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Verksamhetsrapport april 2019
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsrapport april 2019 i enligt
Kultur- och fritidskontorets förslag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden visar efter årets första fyra månader ett underskott
på 722 000 kr. Den negativa avvikelsen beror till största del av högre
lokalvårdskostnad i och med nytt avtal, högre lokalkostnader än budgeterat
samt ökade personalkostnader för att säkerställa arbetsmiljön och tryggheten
för våra besökare. Kontorets prognos för helår är ett underskott på drygt 500
000 kr.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterat den 13 maj 2019.
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Er beteckning

Datum

Vår beteckning

2019-05-13

KFN 19/0104

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden visar efter årets första fyra månader ett underskott
på 722 000 kr. Den negativa avvikelsen beror till största del av högre
lokalvårdskostnader i och med nytt avtal, högre lokalkostnader än budgeterat
samt ökade personalkostnader för att säkerställa arbetsmiljön och tryggheten
för våra besökare i främst Brohuset men också i Kulturhuset.
Då kommunen slöt ett nytt avtal för lokalvården vid årsskiftet ökade kontorets
kostnader avsevärt. Det finns stor anledning att se över fördelningen av
insatserna mellan utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret men i
sammanhanget ska inte glömmas bort att det är samma kostnad totalt sätt för
Upplands-Bros kommun. Kontoret har fått högre lokalkostnader efter
omfördelning mellan utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret.
Respektive kontors controller har fått i uppdrag att se över fördelning av ytor.
Verksamheten har varit tvungen att ta in extrapersonal med annan kompetens
än den som funnits i organisationen för att klara av att hantera situationen med
hotfulla och respektlösa personer i framförallt Brohuset. En kombination
mellan hälsofrämjande och förebyggande verksamhet har genererat fler
besökare till Bro fritidsgårdar. Detta har inneburit att verksamheten har behövt
mer personal under vissa kvällar för att klara tryggheten. Även avsaknaden av
stadsbidrag för simskolan 2019 har inneburit ökade personalkostnader.
Kontorets prognos för helåret är ett underskott på drygt 500 000 kr.

Barnperspektiv
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet riktar sig till stora delar mot barn och
unga. En väl fungerande verksamhet har därför stor positiv påverkan på barn
och ungas möjlighet till en god kultur- och fritidsupplevelse, aktiv fritid och ett
hälsosamt liv.

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidskontoret

Bilagor
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Nämnden har för 2019 antagit nya mål med tillhörande indikatorer för verksamheten
med trygghet, valfrihet och jämställdhet i fokus.
•
•
•

Alla ska vara trygga i nämndens verksamheter.
Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom
Kulturskolans område.
Nämndens verksamheter ska vara jämställda.

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för kommuninvånarna och för medarbetare.
Med ny organisation från årsskiftet finns utrymme för utveckling och stöd. En tydligare
struktur för kommuninvånarna och olika samverkanspartners. Nämndens verksamheter
är viktig för kommunens attraktionskraft och invånarnas livskvalité. Två stora projekt,
Aktivitetsparken i Råby och den nya sporthallen i Kungsängen, är nu påbörjade.

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 fyra fritidsgårdar.
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 Viktiga händelser under året
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tragiskt dubbelmord i Bro med mycket bearbetning och hantering av kontoret.
En arbetsgrupp inom Kultur- och fritidskontoret jobbar med att
kompetenshöjning och bättre förståelse kring diskrimineringsfrågor. All
personal på kontoret har utbildats i HBTQ-frågor.
Bibliotekets användare kan nu använda sig av det öppna nätverket med sitt
lånekortsnummer och PIN-kod.
Barnavdelningen och Verkstaden på Kungsängens bibliotek har varit stängd
sedan vattenskadan i slutet av 2018 och reparationer har pågått under våren. 23
april stängde även vuxenavdelningen för reparationer och biblioteket har sedan
dess haft provisorisk verksamhet på entréplan i Kulturhuset.
Under februari inleddes projektet After school i Bro bibliotek. Projektet syftar
till att med kreativa aktiviteter engagera och stimulera barn i åldrarna 9-14 år
och har varit en stor framgång.
Under februari lanserade biblioteket streamingtjänsten Cineasterna. Cineasterna
tillhandahåller en stor mängd kvalitetsfilm för både barn och vuxna som är
tillgängliga för bibliotekets låntagare.
Vissa av bibliotekets kvällsarrangemang för vuxna planerade för Brohuset har
förlagts i Kulturhuset istället på grund av att besökare uttryckt oro över att röra
sig mellan hemmet och Brohuset när det är mörkt ute.
Implementeringen av kommunens 1% policy för konst i samverkan med
samhällsbyggnadskontoret fortsätter. Arbetet med att se över policyn har
påbörjats, roller och medel behöver förtydligas.
Arrangemang som bygger på Barnkonventionen och samarbeten med föreningar
som t.ex. Kvinnojouren Anna och Systerskap i Bro.
Ett mycket uppskattat och välbesökt arrangemang genomfördes tillsammans
med Attunda brandkår och Kulturskolan.
Första spadtaget för aktivitetsparken är grävt. Ett lyckat arrangemang som
lockade såväl ung som gammal.
Föreningarna kan nu söka bidrag digitalt på nätet.
Enhetschefen för simhallen deltog som föreläsare på Sveriges fritids- och
kulturchefers förenings erfaranhetskonferens.
Statsbidrag för simhallen dras tillbaka vilket gör att simhallens budget minskas
med drygt 1 miljon.
Ny verksamhetsutvecklare med inriktning extern finansiering samt
ungdomsproducent är rekryterad.
Upphandling av konstgräs för Kungsängens IP är klar och planeras att bytas i
sommar.
Nytt projekt har startats - SUB-Sommar i Upplands-Bro för att säkerställa
tryggheten och skapa ett meningsfullt sommarlov för alla.
Bidragsutredningen fortgår och en första dragning för nämnden är genomförd.
Lillsjöprojektet för återuppbyggnaden av friluftsgården pågår och finns med i
förslag till investeringsbudget 2020.
Två studiedagar för alla fritidsledare; en workshop om fritidsledarrollen samt en
handlingsplan för hot och våld arbetas fram i de olika arbetsgrupper.
Mötesplats Trappan i samarbete med LLS-verksamheten invigdes.
Rastverksamheten i Broskolan invigdes.
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•
•
•
•
•
•
•

