat på 684 trk varav 555 tkr ska lämnas kvar för kommande 
investeringars räntor och avskrivningar så som sporthallen anpassad för bordtennis och 
aktivitetsparken i Råby.  

3.6 Investeringsredovisning 

 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisa

t 2017 
Redovisa

t 2018 
Budget 

2018 

Kvar av 
budget 

2018 
Ombudgete
ras till 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Netto 

Upprustning Kvistaberg 6 920 2 102 106 2 032 1 926 1 926 

Upprustning stall Prästtorp 27 000 13 643 -4 2 916 2 920 920 

Investeringsram KFN 365 0 0 365 365 196 

Elbelysning motionsspår Lillsjön 450 0 1 651 450 -1 201 0 

Fasadskyltar 360 79 0 72 72 72 

Skyltar fornminne 100 1 0 17 17 17 

Pingishall (flexibel sporthall) 82 731 361 2 418 82 731 80 313 80 313 

Instrument/Utrustning 400 165 122 235 113 113 

Inventarier biblioteket i Bro 274 41 180 150 -30 0 

Förbättring badplatser 609 38 0 21 21 21 

Aktivitetspark i Råby, Bro 8 000 622 146 7 251 7 105 9 105 

Arbetsfordon IP 600 449 324 151 -173 0 

Konstnärlig utsmyckning rampen 60 30 0 30 30 30 

Skvalprännor lilla bassängen 160 0 0 160 160 160 

Ekhammarhallen brandsäkerhet 140 59 79 81 2 0 

Taggläsare Brohuset 100 0 119 100 -19 0 
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Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisa

t 2017 
Redovisa

t 2018 
Budget 

2018 

Kvar av 
budget 

2018 
Ombudgete
ras till 2019 

Innebandysarg Bro 65 0 65 65 0 0 

Matta Korpstigen 51 0 51 51 0 0 

Syrardoserare till vattenrening 127 0 127 127 0 0 

Inventarier pl 2 kulturhus 100 0 106 100 -6 0 

Kulturmiljö 100 0 0 100 100 100 

Konstgräs  2 000 0 0 2 000 2 000 2 000 

Övrigt fritid 1 584 0 0 1 584 1 584 210 

Tillgänglighetsanpassad brygga 
(från TN) 200 0 134 200 66 66 

Självservice bibliotek 180 0 16 180 164 134 

Utegym Lillsjön 173 0 173 173 0 0 

Ung i Bro möbler och teknik 0 0 144 0 -144 0 

Sandfilter - Simhallen 5 242 200 0 0 0 0 

Inventarier 
biblioteket/Kulturhuset 483 152 0 0 0 0 

Ekhammarscenen  280 303 0 0 0 0 

Biografutrustning till Blackbox 0 377 0 0 0 0 

Summa 138 854 18 622 5 957 101 342 95 385 95 383 

3.7 Kommentarer investeringsredovisning 

Upprustning stall Prästtorp: Projektet lämnar ett överskott om 2 mkr som 
ombudgeteras till 2019 och aktivitetsparken. 

Sporthallen anpassad för bordtennis: Projektet är i slutet av upphandlingsprocessen 
men försenat bland annat på grund av överklagan. Avtal skrivs i januari 2019. 

Aktivitetspark i Råby: Projektet är i slutet av upphandlingsprocessen men försenat. 
Avtal skrivs i januari 2019. 

Konstgräs: Upphandling av konstgräs flyttas till våren 2019. 

Några av de mindre investeringarna kommer att påbörjas men inte avslutas under 2018 
och flyttas därför över till 2019. 

Under året har investeringar i teknik/inventarier Kulturhuset och Brohuset genomförts. 
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Budget 2019 

Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndbudget för Kultur- och 

fritidsnämnden 2019 i enlighet med Kultur- och fritidskontorets förslag 

 Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att omfördela mellan 

investeringsprojekten vid behov 

 Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att vidta tekniska justeringar  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftbudget på 86 276 t kr, vilket är 

en ökning med 3 152 t kr jämfört med tidigare år. 

Kultur- och fritidsnämnden har därtill tilldelats en investeringsbudget på 6 000 

t kr.  

Ombudgeterade projekt från 2018 omfattar en summa på 95 384 t kr. Av dessa 

projekt ingår bland annat byggnationen av Sporthall anpassad för bordtennis 

och aktivitetsparken. 

Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen att verksamheten kan genomföras 

inom ram. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 28 januari 2019 

 Budget 2019 Kultur- och fritidsnämnden 

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.  
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Verksamhetsåret 2019 

Upplevelsekommunen Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- 

och fritidsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har en väl fungerande 

verksamhet med barn och ungdomar som den viktigaste målgruppen. 

Samhället är fullt av krav och tidspress. Det innebär att bibliotek, fritidsgårdar, 

kultur- och 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. 

Under 2019 kommer planeringen för att införa valfrihetscheck inom 

kulturskolans område till 2020 att pågå. Det kommer innebära att ta fram 

modeller som säkerställer utförares kvalité och uppföljning av verksamhet. 

Eventuell omställning av egen verksamhet kommer att behöva ske under året. 

Tillsammans med förenings- och näringslivet ska kultur- och fritidsnämnden 

skapa Upplevelsekommunen Upplands-Bro. Upplevelsekommunen har ett rikt 

utbud och är så attraktiv att den lockar människor från hela Mälardalen, 

placerar Upplands-Bro på kartan och långsiktigt bidrar till att kommunen växer 

sig starkare med fler arbetsplatser och företag. Kommuninvånare och besökare 

ska enkelt kunna ta sig till närbelägna anläggningar för att till exempel spela 

handboll, fotboll, ishockey, simma i simhall, golfa eller utöva e-sporter, styrke- 

och löpträna, vandra i vacker natur, paddla kanot, rida, cykla mountainbike 

eller utöva andra sporter, fritidsaktiviteter och kulturella arrangemang. Det ska 

finnas hotell, restauranger, caféer och showrooms för näthandel. En 

upplevelsekommun som lockar alla åldrar och kön att prova nya sporter och 

fritidsaktivitet. Det ska vara lätt och säkert att ta sig till och från våra 

pendeltågsstationer för de som inte har bil. För att klara detta kommer en ny 

tjänst att tillsättas. 
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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. 

Genom att börja arbeta med Aktivitetshus Bro ska tryggheten öka i Bro 

centrum. Fler aktiviteter för barn och unga samt deras föräldrar ska öka 

besöken i centrum på kvällar och helger. Liksom övrig gårdsverksamhet ska 

Aktivitetshus Bro bygga på ungars egna önskemål, drivkrafter och 

behov. Detta för att stärka frisk- och skyddsfaktorer för att förhindra 

rekrytering till gäng och en eventuell kriminell bana. 

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. 

Prioriterade områden med mål och indikatorer 

Nedan presenteras nämndens tre nämndmål samt de övergripande mål som det 

är kopplade till. 

I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden 

Nämndmål: 

3.1.1.1 Alla ska känna sig trygga i nämndens verksamheter 

Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 

3.1.2.1 Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv 

fritid 

Nämndmål: 

3.1.2.2 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska vara jämställda 

Driftbudget 2019 

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftbudget på 86 276 t kr, vilket är 

en ökning med 3 152 t kr jämfört med tidigare år. Dessa medel delas upp på 

Ledning, Kulturavdelningen och Fritidsavdelningen. 
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Investeringsbudget 

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en investeringsbudget på 6 000 t kr.  

Ombudgeterade projekt från 2018 omfattar en summa på 95 384 t kr. Av dessa 

projekt ingår bland annat byggnationen av Sporthall anpassad för bordtennis 

och aktivitetsparken i Bro. 

Övriga större investeringsprojekt är Konstgräs, Upprustning av Kvistaberg 

samt Ljudanläggning till Simhallen/Bro Sporthall. 

Kultur- och fritidsnämnden omprioriterar 2 miljoner från nybyggnationen av 

stallet till Aktivitetsparken. 

Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen att verksamheten kan genomföras 

inom ram genom. 

Barnperspektiv 

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupp är barn och unga. 

Nämndens budget och fördelning av medel har därför stor betydelse för barns 

uppväxt i kommunen.  

 

 

 

 

Hannah Rydstedt 

Kultur- och fritidschef 
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1 Ansvarsområde och organisation 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet och de aktiviteter 

människor gör under sin fria tid, innan och efter arbetet. 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. Likaså Kulturskolan 

och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år. 

Kultur- och fritidskontoret leds av en Kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90 

medarbetare och från 2019 en stab och två avdelningar kultur och fritid. Under de två 

avdelningarna finns kulturskolan, bibliotek och kulturscen samt enhet unga, simhall och 

förening och anläggning. 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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2 Verksamhetsåret 2019 
Upplevelsekommunen Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- och 

fritidsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har en väl fungerande verksamhet med barn 

och ungdomar som den viktigaste målgruppen. 

Samhället är fullt av krav och tidspress. Det innebär att bibliotek, fritidsgårdar, kultur- 

och 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. 

Under 2019 kommer planeringen för att införa valfrihetscheck inom kulturskolans 

område till 2020 att pågå. Det kommer innebära att ta fram modeller som säkerställer 

utförares kvalité och uppföljning av verksamhet. Eventuell omställning av egen 

verksamhet kommer att behöva ske under året. 

Tillsammans med förenings- och näringslivet ska kultur- och fritidsnämnden skapa 

Upplevelsekommunen Upplands-Bro. Upplevelsekommunen har ett rikt utbud och är så 

attraktiv att den lockar människor från hela Mälardalen, placerar Upplands-Bro på 

kartan och långsiktigt bidrar till att kommunen växer sig starkare med fler arbetsplatser 

och företag. Kommuninvånare och besökare ska enkelt kunna ta sig till närbelägna 

anläggningar för att till exempel spela handboll, fotboll, ishockey, simma i simhall, 

golfa eller utöva e-sporter, styrke- och löpträna, vandra i vacker natur, paddla kanot, 

rida, cykla mountainbike eller utöva andra sporter, fritidsaktiviteter och kulturella 

arrangemang. Det ska finnas hotell, restauranger, caféer och showrooms för näthandel. 

En upplevelsekommun som lockar alla åldrar och kön att prova nya sporter och 

fritidsaktivitet. Det ska vara lätt och säkert att ta sig till och från våra 

pendeltågsstationer för de som inte har bil. För att klara detta kommer en ny tjänst att 

tillsättas. 

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 
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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. 

Genom att börja arbeta med Aktivitetshus Bro ska tryggheten öka i Bro centrum. Fler 

aktiviteter för barn och unga samt deras föräldrar ska öka besöken i centrum på kvällar 

och helger. Liksom övrig gårdsverksamhet ska Aktivitetshus Bro bygga på ungars egna 

önskemål, drivkrafter och behov. Detta för att stärka frisk- och skyddsfaktorer för att 

förhindra rekrytering till gäng och en eventuell kriminell bana. 

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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3 Prioriterade områden med mål och indikatorer 

3.1 Tillgänglig plats 

3.1.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden 

Nämndmål: 
Alla ska känna sig trygga i nämndens verksamheter 

Beskrivning 

Vi vill öka tryggheten i simhall, bibliotek och andra offentliga lokaler. Var och en ska 

kunna känna sig trygg och inte råka ut för ofredanden, övergrepp eller kränkningar när 

de nyttjar kommunens anläggningar. 

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2019 

Trygghetsindex från 
föreningsenkäten 1-5 

På frågan, hur trygg känner du dig 
när du utövar ditt fritidsintresse på 
en skala från 1-5 där 1 är otrygg och 
5 är trygg. 

5 

Trygghetsindex från 
fritidsgårdsenkäten 1-5. 

På frågan, hur trygg känner du dig 
på din fritidsgård på en skala från 1-
5 där 1 är otrygg och 5 är trygg. 

5 

Medarbetarenkäten Trygg arbetsmiljö utfall 2018 xx 75 

KIA KIA är Upplands-Bro kommuns 
system för rapportering och 
hantering av tillbud, olycksfall och 
övriga skador på arbetsplatsen. Alla 
medarbetare kan anmäla 
händelser/incidenter. Redovisa antal 
rapporter i KIA kopplat till trygghet. 

0 

Föreningsenkäten genomförs vartannat år och redovisas nästa gång i 

verksamhetsuppföljningen för 2019. 

3.1.2 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 
Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid 

Beskrivning 

Införa valfrihetscheck så att elever kan välja olika utbud ifrån kulturskoleaktiviteter som 

ger elever ökad möjlighet att finna sitt egna intresseområde. 

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2019 

Ökat utbud 2 018 erbjöd kulturskolan 386 
kurser. 

0 

Ökat antal deltagare 2 018 var totalt 650 elever inskrivna 
på Kulturskolan. 

5% 

Antal aktivitetscheckar som betalats 
ut 

2 020 är första året och då bör det 
vara minst lika många som elever 
året innan. 

0 
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Ökat utbud och antal aktivitetscheckar som betalas ut har inget målvärde för 2019 då 

valfrihetschecken införs först 2020. 

Nämndmål: 
Kultur och fritidsnämndens verksamheter ska vara jämställda 

Beskrivning 

Vi vill öka jämställdheten genom att fokusera på utövarnas egna önskemål och behov 

inom idrott, fritids- och kulturområden. Målsättningen är att aktivitetsgraden ska vara 

lika hög oberoende av kön och aktivitet. 

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2019 

50/50 Ridsport Målet är att lika många flickor som 
pojkar utövar ridsport. 2018 var 
fördelningen 94 % flickor och 6 % 
pojkar. Målvärdet anges i procent för 
pojkar. 

15% 

50/50 Fritidsgårdsverksamhet Målet är att lika många flickor som 
pojkar deltar i verksamheten på 
gårdarna. Under 2018 var 
fördelningen 25 % flickor och 75 % 
pojkar. Målvärdet anges i procent för 
flickor. 

40% 

50/50 Novelltävling för unga Målet är att lika många flickor som 
pojkar deltar i novelltävlingen. 
2018 var fördelningen 80 % flickor 
och 20 % pojkar. Målvärdet anges i 
procent för pojkar. 

30% 

50/50 Fotboll Målet är att lika många flickor som 
pojkar utövar fotboll. 2018 var 
fördelningen i Bro IK 77 % pojkar 
och 23 % flickor. Övriga föreningar 
redovisar inte per idrott utan totalt. 
Målvärdet anges i procent för flickor. 

35% 

50/50 dans på kulturskolan Målet är att lika många flickor som 
pojkar dansar på kulturskolan. 
20190101 dansar 10 % pojkar och 
90 % flickor. Målvärdet anges i 
procent för pojkar. 

20% 

Jämställdhetsbonus Avser hur många bonusar som 
delats ut under 2019 till föreningar 
som arbetar aktivt med att ta fram en 
jämställdhetsplan. 

5 
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4 Ekonomi 

4.1 Driftbudget 2019 

Tkr 
Kostnad 

2019 
Intäkt 
2019 

Netto 
2019 

Budget 
netto 2018 

Förändrin
g 

Ledning Kultur och fritid 4 302 0 4 302 4 071 231 

Kulturavdelningen 35 687 3 450 32 237 30 204 2 033 

Fritidsavdelningen 53 612 3 875 49 737 48 849 888 

Summa 93 601 7 325 86 276 83 124 3 152 

4.2 Investeringsbudget 

Ombudgeterade projekt från 2018 *) 

Tkr År 2018  

Investeringsram KFN 196  

Upprustning Kvistaberg 1 926  

Upprustning stall Prästtorp 920  

Fasadskyltar 72  

Skyltar fornminne 17  

Kulturskolan instrument 113  

Förbättring badplatser 21  

Aktivitetspark i Råby, Bro 9 105  

Självservice bibliotek 134  

Kulturmiljö 100  

Konstnärlig utsmyckning rampen 30  

Skvalprännor 160  

Tillgänglighetsanpassad brygga 66  

Konstgräs  2 000  

Övrigt fritid 211  

Sporthall anpassad för bordtennis särskilt beslut i KF 80 313  

   

Summa 95 384  

*) Uppskattad kvarvarandebudget på ej slutförda projekt 2018, redovisning sker i årsredovisning för år 2018 

Kultur- och fritidsnämnden omprioriterar 2 miljoner från nybyggnationen av stallet till 

Aktivitetsparken. 

Investeringsprojekt 

Tkr År 2019 År 2020 År 2021 

Avskrivni
ngstid 

antal år 
Avskrivni
ng per år 

Förvaltning av kulturmiljörer och 
kulturbyggnader 200   15 7 

Kulturhuset 100 100  10 5 

Instrument 100   10 5 
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Tkr År 2019 År 2020 År 2021 

Avskrivni
ngstid 

antal år 
Avskrivni
ng per år 

Konstgräs 2 500 2 500 2 500 10 125 

Upprustning badplatser (Hällkarna 2019) 450 200 200 15 15 

Motionsspår/Elljusspår 3 km slinga  3 000    

Utbyte till ledbeslysning i befintliga 
motionsspår 200 200 200 20 5 

Ljudanläggning till Simhallen/Bro sporthall 300   5 30 

Asfaltering Marina Föreningshuset 150   15 5 

Betongramp Ekhammar   200   

VA till Klockardalens IP  440    

Aktivitetsparken 2 000   10-60 49 

Summa 6 000 6 440 3 100  246 

Kommentarer investeringsbehov 

  

  

4.3 Förändringar i taxor och ersättningar 

Förändring kan komma att ske efter det att bidragsutredningen är redovisad. 

4.4 Fördelning av driftbudget i verksamheterna 

4.4.1 Kulturavdelningen 

Tkr 
Kostnad 

2019 Intäkt 2019 Netto 2019 
Budget netto 

2018 

Administration kulturavdelningen 1 974 0 1 974 2 454 

Bibliotek 14 096 319 13 777 13 248 

Kulturskola 10 660 1 683 8 977 8 588 

Kulturscen 8 957 1 448 7 509 5 914 

Summa Kulturavdelningen 35 687 3 450 32 237 30 204 

4.4.2 Fritidsavdelningen 

Tkr 
Kostnad 

2019 Intäkt 2019 Netto 2019 
Budget netto 

2018 

Administration fritidsavdelningen 3 212 0 3 212 3 663 

Förening och anläggning 29 850 1 525 28 325 28 314 

Simhall 11 263 2 200 9 063 9 032 

Enhet unga 9 287 150 9 137 7 840 

Summa Fritidsavdelningen 53 612 3 875 49 737 48 849 
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Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 
2019 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ändra namn på 

delegationsförteckningen till delegationsordning i enlighet med 

kommunstyrelse och övriga kontor. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om ändringar i Kultur- och 

fritidsnämnden delegationsordning enligt Kultur- och fritidskontorets 

förslag. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden antog den nuvarande delegationsförteckningen den 

1 juli 2015 KFN § 23. För att nämndens delegationsförteckning ska hållas 

aktuell bör den ses över och revideras årligen. 

I Kultur- och fritidskontorets förslag till Kultur- och fritidsnämndens 

delegationsordning 2019 finns hänvisningar till författningar och uppdaterad 

förteckning över delegater, revidering enligt kommunledningskontorets 

disposition, samt namnändring från delegationsförteckning till 

delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2019.  

 Förslag till kultur- och fritidsnämndens delegationsordning den 19 februari 

2019.  

 Kultur- och fritidsnämndens delegationsförteckning med 

ändringsmarkeringar.  

Ärendet 

I förslaget Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2019 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. 

Kommunledningskontoret har tagit fram en ny delegationsordning och med 

den som vägledning reviderats nu även kultur- och fritidsnämndens. Det nya 
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förslaget beskriver i inledningen allmänt vad som är delegation av beslut. I 

förslaget hänvisas även till författningar och uppdaterad förteckning över 

delegater, revidering enligt kommunledningskontorets disposition, samt 

namnändring från delegationsförteckning till delegationsordning. 

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 fritidsnämnden  

  

Bilagor 

1. Förslag till kultur- och fritidsnämndens delegationsordning den 19 februari 

2019.  

2. Kultur- och fritidsnämndens delegationsförteckning med 

ändringsmarkeringar. 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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1 Inledning – allmänt om delegation av beslut 

1.1 Delegationsordning 
I Upplands-Bro kommun har kommunstyrelsens och de olika nämndernas ansvarsområden 
fastställts i reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena bestämmer vilka 
typer av beslut som respektive nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland annat praktiska 
skäl har lagstiftaren ansett att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av 
kommunstyrelsen eller av de olika nämnderna. En sådan hantering skulle leda till många och 
väldigt långa nämndsammanträden. Det har därför förts in bestämmelser i kommunallagen 
(2017:725), KL, om möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera 
beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om delegering av ärendetyper. 

1.2 Vilka kan få delegation? 
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare 
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får 
även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL. 

1.3 Vad kan inte delegeras 
Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill 
säga ärenden av principiell natur. 

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 väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden. 

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

1.4 Delegationsbeslut 
Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av delegation är juridiskt 
sätt ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir därför jämställt 
med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet. 

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en 
viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan också 
genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet. 
Ett sådant föregripande bör dock endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av 
principiell beskaffenhet. 

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen? 

Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det betyder 
att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet. 
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1.5 Ersättare för delegat 
Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga förfall avses 
frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester, tjänstledighet, 
längre resa, jäv eller liknande. 

Ersättaren regleras särskilt i delegationsordningen och kan exempelvis vara den som 
vikarierar för delegaten. Om ersättare inte finns övertas delegatens beslutanderätt av 
delegatens närmsta chef. 

1.6 I samråd 
Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått med 
aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen. 

1.7 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 
Nämnden beslutar själv vilka av delegationsbesluten som ska anmälas tillbaka till nämnden 
och i vilken form återrapporteringen ska ske. Vanligast är att anmälan av delegationsbeslut 
sker till nämnden vid närmast påföljande nämndsammanträde. Finner delegaten att beslutet 
kan vara av omedelbart intresse för nämnden eller föreligger andra skäl därtill ska beslutet 
anmälas omgående. 

Beslut som inte återrapporteras ska särskilt anslås på kommunens digitala anslagstavla. 

1.8 Ren verkställighet 
Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i personens dagliga arbete. 

Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som grundar 
sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständiga bedömningar är inte 
beslut i kommunallagens mening. Det kan exempelvis vara tillämpning av taxa som 
kommunfullmäktige antagit. Beslut till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta 
som delegationsbeslut. Beslut inom budgetram är att betrakta som verkställighet. 
Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid klar. 

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden. 

1.9 Överklagan av beslut - allmänt 
Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som 
överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. Skrivelsen ska lämnas in till 
nämnden. 

1.9.1 Förvaltningsbesvär 

Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen (2017:900), FL. 
Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på 
specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt FL får ett beslut 
överklagas av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått honom eller henne 
emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar har tagit del av 
beslutet. 



 

5 
 

1.9.2 Laglighetsprövning 

Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid 
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller författning, till 
exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina 
befogenheter. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens 
anslagstavla (se anmälan av delegationsbeslut). 

1.10 Brådskande beslut 
I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har 
nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL, om 
ordförande givits denna delegation. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt. 
Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden nästkommande sammanträde och innehålla 
uppgift om att ärendet var brådskande. Möjligheterna att delegera enligt denna bestämmelse 
begränsas inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref. 74. 