Föräldrautbildning Cope för föräldrar till barn i åldern 13-17 år startades.
Reell ökning i antal besökande tjejer på Bro fritidsgård.
Start av produktiva onsdagar med fokus på tjejer samt JobBron med en lyckad
jobbmässa startades upp på Bro:n.
En student från Södertörns högskolan praktiserade på Bro-fritidsgård under åtta
veckor vilket bidrog till viktigt erfarenhetsutbyte och metodstöd.
Lovaktiviteter på sport- och påsklovet har genomförts och varit mycket
uppskattade.
Öppna sporthall på helgerna.
Aktiviteter arrangerade i samarbete med civilsamhället: Gladiator-event till
förmån av barncancerfonden, självförsvarskurs för tjejer, kampsportpass en gång
i veckan.
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2

Ekonomi

2.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 201904
(tkr)

Redovisat 201904

Avvikelse
201804

Avvikelse 201904

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Ledning Kultur
och fritid

1 488

0

996

361

492

361

853

435

Fritidsavdelninge
n

18 249

1 292

19 927

1 568

-1 678

276

-1 402

2 986

Kulturavdelninge
n

12 165

1 150

12 570

1 382

-405

232

-173

232

Summa

31 902

2 442

33 493

3 311

-1 591

869

-722

3 653

Ledning Kultur och fritids avvikelsen har uppstått pga vakant tjänst som är tillsatt från
och med 2 maj samt en halvtid föräldraledighet. Balanserar underskottet på
kulturavdelningen. Avvikelsen i intäkt är ej budgeterat stadsbidrag.
Fritidsavdelningens avvikelse består av dyrare lokalvårdsavtal vid ny upphandling,
högre lokalhyror än budgeterat, något högre personalkostnader i simhallen och på
fritidsgårdarna i Bro för att trygga platsen och arbetsmiljön. Några större inköp är också
gjorda i början av året.
Kulturavdelningens avvikelser består främst av högre personalkostnader för att trygga
arbetsmiljön i Brohuset och i Kulturhuset i Kungsängen.

2.2 Helårsprognos
Budget 2019
(tkr)

Prognos 2019

Budgetavvikelse 2019

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

4 302

0

4 081

0

221

0

221

Fritidsavdelningen

53 829

3 875

54 346

3 875

-517

0

-517

Kulturavdelningen

35 471

3 450

35 692

3 450

-221

0

-221

Summa

93 602

7 325

94 119

7 325

-517

0

-517

Ledning Kultur och fritid

2.3 Ekonomisk analys
Ledning kultur och fritids avvikelse beror på vakans under föräldraledighet.
Fritidsavdelningens avvikelse beror på högre kostander vid nytt lokalvårdsavtal samt
ökade lokalkostnader.
Kulturavdelningens avvikelse beror på högre personalkostnader för att säkerställa
arbetsmiljön samt ökade lokalkostnader.
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2.4 Sociala investeringsfonden
Projekt

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
201904

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

2018-01

2020-12

1 500

322

1 500

0

1 500

322

1 500

0

(tkr)
We empower

Summa

2.5 Kommentarer sociala investeringsfonden
Genom gårdsråd och projektgrupper har delaktigheten ökat. Personal har fått en
tvåstegsutbildning i i COOP-metoden för föräldrar till ungdomar 13-17 år som har
startat under våren 2019. Denna utbildning kompletterar den utbildning som
socialtjänsten och utbildningskontoret har för barn mellan 6-12 år.