1.10.1 Beslut fattade på delegation 

Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att delegatens 
återkomst inte kan avvaktas, övertar delegatens närmsta chef delegationen. 

1.11 Omprövning av beslut 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att vidta rättelse/omprövning av 
beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anses i 36 § respektive 37 § FL. 

1.12 MBL-förhandling eller samråd 
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt 
medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med 
personalorganisationerna följs innan beslut fattas. 

2 Angående kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning 

2.1 Delegationer 
Kultur- och fritidsnämnden delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper som tas 
upp i denna delegationsordning. Delegat är det organ eller den befattningshavare som angivits 
vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs vid respektive ärendegrupp. 

Förkortningar definieras i avsnitt 3. 

Med avdelningschef avses närmste chefsnivå under kontorschef. Med enhetschef avses 
närmste chefsnivå under avdelningschef. Person med högre befattning kan fatta beslut som 
delegerats till person med lägre befattning. 

Alla delegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde.  
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2.2 Förordnande av ersättare 
När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen på 
ersättaren. 

2.3 Jäv 

2.3.1 Kontorschef 

Är kontorschefen jävig övertar kultur- och fritidsnämndens ordförande delegationerna. 

2.3.2 Avdelningschefer och enhetschefer 

Är avdelningschef jävig övertar kontorschefen delegationerna. 

Är enhetschef jävig övertar avdelningschefen delegationerna. 

2.3.3 Övriga anställda 

Avdelningschef eller enhetschef övertar delegationer till jävig delegat anställd inom 
respektive avdelning eller enhet inom kultur- och fritidskontoret. 

2.3.4 Kultur- och fritidsnämndens ordförande 

Är kultur- och fritidsnämndens ordförande jävig övertar kultur- och fritidsnämndens vice 
ordförande delegationerna. Är även kultur- och fritidsnämndens vice ordförande jävig övertar 
kontorschefen delegationerna, med undantag för delegation vid brådskande beslut i enlighet 
med 6 kap 39 § KL. 

2.4 Laga förfall 
Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte ersättare 
har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester, eller annan 
giltig frånvaro från anställning eller uppdraget. 
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3 Förkortningar 

3.1 Funktioner 
 

Avdch Avdelningschef 

Enhch Enhetschef 

Kd Kommundirektör 

Kfn au Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn ordf Kultur- och fritidsnämndens ordförande 

KoFch Kultur- och fritidschef 

Ks Kommunstyrelsen 

 

3.2 Författningar 
 

FL Förvaltningslagen (2017:900) 
 

KL Kommunallagen (2017:725) 

LAS Lagen om anställningsskydd (1982:80) 
MB Miljöbalken (1998:808) 

OSL Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

 

3.3 Övriga förkortningar 
 

ATO Arbetstagarorganisation 

HFD Högsta förvaltningsdomstolen 
 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

4 Delegationsordning 
 

Ärende-  
grupp nr  

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

1 Allmänna ärenden   

1:1  Förtroendemännens deltagande i kurser, konferenser 
och dyl. 

Kfn ordf  

1:2  Nämndens ordförandes deltagande i kurser och dyl. Kfn au  

1:3  Utfärdande av fullmakt att föra nämndens talan inför 
domstol och andra myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag 

Kfn ordf 
KoFch 

 

1:4  Besluta om organisation inom kultur- och fritidskontoret KoFch  

1:5  Inhyrning av externa lokaler för nämndens verksamhet KoFch  

1:6  Vägran att lämna ut handling och handlings utlämnande 
med förbehåll samt vägran att lämna ut uppgift ur 
allmän handling 

KoFch 2 kap 14 § TF, 6 kap 
1-3 §§ OSL 

 

1:7  Avvisa för sent inkommet överklagande Avdch Bedömning att 
överklagande 

inkommit i rätt tid 
utgör ren  

verkställighet 
 

1:8  Rättelse av ett beslut enligt förvaltningslagen, fattat av 
delegat som innehåller uppenbar felaktighet till följd av 
skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende 

Delegat i 
ursprungsbe-

slutet 

36 § FL 

1:9  Omprövning av beslut och yttrande i överklagade 
ärenden där ursprungsbeslutet har fattats av delegat 

Delegat i 
ursprungsbe-

slutet 

 

1:10  Brådskande ärenden som inte kan avvakta till nästa 
nämndsammanträde  

Kfn ordf 6 kap 39 § KL 
Möjligheterna att 
delegera enligt 

denna bestämmelse 
begränsas inte av 6 

kap 38 § 1–4, se 
närmare HFD 2016 

ref. 74. 

1:11  Ställa in sammanträde vid för få ärenden. Kfn ordf  

1:12  Planärenden, yttrande över remisser – utställning 
(samrådsyttrande beslutas av nämnd) 

KoFch  
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Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

2 Ekonomiska ärenden   

2:1  Bifall/avslag på ersättningsanspråk som faller utanför 
kommunens ansvarsförsäkring samt godkännande av 
ersättning från försäkringsbolag 

KoFch  

2:2  Fastställande av förteckning över beslutsattestanter och 
ersättare inom kultur- och fritidskontoret 

KoFch  

2:3  Försäljning av kultur- och fritidsnämndens lösa 
egendom i enlighet med kommunens avyttringspolicy 

KoFch  

2:4  Träffa och häva avtal inom budget Enhch  

2:5  Upphandling av material, inventarier och tjänster inom 
budgeterade belopp 

Enhch  

 

  

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

3 Kultur- och fritidsnämnden som 
arbetsgivare 

  

3:1  Tillsvidareanställning av personal utom kontorschefer Enhch Anställning av 
kontorschef, se Ks 
delegationsorning 

3:2  Anställning av vikarier och extra personal Enhch  

3:3  Besked om att tidsbegränsad anställning upphör Enhch  

1:13  Beslut om resor utanför EU eller utanför Norden för: 
- Nämndens ordförande 
- Övriga förtroendevalda 
- Kontorschef 
- All övrig personal 

 
Kfn au 

Kfn ordf 
Kd 

KoFch 

 

1:14  Underteckna avtal inom den löpande förvaltning som 
inte kräver firmatecknare 

KoFch  

1:15  Arkivansvar med rätt att besluta om document-
hanteringsplan 

KoFch  

1:16  Ta emot och underteckna delgivningskvitto för 
nämndens räkning 

Avdch 6 kap 36 § KL 

1:17  Beslut om att inte besvara remiss från regeringskansliet 
eller statlig myndighet 

KoFch  
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3:4  Uppsägning eller avsked av arbetstagare  KoFch 7 § resp 18 § LAS 
 

Utfärdande av varsel 
till ATO enligt LAS, 

se Ks delegations-
ordning 

3:5  Utfärdande av skriftlig varning och avstängning KoFch  

3:6  Enskild överenskommelse om avslut av anställning 
 

Avdch  

3:7  Omplacering av personliga skäl Avdch  

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

4 Kulturskola   

4:1  Intagning av elever till kulturskolan Enhch  

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

5 Kultur- och fritids bidragsgivning   

5:1  Fördelning av bidrag till studieförbund Avdch  

5:2  Fördelning av bidrag till föreningar Avdch  

5:3  Lotterimyndighet Avdch  

5:4  Tillståndsgivning för reklam i kommunala idrotts- och 
fritidsanläggningar 

Avdch  

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

6 Dataskyddsförordningen (2019/679)   

6:1  Utse dataskyddsombud samt ersättare till 
dataskyddsombudet 

Kd  

6:2  Ingå personuppgiftsbiträdesavtal Avdch  

6:3  Rätt att ta ut avgift för information  KoFch Artikel 12.5 
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6:4  Rätt till tillgång KoFch Artikel 15 

6:5  Rätt till rättelse KoFch Artikel 16 

6:6  Rätt till radering  KoFch Artikel 17 

6:7  Rätt till begränsning av behandling KoFch Artikel 18 

6:8  Anmälningsskyldighet avseende rättelse, radering och 
begränsning  

KoFch Artikel 19 

6:9  Rätt till dataportabilitet  KoFch Artikel 20 

6:10  Rätt att göra invändningar  KoFch Artikel 21 
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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 tjänsteman.  
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 tjänsteman. 
Delegation får inte ske till förtroendevalda tillsammans med tjänsteman, inte heller till 
tjänstemän 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 Kultur- 
och 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 Kultur- 
och 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- 
gruppnr 

Ärendetyp Beslutande/ 
Delegat 

1 Allmänna ärenden  
1.1 Förtroendemännens deltagande i kurser, konferenser o dyl. Kfn ordf 
1.2 Kultur- och fritidsnämndens ordförandes deltagande i kurser etc. AU  
1.3 Vägran att lämna ut allmän handling eller utlämnande av 

sekretessbelagd handling samt utlämnande av handling med visst 
förbehåll 

KoFch 

1.4 Beslut om organisation inom Kultur- och fritidskontoret KoFch 
1.5 Brådskande ärenden som inte kan avvakta till nästa sammanträde 

med nämnden 
Kfn ordf. 

1.6 
 

Planärenden, yttrande över remisser – utställning 
(Samrådsyttrande beslutas av nämnd) 

KoFch 
 

1.7 Arkivansvar med rätt att fastställa dokumenthanteringsplaner för 
nämndens verksamhetsområden 

KoFch 

1.8 Resor utanför Sverige men inom EU samt till Norge eller Island 
för - förtroendevalda  
 - all personal 

Delegeras enligt 
Kommunstyrelsens 
delegationsordning  

 Resor utanför Norden och EU för all personal 
1.9 Utse personuppgiftsombud samt ersättare till 

personuppgiftsombudet. 
KoFch 

2.1 Ekonomiska ärenden 
 

2.2 Upphandling av material, inventarier och tjänster 
inom budgeterade belopp 

KoFch 
 
 
 

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 

   
2.5 Träffa och vid behov häva avtal inom budget 

 
KoFch 

2.6 Godkännande av ersättning från försäkringsbolag  
 

KoFch 

   

3.1 Kultur- och fritidsnämnden som arbetsgivare 
 

3.2 Tillsvidare anställa personal förutom kontorschef  KoFch 
3.3 Anställning av vikarier och extra personal  KoFch 
3.4 Besked om att tidsbegränsad anställning upphör  KoFch  
3.5 Uppsägning eller avsked av arbetstagare  

(Utfärdande av varsel till arbetstagarorganisation. Enligt LAS, Se 
Ks delegationsförteckning) 

KoFch 

3.6 Utfärdande om skriftlig varning och avstängning   KoFch 

4.1 Kulturskola 
 

 Intagning av elever i Kulturskolan KoFch 
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5.1 Kultur- och fritid bidragsgivning 
 

5.2 Fördelning av bidrag till studieförbund KoFch 
5.3 Fördelning av bidrag till föreningar KoFch 
5.5 
5.6 

Lotterimyndighet 
Tillståndgivning för reklam i kommunala idrotts- och 
fritidsanläggningar 

KoFch 
KoFch 

   
   

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 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 

   

Upplands-Bro kommun 

   

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2019-02-04 KFN 19/0020  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Inrättande av arbetsutskott, fastställande av 
antal ledamöter samt val av ledamöter 

Förslag till beslut 

1. Ett arbetsutskott inrättas. 

2. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av X ledamöter och 

ersättare vid behov. 

3. Till ordförande i Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott utses XX  

4. Till vice ordförande i Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott utses 

XX 

5. Till andre vice ordförande i Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

utses XX. 

6. Till övriga ledamöter i Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott utses: 

XX 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden får inrätta utskott. Utskott ska bestå av det antal 

ledamöter och ersättare som Kultur- och fritidsnämnden beslutar. Inom ett 

utskott väljer nämnden bland utskottets ledamöter en ordförande, en vice 

ordförande och en andre vice ordförande.  

 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 

minst en tredjedel av ledamöter begär det. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 februari 2019. 

 
  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-02-04 KFN 19/0020 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

 

Andrea Andersson  

Kanslichef  

  

Beslut sänds till 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 

   

Upplands-Bro kommun 

   

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2019-02-04 KFN 19/0021  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Inrättande av beredning, fastställande av antal 
ledamöter samt val av ledamöter 

Förslag till beslut 

1. Beredning inrättas. 

2. Beredningen under mandatperioden ska bestå av X ledamöter och 

ersättare vid behov. 

3. Kultur- och fritidsnämndens beredning ska under mandatperioden bestå 

av arbetsutskottets presidium samt en ledamot vardera från övriga 

partier som är invalda i Kultur- och fritidsnämnden. 

4. Till ytterligare deltagare i Kultur- och fritidsnämndens beredning utses: 

XX 

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden inrättar beredning för att underlätta hanteringen av 

ärenden som ska beslutas i nämnd. Arbetsutskottet ska bestå av det antal 

ledamöter och ersättare som Kultur- och fritidsnämnden beslutar. Inom ett 

utskott väljer nämnden bland utskottets ledamöter en ordförande, en vice 

ordförande och en andre vice ordförande. Vid behov av ersättare kontaktar 

ordinarie ledamot någon med samma partibeteckning i nämnden som tjänstgör 

i dennes ställe.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 februari 2019. 
  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-02-04 KFN 19/0021 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

Andrea Andersson  

Kanslichef  

  

 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anna Sjunnesson 

Kulturintendent 

Kulturenheten 

+46 8-581 696 14 

anna.sjunnesson@upplands-bro.se 

2019-01-28 KFN 19/0014  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Val av ledamöter till Stipendiekommittén 

Förslag till beslut 

1. Till ordförande i stipendiekommittén utses xx (x) under 

mandatperioden 2018-2022 

2. Till ledamot i stipendiekommittén utses xx (x) under mandatperioden 

2018-2022 

Sammanfattning 

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 enga-
gemang i freds- och samhällsfrågor.  

• Kulturhistorisk verksamhet i makarna Sandéns anda.  

 
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.  

 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 28 januari 2019. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte i en barnkonsekvensanalys.  

 

 

 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-01-28 KFN 19/0014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Rydstedt  

Kultur- och fritidschef Anna Sjunnesson 

 Kulturintendent 

  

  

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Regler för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier 

Beslut sänds till 

 Bygg- och miljönämnden  
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 

   

Upplands-Bro kommun 

   

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2019-02-05 KFN 19/0025  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Val av kontaktpolitiker för Kultur- och 
fritidsnämnden 2018 - 2022 

Förslag till beslut 

1. Uppdrag kontaktpolitiker inrättas.  
2. Riktlinjer för kontaktpolitiker inom Kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde antas.  

3. Till kontaktpolitiker i följande verksamheter utses:  

 Simhallen 

2 representanter  

 Biblioteket i Bro 

2 representanter  

 Kulturskolan 

2 representanter  

 Kulturhuset 

2 representanter  

 Hagan 

2 representanter 

 Trappan 

2 representanter  

 Bro fritidsgård och Bro:n 

2 representanter  

 Kungsängens IP/ anläggningarna 

2 representanter 

 Föreningslivet 

2 representanter 

 Kulturmiljö 

2 representanter  

 

Sammanfattning 

Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap om 

och inblick i Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Som 

kontaktpolitiker har du även möjlighet att se kopplingen mellan Kultur- och 

fritidsnämndens beslut och resultat/ konsekvenser ute i verksamheten. 

Kontaktpolitikern blir även en av flera kontaktvägar mellan nämnden och 

brukare/anhöriga.  

 

Uppdraget föreslås innebära att man ska besöka den verksamhet man är utsedd för 

att kontakta/ besöka och där samtala med besökare eller medarbetare. Uppdraget 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-02-05 KFN 19/0025 

 
 

 

innebär att man informerar om Kultur- och fritidsnämndens arbete samtidigt som 

man samlar information från de man besöker. 

 

Samtalen under uppdraget ska avse verksamheten och inte personalfrågor. Som 

kontaktpolitiker företräder man Kultur- och fritidsnämnden, inte sitt parti, och 

besöken i verksamheterna ska vara planerade med respektive enhetschef eller 

dennes företrädare.  

 

Varje besök ska rapporteras till nämnden muntligt eller skriftligt till nämndens 

närmaste sammanträde efter besöket och ersätts med timarvode till högst 6 timmar 

per ledamot och år. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 4 februari 2019 

Barnperspektiv 

Att förtroendevalda får politiska uppdrag som kontaktpolitiker förväntas ge 

goda konsekvenser på barns livsmiljö. Genom kontaktpolitiker minskas 

avståndet mellan politiken och de beslut som tas  

 

Kultur- och fritidskontoret 

 

 

 

Hannah Rydstedt  

Kultur- och fritidskontoret  

  

Bilagor 

1. Riktlinjer för kontaktpolitiker inom kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde 

Beslut sänds till 

 De valda 

 



www.upplands - bro.se

Riktlinjer för
kontaktpolitiker inom
Kultur - och
fritidsnämndens
verksamhetsområde
Kultur - och fritidsnämnden den 201 9 - 02 - 19
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1 Inledning 
Ett viktigt inslag i Kultur- och fritidsnämndens sammanfattande bedömning 
över utvecklingen i kommunen, är politikernas besök i verksamheterna. 
Uppdraget som kontaktpolitiker ska även ses som en del av Kultur- och 
fritidsnämndens kontroll av kvalitet i verksamheterna.  

1.1 Uppdraget kontaktpolitiker inom Kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde 

Uppdraget kontaktpolitiker inom Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde innebär årliga besök samt kontakter med den verksamhet 
som Kultur- och fritidsnämndens har utsett och samtala med besökare och 
medarbetare. Ledamöter och ersättare representerar nämnden och dess beslut 
under besöket/kontakten oavsett partitillhörighet eller uppfattning i enskild 
fråga. 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
Planering av när besök ska ske bör göras upp med respektive enhetschef (eller 
dennes företrädare). 

Ledamöterna och ersättarna ska under sina besök/kontakter med verksamheten 
informera om Kultur- och fritidsnämndens arbete men även samla in 
information från den verksamhet som besöks. Syftet med besöken är att 
ledamöterna och ersättarna ska få en ökad kunskap om, samt inblick i, 
nämndens verksamhetsområden. Denna kunskap och inblick kan komplettera 
skriftliga underlag och underlätta vid beslut i nämnden.  

Kontaktpolitikern ska även tydliggöra politikerrollen för målgrupp/ verksamhet 
samt vara en kontaktväg mellan politiker och besökande i verksamheterna i 
ledet för en förbättrad dialog. 

När nämndens ledamöter och ersättare uppträder som kontaktpolitiker är det 
viktigt att de följer ett gemensamt förhållningssätt gentemot 
målgrupp/verksamheter. Som kontaktpolitiker företräder man Kultur- och 
fritidsnämndens och inte sitt parti. Kontaktytan mellan kontaktpolitikern och 
verksamheten är inte en politisk arena och ska inte användas för att driva 
politiska intressefrågor. Samtalen med personalen ska avse verksamheten och 
inte problemställningar i den löpande verksamheten så som personalfrågor, 
lokalfrågor och resursfrågor. 

En enskild kontaktpolitiker ska inte delta i den löpande verksamheten och kan 
inte fatta beslut som rör verksamheten. 
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I konkreta termer kan uppdraget innebära följande: 

 Besöka verksamheten, till exempel i form av studiebesök. 

 Samtala med besökare och medarbetare i den mån de själva önskar kontakt 
och dialog. 

 Ta del av verksamheternas nedbrutna mål samt dokument som 
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 

 Återrapportera till Kultur- och fritidsnämndens om kontakter och 
eventuella frågor som tagits upp under besöken. 

1.3 Spontana besök 
Spontana besök av kontaktpolitiker bör ej förekomma. Respektive enhetschef 
(eller dennes företrädare) ska alltid informeras i förväg om besök som en 
enskild ledamot eller ersättare ska genomföra.  

1.4 Rapportering  
Efter varje besök/kontakt med verksamheten ska en rapport lämnas in till det 
närmaste nämndsammanträde efter besöket/kontakten. Denna rapportering kan 
ske såväl muntligt som skriftligt samt kan lämnas in av en eller flera 
kontaktpolitiker. En rapport kan till exempel ta upp en kort beskrivning av den 
besöka verksamheten, allmänna intryck vid besöket och eventuella särskilda 
frågor som tagits upp i kontakten. 

1.5 Ersättning 
Ersättning utgår med högst 6 timmar/år och ledamot.  
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Marianne Kraemer-Eriksson 

Fritidskonsulent 

Fritidsavdelningen 

+46 8-581 690 85 

marianne.kraemer-eriksson@upplands-bro.se 

2019-02-05 KFN 19/0022  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Föreningsbidrag 2019 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer:  

 grundbidraget (x) till 70 kr/bidragsberättigad medlem.  

 aktivitetsbidraget (y) till 70 kr/aktivitetstillfälle.  

 förstärkta grundbidraget (z) till 80 tkr.  

 bidraget till pensionärsföreningarna till 110 kr/medlem.  

 riktat driftbidrag.  

Sammanfattning 

Det sammanlagda föreningsbidraget som finns att fördela uppgår 2019 till 3 

625 tkr.  

I nu gällande regler för föreningsbidragen fastslås att storleken på grund- (x), 

aktivitets- (y) och förstärkt grundbidrag (z) årligen ska fastställas av kultur- 

och fritidsnämnden. Därefter görs en fördelning mellan de olika normerade 

bidragen samt de riktade driftbidragen.  

Beslutsunderlag 

 Kultur och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-04  

Ärendet 

Föreningsbidragen består av två olika bidragstyper. Det finns dels de så kallade 

normbidragen - start, grund, aktivitets, ledarutbildning - dels driftbidragen. 

Normbidragen beviljas utifrån fastställda regler (fördelningsprinciper) som 

gäller för alla bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar. Dessutom 

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. Flera av de föreningar 

som erhåller driftbidrag har fasta driftkostnader för egna lokaler/anläggningar.   

I förslaget till fördelning av bidragen uppgår normbidragen till 2 225 tkr och 

driftbidragen till 1 400 tkr.    

 

Normbidragen  
Med hänsyn till budgeten för föreningsbidrag 2019, föreslår kontoret att 

parametrar fastställs för normbidraget av grundbidraget (x) = 70 kr, 

aktivitetsbidraget (y) = 70 kr och förstärkta grundbidraget (z) = 80 tkr. 

Bidragen föreslås kvarstå. (oförändrat jämfört med 2018).  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2019-02-05 KFN 19/0022 

 
 

 

I samråd med föreningslivet har kontoret bestämt att prioritera 

föreningsledarutbildning under 2019. Potten för ledarutbildning föreslås med 

75 tkr, oförändrat jämfört med 2018. Samarbete med Studieförbunden för att 

ge kurser och föreläsningar på hemmaplan har skett under 2018 och kommer 

fortsätta under 2019.   

Jämställdhets och integrationsbidraget fyller en viktig funktion. Anslås 150 tkr 

för detta bidrag 2019. Bidraget höjs med 50 tkr jämfört med 2018 då 

jämställdhetsbonus införs 2019.  

Sedan några år lämnas ett riktat stöd till lovaktiviteter.  Detta har slagit väl ut 

och utökats de senaste åren. Även under 2019 kommer det att finnas möjlighet 

för föreningarna att söka särskilda bidrag till lovaktiviteter både vid sport- och 

höstlovet. Anslås 50 tkr vilket är oförändrat jämfört med 2018.   

Kultur och Fritidskontoret har åter uppdraget 2019 att stödja ekonomiskt till 

barn/ungdomar med funktionsvariationer och en budget på 50 tkr. Upplands-

Bro deltog i mässan ”min fritid.nu” förra året, samt bekostnad av 

medlemskapet i Fritidsnätet för målgruppen. 2019 kommer satsning på 

aktiviteter i samarbete med Fritidsgårdarna genomföras.  

Särskilt stödbidrag kan föreningarna söka ur för oförutsedda utgifter, 

redskapsinköp för verksamheten samt lovverksamhet.  

Bidraget till pensionärsföreningarna baseras på antalet medlemmar och föreslås 

som tidigare år vara 110 kr/medlem vilket är oförändrat jämfört med 2018.   

 

Driftbidragen  
Driftbidragen är till största delen avsett som ett riktat stöd till föreningar med 

särskilda lokalkostnader. 2007 höjdes driftbidragen i syfte att utjämna den 

kommunala lokalsubventionen. Detta beslut ligger till grund vid fördelningen 

av årets driftbidrag. Beräkningen av driftbidraget är 85% av föreningens 

kostnader av el, värme, vatten, renhållning, reparationer/underhåll, försäkringar 

och räntekostnader.  

De föreningar som erhåller drift bidrag 2019 är: Kungsängens Tennisklubb, 

Upplands-Bro Ryttarförening, Kungsängens Bågskytteklubb, 

Friluftsfrämjandet, Soldathemmet som har verksamhet för barn och ungdomar 

och Hembygdsföreningarna. Bro IK, Kungsängens IF, Håbro IF och Tibble 

Sjöscoutkår har skötsel uppdrag för idrottsplatser och samlingslokal. 

Föreningarna får ett bidrag för uppdraget.  

Den definitiva fördelningen av driftbidragen kommer att redovisas i 

verksamhetsberättelsen för 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (4)  
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Bidragsform                          Budget                                      Budget  

   

Normbidrag  2019  2018  

Start  10  10  

Grund  350  350  

Förstärkt Grund  240  240  

Aktivitet  900  900  

Utbildning  75  75  

Funktionsvariationer  50  50  

Särskilt Stöd  300  300  

Jämställdhet/integration  150  150  

 Summa  2 125  2 125  

Drift (totalt 13 föreningar)  1 400  1 400  

TOTALT 3 625  3 525  

            

 

Barnperspektiv 

Förutsättningarna för föreningarna att bedriva barn och ungdomsverksamhet är 

att ge föreningarna de ekonomiska medel och lokaler för att bedriva en 

meningsfull fritidsverksamhet. Ur ett folkhälsoperspektiv är föreningslivets 

verksamhet helt avgörande för hur mycket barn och unga idrottar på sin fritid. 

Det skapar vuxna med goda vanor att motionera.  

  
Dessutom stödjer det barns rättigheter enligt artikel 31 i FNs barnkonvention 

om barns rätt till vila och fritid.      

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och 

rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och 

konstnärliga livet.  

2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo 

delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra 

tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och 

konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.    

  

Genom att bidra till ett rikt föreningsliv främjas barns skyddsfaktorer. 

Aktiverade och engagerade barn har lättare att välja en sund livstid och fysisk 

aktivitet främjar inlärning i skolan. Föreningslivet skapar även en känsla av 

sammanhang vilket är en mycket viktig skyddsfaktor i barns vuxenblivande.   

  

 

 

 

 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2019-02-05 KFN 19/0022 

 
 

 

 

Kultur- och fritidskontoret 

 

 

 

 

 

 

Hannah Rydstedt  

Kultur- och fritidschef  

  

 

 

Beslut sänds till 

 Fritidsavdelningen 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 

   

Upplands-Bro kommun 

   

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2019-02-05 KFN 19/0024  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Förstärkt grundbidrag 2019 

Förslag till beslut 

Kultur och Fritidsnämnden beslutar bevilja förstärkt grundbidrag för 2019 med 

80 000 kr vardera till Bro Idrottsklubb, Kungsängens Idrottsförening och 

Kungsängens Sportklubb.  

Sammanfattning 

Enligt kommunens regler för bidrag till föreningar utbetalas förstärkt 

grundbidrag till förening som närmast föregående verksamhetsår redovisat 

minst 300 aktiva medlemmar i åldern 3-20 år samt redovisat minst 1500 

aktivitetstillfällen.  

I bidragsreglerna föreskrivs vidare att ”bidraget utgår efter nämndens prövning 

för ett år i taget”.  

Beslutsunderlag 

 Kultur – och Fritidskontorets tjänsteskrivelse per den 2019-02-04  

Ärendet 

De föreningar som inlämnat ansökan om förstärkt grundbidrag är.  

  Bro IK   

  Kungsängens IF   

  Kungsängens SK  

 

I nedanstående förteckning framgår antalet aktivitetstillfällen samt antalet 

aktiva medlemmar i åldern 3-20 år som dessa föreningar redovisat för 2018.  

 

Förening   Aktiva 3-20 år  Aktiviteter  

 

Bro IK  609  2018  

Kungsängens IF  679  2077  

Kungsängens SK  302  1641  

 

Av dessa uppgifter framgår att Bro IK, Kungsängens IF och Kungsängens SK 

uppfyller de i bidragsreglerna angivna villkoren för förstärkt grundbidrag 

2019.   

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
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Barnperspektiv 

Ekonomiska medel och lokaler för att bedriva en meningsfull fritidsverksamhet 

är en viktig förutsättning för föreningarna att bedriva bra barn och 

ungdomsverksamhet. Ur ett folkhälsoperspektiv är föreningslivets verksamhet 

helt avgörande för hur mycket barn och unga idrottar på sin fritid. Det skapar 

vuxna med goda vanor att motionera.  

  
Dessutom stödjer det barns rättigheter enligt artikel 31 i FNs barnkonvention 

om barns rätt till vila och fritid.      

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och 

rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och 

konstnärliga livet.  

2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo 

delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra 

tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och 

konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.    

  

Genom att bidra till ett rikt föreningsliv främjas barns skyddsfaktorer. 

Aktiverade och engagerade barn har lättare att välja en sund livstid och fysisk 

aktivitet främjar inlärning i skolan. Föreningslivet skapar även en känsla av 

sammanhang vilket är en mycket viktig skyddsfaktor i barns vuxenblivande. 

Kultur- och fritidskontoret 

 

 

 

Hannah Rydstedt  

Kultur- och fritidschef  

  

 

Beslut sänds till 

 Fritidsenheten 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Siri Morawski 

Utredare 

Kultur- och fritidskontoret 

+46 8-518 377 98 

siri.morawski@upplands-bro.se 

2019-01-15 KFN 18/0046  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Remiss angående namnsättning av vägar i 
Trädgårdsstaden 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot revideringen av 

namnberedningsgruppens förslag 

Sammanfattning 

Ärendet gällande namnsättning i Trädgårdsstaden etapp 1 och 2 är 

återremitterat då namnbanken reviderats och kompletterats med fler namn. 

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot revideringen av 

förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2019 

 Remiss omgång 2 namnsättning Trädgårdsstaden etapp 1 och 2 den 20 

september 2018 

Ärendet 

Ärendet gällande namnsättning i trädgårdsstaden etapp 1 och 2 är återremitterat 

då namnbanken reviderats och kompletterats med fler namn, efter Tekniska 

nämndens beslut 18 juni 2018 § 39. 

Huvudgatans namn Brobäcksvägen samt namnen Älvkvarnsparken och 

Runstenstorget beslutades i TN 18 juni 2018. Namnförslaget Sätradammen 

återremitterades. Ett kompletterande beslut behöver tas om fler dammar, torg, 

parker, en rondell samt vägnamn. Namnberedningsgruppens förslag ses i 

bilagan Namnbank Trädgårdsstaden. Namnbanken tar sin utgångspunkt i känd 

förhistoria inom planområdet och i dess omgivningar. Lämningar efter 

verksamheter från nyare tid finns också med som bakgrund till några namn. 

Vägnamnen följer temat fornnordiska personnamn, förekommande på 

runstenar inom kommunen. 

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot revideringen av 

namnberedningsgruppens förslag. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-01-15 KFN 18/0046 

 
 

 

Barnperspektiv 

God ortsnamnssed bidrar till en uppväxtmiljö med förankring både i lokal 

tradition och modern samhällsbyggnad.  

 

 

Hannah Rydstedt  

Kultur- och fritidschef  

  
 

 

 

Bilagor 

1. TN17/0283 Remiss namn Trädgårdsstaden etapp 1 och 2 

2. TN17/0283 Bilaga 1 Karta namn Trädgårdsstaden etapp 1 och 2 

3. TN17/0283 Bilaga 2 namnbank Trädgårdsstaden etapp 1 och 2 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 

 



 
Remiss namnärende 

   Sida 1 av 2 
Samhällsbyggnadskontoret Datum  Diarienummer 

Namnberedningsgruppen 2018-09-17 TN 17/0283 
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Remiss angående namnsättning av vägar, rondell, torg, 
dammar och parker inom planområdet Trädgårdsstaden 
etapp 1 och 2, Bro 
 
Nya vägar, rondell, torg, dammar och parker inom planområdet Trädgårdsstaden 
etapp 1 och 2 kommer att namnsättas allteftersom de byggs. Området ligger söder om 
järnvägsstationen i Bro. Mer information om området finns att läsa på:  
www.upplands-bro.se/tradgardsstaden 

 
Huvudgatans namn Brobäcksvägen samt namnen Älvkvarnsparken och 
Runstenstorget beslutades i TN 18 juni 2018. Namnförslaget Sätradammen 
återremitterades. Ett kompletterande beslut behöver tas om fler dammar, torg, parker, 
en rondell samt vägnamn. 
 
Namnberedningsgruppens förslag ses i bilagan Namnbank Trädgårdsstaden. 
Namnbanken tar sin utgångspunkt i känd förhistoria inom planområdet och i dess 
omgivningar. Lämningar efter verksamheter från nyare tid finns också med som 
bakgrund till några namn. Vägnamnen följer temat fornnordiska personnamn, 
förekommande på runstenar inom kommunen.  
  
Namnberedningsgruppen ansvarar för beredning av namn på vägar, platser och 
kommunala verksamheter i kommunen. För att få in synpunkter på förslaget skickas 
en remiss ut till berörda nämnder, fastighetsägare, hembygdsföreningar och övriga. 
Beslut tas sedan i Tekniska nämnden.  
  
Synpunkter på förslaget skickas till Upplands-Bro kommun, Tekniska nämnden,  
196 81 Kungsängen eller via e-post tekniskanamnden@upplands-bro.se senast  
den 26 oktober 2018. 
 
Vid frågor, kontakta Annika Askeljung Jonsson, telefon 08-581 692 11 eller e-post 
kartor@upplands-bro.se. 

 
 

Namnberedningsgruppen 
 
Bilagor:  Karta 
 Namnbank Trädgårdsstaden 
 
 
 
 
 
 



 
Remiss namnärende 

   Sida 2 av 2 
Samhällsbyggnadskontoret Datum  Diarienummer 

Namnberedningsgruppen 2018-09-17 TN 17/0283 
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Sändlista 
Nämnder  Kultur- och fritidsnämnden 
Fastighetsägare till Brogård 1:151 
 Brogård 3:1 
 Brogård 4:1 
 Härnevi 1:71 
 Jursta 3:5 
Hembygdsföreningar Bro-Lossa hembygdsförening 
 Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut, UKF 
 Kulturbojen 
Övriga Postnord 



Etapp 3

Etapp 2

Etapp 1

juni 14, 2018

Namnbank gäller etapp 1 & 2 1:10 000

o

50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 [m]

 Översikt Trädgårdsstaden

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.



Namnbank Trädgårdsstaden etapp 1 och 2 2018-09-13

Vägnamn
Björns väg Göts väg Röds väg
Bruses väg Holmfasts väg Sigbjörns väg
Fröbjörns väg Holmstens väg Sigfasts väg
Frögers väg Husbjörns väg Sigrids väg
Germund Bondes väg Iguls väg Skules väg
Gervis väg Igulfasts väg Stenfrids väg
Geters väg Ingeruns väg Torfasts väg
Gisles väg Jogers väg Ulvs väg
Gudfasts väg Kales väg Unnas väg
Gudlevs väg Klements väg Vifasts väg
Gullas väg Knaks väg Vigbjörns väg
Gunndjärvs väg Kroks väg Vighjälms väg
Gunnhilds väg Nyses väg Vithövdes väg
Gyllers väg Orms väg Åsbjörns väg
Gyrids väg Rodälvs väg Åsgunns väg

Huvudgata
Brobäcksvägen beslutad av TN 2018-06-18

Dagvattendammar, 6 st
Kvarndammen Syftar till förekomsten av tidigare kvarn
Tröskardammen Syftar till förekomsten av tidigare trösklada
Boplatsdammen Syftar till förekomsten av tidigare boplatser
Rundammen Syftar till "runsten" (tvådelar damm)
Stendammen Syftar till "runsten" (tvådelar damm)
Brovadsdammen Syftar till vadet
Sätradammen Återremitterad av TN 2018-06-18

Torg, 3-4 st
Runstenstorget Beslutad av TN 2018-06-18, syftar till förekomsten av runstenar
Brobäckstorget Syftar till bäcken och genomfartsvägen
Ristartorget Syftar till runristare
Forntorget Syftar till fornminnen i allmänhet

Rondell, 1 st
Assursrondellen Syftar till Assurs väg

Park, 4-5 st
Älvkvarnsparken Beslutad av TN 2018-06-18, syftar till förekomsten av skålgropar
Brovadsparken Syftar till vadet
Runstensparken Syftar till förekomsten av runstenar
Långhusparken Syftar till förekomst av tidigare långhus
Tunparken Syftar till förekomsten av tidigare gårdar (med tun)
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Siri Morawski 

Utredare 

Kultur- och fritidskontoret 

+46 8-518 377 98 

siri.morawski@upplands-bro.se 

2019-01-15 KFN 18/0163  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Remiss angående namnsättning av kommunal 
förskola vid Lillsjö badväg 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden är positiv till namnberedningsgruppens förslag 

Sammanfattning 

En kommunal förskola ska byggas vid Lillsjö badväg. 

Namnberedningsgruppen föreslår namnet Kristallens förskola. Kultur- och 

fritidsnämnden är positiv till namnberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2019 

 Remiss angående namnsättning av kommunal förskola vid Lillsjö 

badväg den 13 september 2018 

Ärendet 

Den kommunala förskola som ska byggas vid Lillsjö badväg ska nu 

namnsättas. Namnberedningen föreslår namnet Kristallens förskola. Namnet 

syftar på de vägnamn på temat geologi som finns i närområdet. 

Namnberedningsgruppen ansvarar för beredning av namn på vägar, platser och 

kommunala verksamheter i kommunen. 

Kultur- och fritidsnämnden är positiv till namnberedningens förslag. 

Barnperspektiv 

God ortnamnssed bidrar till en uppväxtmiljö med en pedagogisk förankring 

både i lokal tradition och modern samhällsbyggnad.  
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Hannah Rydstedt 

Kultur- och fritidschef 

 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Remiss angående namnsättning av kommunal förskola vid Lillsjö badväg 

2. Karta 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 

 



 

Remiss namnärende 
   Sida 1 av 1 

Samhällsbyggnadskontoret Datum  Diarienummer 

Namnberedningsgruppen 2018-09-13 TN 18/0088 
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Remiss angående namnsättning av kommunal förskola vid 
Lillsjö badväg 
 

En kommunal förskola ska byggas vid Lillsjö badväg och ska nu namnsättas.  
 

Namnberedningen föreslår namnet Kristallens förskola. Namnet syftar på de 

vägnamn på temat geologi som finns i närområdet.  

 

Namnberedningsgruppen ansvarar för beredning av namn på vägar, platser och 

kommunala verksamheter i kommunen. För att få in synpunkter på förslaget skickas 

en remiss ut till berörda nämnder, fastighetsägare, hembygdsföreningar och övriga. 

Beslut tas sedan i Tekniska nämnden.  

  

Synpunkter på förslaget skickas till Upplands-Bro kommun, Tekniska nämnden,  

196 81 Kungsängen eller via e-post tekniskanamnden@upplands-bro.se senast  

den 26 oktober 2018. 

 

Vid frågor, kontakta Annika Askeljung Jonsson, telefon 08-581 692 11 eller e-post 

kartor@upplands-bro.se. 

 

 

Namnberedningsgruppen 

 

Bilagor: Karta 
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Nämnder  Utbildningsnämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 

Fastighetsägare  Kommunstyrelsen / Exploateringsavdelningen 

Hembygdsföreningar - 

Övriga - 
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Magnus Carlberg 

Enhetschef Kulturenheten 

Kulturavdelningen 

+46 8-581 692 67 

magnus.carlberg@upplands-bro.se 

2019-01-25 KFN 18/0054  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Svar på Motion om ett kulturhus som är ett 
kulturhus 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden avger Kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt 

eget till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet har i en motion beskrivit varför det tycker att Kulturhuset är 

otillräckligt i sin nuvarande form. De menar att de önskemål så som 

möteslokaler, snickeri, målarstudio, krukmakeri och ungdomscafé som 

framkom i medborgardialoger och möten med ideella organisationer inte har 

uppfyllts. De anser att ett nytt Kulturhus ska byggas och att kommunens 

verksamheter ska få ta plats i hela det nuvarande kulturhuset men att 

biblioteket fortsättningsvis ska vara kvar i huset.   

Kultur- och fritidskontoret menar att Kulturhuset i första hand är en 

evenemangsyta och scenerna är mycket väl använda - offentliga program, 

skolprogram, kommunprogram, föreningar och studieförbund. Kulturhuset 

erbjuder också kurser för stora och små i bild- och form, dans, novellskrivande, 

foto, digital programmering mm mm - i såväl egen regi som i samverkan med 

föreningar, studieförbund och andra aktörer. Utvecklingen av en ny 

Kulturskola kommer att ytterligare förstärka utbudet med större möjligheter till 

t.ex. replokaler, bild- och formateljéer, ungdomscafé, musik- och filmstudios, 

dans- och teatersalar. Därmed anser Kultur- och fritidskontoret att behovet av 

den typ av kulturhus som vänsterpartiet beskriver inte är aktuellt att prioritera. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Svar på Motion om ett kulturhus som är ett kulturhus, 

2019-02-05 

 KS 18/0108 Motion om ett kulturhus som är ett kulturhus 2018-03-26 

Ärendet 

Vänsterpartiet har i en motion beskrivit varför det tycker att Kulturhuset är 

otillräckligt. De menar att de önskemål så som möteslokaler, snickeri, 

målarstudio, krukmakeri och ungdomscafé som framkom i medborgardialoger 

och möten med ideella organisationer inte har uppfyllts.  
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De tycker dock att biblioteket blev fint, men att det inte blev mycket kvar av de 

andra önskemålen. De menar att “Kulturhuset” ett stort stängt hus för många. 

De skriver att föreningarna visserligen kan boka lokal på kvällstid på plan sex, 

men det är svårt att komma upp dit om man inte har passerkort/nyckel. Nu 

planeras en ombyggnation av Kulturhuset/kommunhuset eftersom 

förvaltningarna är trångbodda och sedan dag ett under dagtid har tvingats 

monopolisera möteslokalerna på plan 6 till övriga kommunmedborgares 

besvikelse. 

De föreslår därför att  

 Det byggs ett helt nytt kulturhus i Kungsängens centrum 

 Det nya kulturhuset byggs på en överdäckning av området mellan 

busshållplatserna. 

 Det nya kulturhuset ska innehålla allt som medborgarna och 

företagarföreningarna framfört som starka önskemål. 

 All scenutrustning flyttas från black-boxen till det nya kulturhusets 

scen. 

 Kommunen disponerar om lokalerna i det f.d. kulturhuset i enlighet 

med förvaltningarnas behov. 

 Stora scenen görs om till en modern och funktionell 

konferensanläggning 

 Biblioteket blir kvar i byggnaden. 

Kultur- och fritidskontoret menar att verksamheten i Kulturhuset har lyckats 

etablera kulturhusidén - att allt ska finnas på samma ställe, att verksamheterna 

integreras med varandra, att det skapas mervärde för besökare och kunder, att 

”trösklarna” är låga på en öppen, tillgänglig och inspirerande mötesplats. 

Besökssiffrorna är höga och samverkan med föreningar, kommunkontor och 

andra aktörer är mycket omfattande.  

Kulturhuset är i första hand en evenemangsyta och scenerna är mycket väl 

använda - offentliga program, skolprogram, kommunprogram, föreningar och 

studieförbund. Alla kulturella uttryck är väl representerade, såväl som interna 

utbildningar/evenemang och uthyrningar. 

I samband med föreställningar, utställningar, föredrag och annan 

programverksamhet arrangeras under året också ett mycket stort antal 

workshops för eget skapande. Kulturhuset erbjuder kurser för stora och små i 

bild- och form, dans, novellskrivande, foto, digital programmering mm mm - i 

såväl egen regi som i samverkan med föreningar, studieförbund och andra 

aktörer. Utvecklingen av en ny Kulturskola kommer att ytterligare förstärka 

utbudet och möjligheterna till eget skapande som komplement till Kulturhusets 

evenemangytor. En ny Kulturskola kommer att innebära fler och bättre 

anpassade lokaler för undervisning men också möjligheter till t.ex. replokaler, 

bild- och formateljéer, ungdomscafé, musik- och filmstudios, dans- och 

teatersalar. 
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Barnperspektiv 

Med ökad mångfald och större utbud kommer beslutet att ha positiv effekt på 

barnens livsmiljö.   

 

 

Hannah Rydstedt  

Kultur- och fritidschef  

  

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. KS 18/0108 Motion om ett kulturhus som är ett kulturhus 2018-03-26 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Kulturavdelningen 

 



Motion om ett kulturhus 
som är ett kulturhus  
 
 
Det hus som idag går under namnet Kulturhuset vi har idag är helt 
otillräckligt. 
När det planerades hade vi flera möten med medborgare och ideella organisationer. 
Det fanns önskemål om samlingslokaler för de ideella föreningarna, en musikstudio, 
krukmakeri, målarstudio, snickeri, ungdomscafé, kommunens mindre företagare hade 
förhoppning om att kunna hyra möteslokaler m.m. 
Biblioteket blev fint, men av de andra önskemålen blev det inte särskilt mycket kvar.  
 
För många är “Kulturhuset” ett stort stängt hus. 
Föreningarna kan visserligen boka lokal på kvällstid på plan sex, men det är svårt att komma 
upp dit om man inte har passerkort eller nyckelplopp. 
Redan när det nya kulturhuset presenterades för kommunens företagarföreningar grusades 
hoppet om tillgång till möteslokaler. 
Aktiviteter som krukmakeri, målarstudio, snickeri, ungdomscafé mm har aldrig beretts plats i 
huset. 
 
Nu planeras en ombyggnation av Kulturhuset/kommunhuset eftersom förvaltningarna  är 
trångbodda och sedan dag ett under dagtid har tvingats monopolisera möteslokalerna på 
plan 6 till övriga kommunmedborgares besvikelse.  
 
Därför föreslår vi att  

➔ Det byggs ett helt nytt kulturhus i Kungsängens centrum 
➔ Det nya kulturhuset byggs på en överdäckning av området mellan busshållplatserna. 
➔ Det nya kulturhuset ska innehålla allt som medborgarna och företagarföreningarna 

framfört som starka önskemål. 
➔ All scenutrustning flyttas från black-boxen till det nya kulturhusets scen. 

 
Vidare föreslår vi att  

➔ Kommunen disponerar om lokalerna i det f.d. kulturhuset i enlighet med 
förvaltningarnas behov. 

➔ Stora scenen görs om till en modern och funktionell konferensanläggning 
➔ Biblioteket blir kvar i byggnaden. 

 
 
Kungsängen den 18 mars 
 
 
Kerstin Åkare 
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Siri Morawski 

Utredare 

Kultur- och fritidskontoret 

+46 8-518 377 98 

siri.morawski@upplands-bro.se 

2019-01-08 KFN 18/0122  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Förslag om ny verksamhet Aktis 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets utredning och går inte vidare 

med förslaget då det ligger utanför nämndens verksamhetsområde. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidskontoret har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden utrett 

verksamheten Aktis och kommit fram till att verksamheten inte ryms inom 

nämndens ansvarsområde då verksamheten är tänkt att bedrivas på 

fritidshemstid.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2019 

Ärendet 

Kultur- och fritidskontoret har utrett frågan om en ny verksamhet som går 

under beteckningen Aktis.  

Aktis är en verksamhetsidé som har presenterats för några av nämndens 

politiker samt för kultur- och fritidskontoret av förslagsställaren. Verksamheten 

syftar till att möjliggöra för barn som går på fritidshem att utföra 

fritidsaktiviteter under tiden som de är på fritids. Förslaget är alltså att Aktis 

skulle bli en del av fritidshemsverksamheten.  

Förslaget innebär att barnen (låg- och mellanstadieelever) ska hämtas från 

fritids, för att åka till ny uppstartad verksamhet på annan plats. Verksamheten 

ska bedrivas av avlönade ledare från föreningslivet. Verksamheten kan startas 

upp som pilotprojekt på en skola och bedrivas i skolans lokaler, på sikt ska 

barnen skjutsas med buss till aktuell lokal. 

Aktis innebär främst att nya fritidsverksamheter startas upp för barn som går på 

fritidshem och som utförs under denna tid. Verksamheten ska göras 

lättillgänglig genom att barnen skjutsas till aktiviteterna som bedrivas av 

föreningslivet. Målet med Aktis är att göra barn och ungdomar föreningsaktiva, 

på sikt förbättra folkhälsan och minska stressen hos barnfamiljer då 

fritidsaktiviteterna redan är avklarade när barnen hämtas från fritids.    
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Förslaget är att Aktis-ledarnas löner ska bekostas av kommunala medel och när 

det är aktuellt även skjutsning till aktiviteterna. 

Kultur- och fritidsnämnden anser att den nya verksamheten Aktis inte ryms 

inom nämndens ansvar, då huvudmannaskapet för fritidshemmen och att 

utveckla dess verksamhet ligger utanför ansvarområdet.    

Barnperspektiv 

Ett stort urval och lättillgängliga aktiviteter är positivt för barn och unga som 

växer upp i kommunen.  

 

 

 

 

Hannah Rydstedt 

Kultur- och fritidschef 

 

 

 

Bilagor 

 

Beslut sänds till 

 

 Förslagsställaren 
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Siri Morawski 

Utredare 

Kultur- och fritidskontoret 

+46 8-518 377 98 

siri.morawski@upplands-bro.se 
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Kultur- och fritidsnämnden 
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Inrättande av nytt ungdomsråd 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att överta ansvaret att 

starta upp och driva ungdomsrådet 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har gett Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att 

starta upp ett ungdomsråd. Kultur- och fritidskontorets utredning är slutförd 

och resulterade i förslaget att ungdomsrådet bör placeras under 

Kommunstyrelsen för att ge rådet möjlighet att arbeta övergripande med alla 

nämnder och kontor. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 23 januari 2019 

 Rapport – Ungdomsråd – Förslag till ungdomsråd i Upplands-Bro 

kommun den 23 januari 2019 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har gett Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att 

starta upp ett ungdomsråd. Syftet med ett ungdomsråd i Upplands-Bro är ökat 

ungdomsinflytande och delaktighet. Det betyder att ungdomar i Upplands-Bro 

ska få förståelse för den demokratiska processen som i förlängningen ska leda 

till möjlighet att aktivt påverka kommunens utveckling. Ett ungdomsråd i 

kommunen ska ge ungdomar inflytande i beslut som berör dem genom att 

skapa en arena för ungdomars inflytande som förenklar för samverkan mellan 

ungdomar och politik/tjänstemannaorganisation. Det ska bli lättare för politik 

och tjänstemannaorganisation att samverka med ungdomar kring ärenden som 

berör ungdomar. Ungdomsrådets uppdrag är att fungera som en samlad röst för 

kommunens ungdomar.  

Ungdomsrådet bör organisatoriskt placeras under Kommunstyrelsen för att ge 

rådet möjlighet att kunna arbeta övergripande med alla nämnder och kontor. 

Till ungdomsrådet ska det kopplas en ansvarig tjänsteperson samt en 

driftbudget på 100 000 kronor per år. Tjänstepersonen ansvarar för att följa upp 

driftbudgeten som exempelvis ska finansiera kompetensutveckling för 
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ungdomarna i rådet. Se bilagan Ungdomsråd – Förslag till ungdomsråd i 

Upplands-Bro kommun för att ta del av utredningen och förslaget i sin helhet. 

Barnperspektiv 

Verksamheter som gynnar ungas delaktighet och inflytande i demokratiska 

processer är positivt för barn och ungdomar som växer upp och verkar i 

kommunen.  

 

 

 

 

Hannah Rydstedt 

Kultur- och fritidschef 

 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Rapport – Ungdomsråd – Förslag till ungdomsråd i Upplands-Bro kommun 

den 23 januari 2019 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 



 

 

 

 
 

www.upplands-bro.se 
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1 Sammanfattning av förslaget 
Kultur- och fritidsnämnden har gett Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att 

starta upp ett ungdomsråd. I föreliggande rapport redogör Kultur- och 

fritidskontoret sitt förslag på hur det ska genomföras. Syftet med ett 

ungdomsråd i Upplands-Bro är ökat ungdomsinflytande. Ungdomsrådets 

uppdrag är att fungera som en samlad röst för kommunens ungdomar.  

Ungdomsrådet ska organisatoriskt placeras under Kommunstyrelsen för att ge 

rådet möjlighet att kunna arbeta övergripande med alla nämnder och kontor. 

Till ungdomsrådet ska det kopplas en ansvarig tjänsteperson samt en 

driftbudget på 100 000 kronor per år. Tjänstepersonen ansvarar för att följa upp 

driftbudgeten som exempelvis ska finansiera kompetensutveckling för 

ungdomarna i rådet. 

1.1 Uppdrag 
Kultur- och fritidsnämnden har gett Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att 

starta upp ett ungdomsråd. Ansvarig för utredningen är Siri Morawski, utredare 

på Kultur- och fritidskontoret. 

1.2 Metod 
Metoden för utredningen är samverkan och omvärldsbevakning. För att ta fram 

ett genomarbetat förslag är Kultur- och fritidskontoret beroende av kommunens 

samlade kompetens inom ungdomsinflytande. En arbetsgrupp är därmed tillsatt 

med en representant från varje kontor: 

o Kommunledningskontoret: Atusa Rezai, utvecklingsstrateg 

o Samhällsbyggnadskontoret: Jonas Levin, planarkitekt 

o Utbildningskontoret: Emil Hanstad, utredare 

o Socialkontoret: Hakar Ibrahim, enhetsledare 

o Kultur- och fritidskontoret: Siri Morawski, utredare samt ansvarig för 

utredningen 

Syftet med arbetsgruppen är att diskutera utformandet av ett ungdomsråd och 

fungera som stöd i utredningens genomförande. Arbetsgruppen kommer även 

vara remissinstans samt delaktig i implementering av förslaget. 

1.2.1 Remissförfarande 
Förslaget till ungdomsråd ska skickas ut på remiss för att ge samtliga kontor 

och särskilda nyckelpersoner möjligheten att lämna synpunkter. Det leder till 

kvalitetssäkring samt förankring av förslaget. 

Kontorens representanter i arbetsgruppen ska få varsin remiss och ansvarar för 

att diskutera förslaget med relevanta personer inom respektive kontor. 

Andra nyckelpersoner internt och extern ska också få möjlighet att lämna 

kommentarer på förslaget. Arbetsledarna på fritidsgårdarna, kontaktpersonen 
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för skolrådet på UBG och projektledare på arbetsmarknadsenheten ska få en 

remiss. Organisationen Sveriges Ungdomsråd får möjlighet att lämna 

synpunkter på förslaget till ett nytt ungdomsråd. Fryshuset och 

Hyresgästföreningen som har verksamhet i Bro ska få en remiss, lika så 

Skolidrottsföreningen på UBG. Kultur- och fritidskontoret ska även diskutera 

förslaget med målgruppen genom samråd med ungdomar, bland andra 

demokratiskolans deltagare. 
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2 Förslag till ungdomsråd 
Upplands-Bros Vision 2035 innebär tre strategiska fokusområden; tillgänglig 

plats, mötesplats och levande plats. Ledorden i Visionen är nyfikenhet, 

omtanke och liv. Att starta upp ett ungdomsråd i kommunen står i linje med 

vision och ledord. Upplands-Bro behöver få in ungas idéer och engagemang för 

att kunna leva upp till visionen. 

Kommunledningskontoret har det övergripande uppdraget för 

ungdomsdelaktighet och -inflytande. Kontoret arbetar med frågan genom att 

bland annat genomföra Demokratidagen, arrangera Demokratiskolan och 

arbeta med att höja valdeltagandet bland förstagångsväljare. 

Kommunledningskontoret har även anställt en brobyggare som ska arbeta för 

ungas inflytande och delaktighet.  

Från och med år 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Ungdomsrådet blir 

då en viktig del i arbetet med att säkerställa att kommunens verksamheter har 

ett barn- och ungdomsperspektiv. Ett ungdomsråd blir även en förlängning av 

elevråden som redan är aktiva på skolorna. 

Runt om i landet finns det många lyckade exempel på ungdomsinflytande i 

form av ungdomsråd. En faktor till varför många kommuner har lyckats med 

ungdomsråden är att de är anpassade till varje enskild kommuns möjligheter 

och förutsättningar. Föreliggande förslag till ungdomsråd är helt anpassat till 

Upplands-Bro och inspirerat av andra kommuner. 

Med hänsyn till den kunskap som Kultur- och fritidskontoret har fått fram 

genom utredningen lämnas ansvaret för ungdomsrådet över till 

Kommunstyrelsen. Framtida revidering av ungdomsrådets utformning ansvarar 

rådet för i samråd med ansvarig tjänsteperson. Revideringen bereds i 

Kommunstyrelsen. 

2.1 Syfte 
Syftet med ett ungdomsråd i Upplands-Bro är ökat ungdomsinflytande och 

delaktighet. Det betyder att ungdomar i Upplands-Bro ska få förståelse för den 

demokratiska processen som i förlängningen ska leda till möjlighet att aktivt 

påverka kommunens utveckling. Ett ungdomsråd i kommunen ska ge 

ungdomar inflytande i beslut som berör dem genom att skapa en arena för 

ungdomars inflytande som förenklar för samverkan mellan ungdomar och 

politik/tjänstemannaorganisation. Det ska bli lättare för politik och 

tjänstemannaorganisation att samverka med ungdomar kring ärenden som berör 

dem. Rådet ska verka för att förkorta avståndet mellan ungdomar och 

beslutsfattare. 

2.2 Ungdomsrådets uppdrag 
Rådets uppdrag är att fungera som en samlad röst för kommunens ungdomar. 

Uppdraget ligger i att fungera som kunskapskälla för kommunens politiker och 

tjänstepersoner genom att bland annat svara på remisser från nämnder och 

kontor. Rådets uppdrag är även att fungera som en kanal till kommunens 
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ungdomar genom att exempelvis arrangera medborgardialoger för att ta in 

synpunkter om aktuella frågor i Upplands-Bro. Återkoppling till ungdomarna 

är en viktig del i rådets uppdrag. Ungdomsråden ska även sprida information 

och stötta ungdomar i processen med att ta fram medborgarförslag. 

2.3 Placering i den kommunala organisationen 
Ungdomsrådet förväntas ta upp frågor som berör kommunens alla nämnder på 

det sättet liknar det Tillgänglighetsrådet och Brottsförebyggande rådet. Det är 

viktigt att ungdomsrådet inte blir begränsat till att enbart kunna påverka frågor 

som är under Kultur- och fritidsnämndens ansvar. 

Kultur- och fritidskontorets förslag är att ungdomsrådet placeras under 

Kommunstyrelsen, eftersom det är där det övergripande ansvaret för 

ungdomsdelaktighet ligger. En placering under Kommunstyrelsen skulle ge 

rådet möjlighet att diskutera och påverka alla kommunala frågor som berör 

ungdomar. Kommunstyrelsen kommer därefter kunna remittera ärenden till 

berörda nämnder. 

2.4 Sammansättning av ungdomar i rådet 
För att ungdomsrådet ska kunna representera Upplands-Bros ungdomar är det 

viktigt att rådet har en bred förankring bland unga. En bred representation 

innebär att rådet blir en mötesplats för ungdomar från olika delar av 

kommunen, med olika levnadsvillkor, intressen med mera. En bred 

representation ger rådet dignitet och hög kompetens i att synliggöra villkoren 

för kommunens ungdomar. Har rådet en hög representation bidrar det även till 

att skapa kanaler för att nå ut till fler ungdomar. 

Kultur- och fritidskontoret uppmanar till värdet av representation när 

representanter väljs ut. Hänsyn ska tas till exempelvis kön, ålder, etnisk 

bakgrund, bostadsort, funktionsvariation och sexuell läggning i syfte att 

motverka diskriminering och främja jämställdhet och likabehandling. 

Ungdomarna i rådet ska, i stöttning av en tjänsteperson (brobyggaren), verka 

för att uppnå syfte och genomföra dess uppdrag. Ungdomarna och ansvarig 

tjänsteperson ska arbeta med hur rådet går vidare med nyrekryteringar. 

Ungdomarna i rådet bör vara mellan 13 – 19 år. Vid ungdomsrådets start är det 

med fördel om gymnasieelever är i majoritet, då det kan skapa en stabil start 

för verksamheten. Det är brobyggaren som ska arbeta för att rekrytera 

ungdomar och verka för god gruppdynamik. Bra rekryteringsplatser är skolor 

och fritidsgårdar, då de ligger utspridda i hela kommunen. 

Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljerna kring hur rådet 

ska sammansättas och hur rekryteringsprocessen ska se ut. 

2.5 Tjänsteperson kopplad till ungdomsrådet 
För att ungdomsrådet ska kunna bedrivas stabilt och för att ungdomarna ska 

kunna få kontakter i kommunen krävs det en tjänsteperson som har till uppgift 

att stödja rådet. Kultur- och fritidskontorets förslag är att brobyggaren som är 
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anställtd på Kommunledningskontoret för att arbeta med ungas inflytande och 

delaktighet blir ansvarig för ungdomsrådet. 

Tjänstepersonens roll är att stötta och utbilda rådet i den kommunala 

beslutsprocessen för att ge ungdomarna möjlighet att påverka de beslut som 

tas. Tjänstepersonen ska också fungera som stöd i rådets strategiska utveckling 

samt länk mellan rådet och politiken/tjänstemannaorganisationen. I rollen ingår 

att kanalisera ungdomsrådets idéer så att de får möjlighet till reell påverkan. 

Tjänstepersonen ska konsultera rådet i vilka bidrag som går att söka. Önskar 

rådet exempelvis att genomföra ett arrangemang är det tjänstepersonens roll att 

stödja rådet i den processen. 

Tjänstepersonens uppgift är att stötta rådet i att svara på remisser. I det arbetet 

ingår att ansvara för att rådet blir remissinstans för aktuella ärenden, presentera 

remisserna för rådet och att ge ungdomarna rätt kompetensutveckling så att de 

får förståelse för ärendet. Tjänstepersonen ska fungera som hjälp när rådet eller 

andra ungdomar utformar medborgarförslag. 

Tjänstepersonen ska vidare fungera som administrativt stöd för rådet, föra 

minnesanteckningar, skicka mötesinbjudningar, boka rum osv. 

2.6 Ungdomsrådets driftbudget 
Att starta upp nya verksamheter kräver resurser i form av tid från redan 

anställda, till nyrekryteringar och för drift av de nya verksamheterna. Att starta 

upp nya verksamheter utan driftbudget innebär ett risktagande i att säkerställa 

kvaliteten och att verksamheten blir varaktig på sikt. 

Kultur- och fritidskontorets förslag är att en verksamhetsbudget kopplas till 

ungdomsrådet för att säkerställa att rådet har möjlighet till 

kompetensutveckling genom exempelvis studiebesök, medverkan på Sveriges 

ungdomsråds konferens och Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågors rikskonferens. Förslaget är en verksamhetsbudget på 100 

tkr per år. Tjänstepersonen som har ansvar för ungdomsrådet ansvarar även för 

uppföljning av budgeten. 

I förlängningen när ungdomsrådet hunnit bygga upp en struktur kan även en 

medborgarbudget kopplas till rådet. Det skulle innebära att rådet själva 

bestämmer över en budget varifrån kommunens ungdomar kan söka medel för 

att finansiera projekt och arrangemang. 

När ett ungdomsråd är startat kan kommunen förvänta sig mer delaktighet och 

engagemang av ungdomar, det leder till att nya krav och förväntningar på de 

kommunala verksamheterna. Storleken på redan befintliga budgetar som 

exempelvis Snabb slant kommer behöva ses över. Snabb slant är en av 

möjligheterna till finansiering av ungdomsengagemang i kommunen. Idag är 

bidraget enbart ämnat för kulturevenemang, dessa regler kommer ses över i 

samband med revidering av Kultur- och fritidsnämndens samtliga bidrag. 

Snabb slant bör kunna sökas av alla ungdomar som vill genomföra evenemang 

eller projekt som stärker ungdomsdemokratin i kommunen. 
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För att få in extra medel kan ungdomsrådet delta i trygghetsvandringar. Genom 

trygghetsvandringarna får ungdomarna kompetensutveckling inom 

trygghetsskapande, delaktighet och säkerhetsfrågor. 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hannah Rydstedt 

Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidskontoret 

   

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se 

2019-02-05 KFN 19/0023  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Svar på ansökan om torp som föreningslokal 
från Kulturbojen 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för kontorets svar och anser därmed att 

frågan är färdigbehandlad och avslutad. 

Sammanfattning 

Kulturbojen har inkommit med en förfråga om det finns möjlighet att använda 

en av kommunens gamla torp som föreningslokal. De önskar att använda torpet 

till olika aktiviteter och som renoveringsobjekt. Torp de är intresserade av är 

Sandboda i Bro, Edsborg i Bro och Svartkärr i Bro.  

 

Då Kultur- och fritidsnämnden inte äger några torp eller håller torp för 

uthyrning kan nämnden inte hjälpa kulturbojen. Nämnden har inte heller något 

bidrag för denna typ av verksamhet då föreningen inte har någon barn- och 

ungdomsverksamhet eller öppen verksamhet för den breda allmänheten.  

Kulturbojen har fått förslag om hyra av samhällsbyggnadskontoret som är det 

kontor som äger torpen.    

Kontorets kulturmiljöansvarige tjänsteperson, har också varit behjälplig med 

vägledning.     

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse KFN 19/0023 Svar på ansökan om torp som 

föreningslokal från Kulturbojen 

Ärendet 

Kulturbojen har inkommit med en förfråga om det finns möjlighet att använda 

en av kommunens gamla torp som föreningslokal. De önskar att använda torpet 

till olika aktiviteter och som renoveringsobjekt. De menar att de flesta av de 

torp kommunen har i sin ägo har stått och förfallit i många år. De skriver att 

några av torpen borde finnas kvar till kommande generationer och att de är en 

del av vårt kulturarv och visar hur folk i kommunen levde tidigare. Torp de är 

intresserade av är Sandboda i Bro, Edsborg i Bro och Svartkärr i Bro.  

 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-02-05 KFN 19/0023 

 
 

 

Då Kultur- och fritidsnämnden inte äger några torp eller håller torp för 

uthyrning kan nämnden inte hjälpa kulturbojen. Nämnden har inte heller något 

bidrag för denna typ av verksamhet då föreningen inte har någon barn- och 

ungdomsverksamhet eller öppen verksamhet för den breda allmänheten.  

Kulturbojen har fått förslag om hyra av samhällsbyggnadskontoret som är det 

kontor som äger torpen.   

Kontorets kulturmiljöansvarige tjänsteperson, har också varit behjälplig med 

vägledning.    

 

Barnperspektiv 

Föreningen bedriver ingen barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen verkar 

för bevarandet av en del av vårt kulturarv vilket är viktigt för att förstå sin 

historia och samtid.  

 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt  

Kultur- och fritidschef  

  

 

 

Bilagor 

1. Bilaga 1 Ansökan om torp som föreningslokal 

Beslut sänds till 

 Frågeställaren 

 Kulturavdelningen, kultur- och fritidskontoret 

 

  

  



Från:  
Skickat: den 24 augusti 2018 17:02 
Till: Kommun 
Ämne: Ansökan om torp som föreningslokal 
 

Detta mail skall skickas till var och en i Kultur och Fritidsnämnden. Eftersom flera av 
ledamöterna inte har uppdaterat sin e-post, måste jag skicka på detta viset, då mailet inte går 
fram pga detta. 
 
 
 
Till Kultur och Fritidsnämndens alla personer. 
 
Undertecknad vill att ni tar upp ett pågående ärende som vi i föreningen Kulturbojen "rädda 
röda stugan" har väntat på i drygt 2 års tid nu.  
 
Det gäller en förfrågan om ett av kommunens gla torp som föreningen önskar ha som 
föreningslokal, med olika aktiviteter och som renoveringsobjekt. 
 
De flesta av de torpen kommunen har i sin ägo har stått och förfallit  i många år. Något av de 
tycker vi ska finnas kvar till kommande generationer. Torpen  är en del av vårt kulturarv och  
visar hur folk i kommunen levde tidigare. Vi var dock en lantbrukskommun tidigare.  
 
 
De torp vi är intresserade av är  
 
Sandboda i Bro 
Edsborg i Bro 
Svartkärr i Bro 
 
Vore tacksam om NGN  kan ta tag i detta och ta ett beslut 
 
Ta er 5 min av er tid och titta i vår hemsida nedan vad vi står för. 
 
Vänligen  
Styrelsen för  
Kulturbojen "rädda röda stugan "  
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