2.6 Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2018

Prognos
2019

Budget 2019

Kvar av
budget 2019

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Upprustning Kvistaberg

6 920

4 995

250

1 925

1 675

25 000

24 080

100

920

820

Investeringsram KFN

196

0

196

196

0

Fasadskyltar

360

288

72

72

0

Skyltar fornminne

100

83

17

17

0

82 731

2 418

40 000

80 313

40 313

Instrument/Utrustning

500

287

150

213

63

Förbättring badplatser

1 059

588

471

471

0

12 000

895

19 105

11 105

-8 000

60

30

30

30

0

Skvalprännor lilla bassängen

160

0

160

160

0

Kulturmiljö

100

0

0

100

100

Konstgräs

4 500

0

4 500

4 500

0

Övrigt fritid

2 000

1 789

211

211

0

Tillgänglighetsanpassad brygga
(från TN)

200

134

66

66

0

Självservice bibliotek

180

46

134

134

0

Kulturhuset

100

0

100

100

0

Förvaltning av kulturmiljöer

200

0

200

200

0

Elbelysning befintliga
motionspår

200

0

100

200

100

Ljudanläggningar simhallen

300

0

300

300

0

Asfaltering Marina
föreningshuset

150

0

0

150

150

137 016

35 633

66 162

101 383

35 221

Projekt

Upprustning stall Prästtorp

Sporthall anpassad för
bordtennis (flexibel sporthall)

Aktivitetspark i Råby, Bro
Konstnärlig utsmyckning
rampen

Summa
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2.7 Kommentarer investeringsredovisning
Planering och genomförande av tilldelade investeringsmedel pågår.
Upprustning Kvistaberg drar ut på tiden då nämnden inväntar inkoppling av
kommunalt VA.
Upprustning stall Prästtorp Processen med att riva gamla stallet är påbörjad vilket är
sista steget i projektet.
Sporthallen anpassad för bordtennis beräknas färdigställas våren 2020.
Aktivitetsparken kommer att färdigställas under sommaren 2019.
Konstgräs: Byte av konstgräs är planerat till sommaren 2019.
Några av de mindre investeringarna kommer att påbörjas men inte avslutas under 2019
och flyttas därför över till 2020.
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om att ha solceller
på taken, Kungsängens nya IP
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för förslaget och ger kultur- och
fritidskontoret i uppdrag att ta fram en detaljerad kalkyl på vad
investeringskostnaden, besparingen samt återbetalningstiden blir som underlag
inför budget 2021.

Sammanfattning
Det finns stora miljövinster och även ekonomiska vinster på längre sikt att
installera solceller på Kungsängens Idrottsplats. Det behövs dock ett bättre
underlag för att kunna ta beslut huruvida detta är ett prioriterat projekt att lyfta
i mål och ram 2021.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag om att ha solceller på taken, Kungsängens nya IP



Kommunfullmäktiges beslut §161 Dnr KS 18/0451

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I medborgarförslaget som inkom 2018-11-14 beskrivs förutsättningar för att
installera solceller på Kungsängens IP, Västra Rydsvägen 111. Detta ser
verksamheten som ett bra förslag utifrån ett miljöansvar och långsiktigt
ekonomiskt perspektiv. Det innebär dock en stor investering och de
beräkningar vi har gjort är det ungefärlig återbetalningstid på cirka 10 år.
Statens bidrag har sänkts till 20 % och det finns ingen garanti att de beviljas, så
i en kalkyl måste en ta höjd för att stå för hela kostnaden för investeringen.
Kontoret ser att det kan vara intressant att göra en grundligare utredning på vad
detta kan innebära och ber att få återkomma med ett kostnadsförslag och om
det verkar vara en rimlig satsning återkomma med detta i mål och ram dialogen
för 2021.

Barnperspektiv
Detta är ett förslag som gynnar vår miljö i form av lägre energiförbrukning och
2
även mindre CO utsläpp. Detta påverkar våra barn i positiv bemärkelse.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige

§ 161

Sammanträdesdatum:

2018-12-19

Medborgarförslag om att ha solceller på
taken, Kungsängens nya IP
Dnr KS 18/0451

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 14 november 2018 inkom ett medborgarförslag om att ha solceller på
taken vid Kungsängens nya IP.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 14 november 2018.

Beslutet skickas till:
•
•

Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden

9 (89)

Hej!
Om man kollar på solcellskartan på kommunens hemsida ser man att förutsättningarna för
solceller är optimala på byggnaden vid nya IP. Eftersom IP drar mycket ström skulle det vara bra
ur miljösynpunkt
att belägga taket med solceller.
Om man belägger hela taket med solceller (120m*17m) kan lägga ca 1350 paneler som generar
ca. 4000kW i maxeffekt vilket blir ca (950*4000kW) => 3,8MWh per år.
Kostnaden borde bli runt 1350*3000:- = 4 miljoner kr. Efter 30% bidrag från staten.
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om längre
belysningstid vid Kungsängens IP
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för ett mycket bra förslag och beslutar i
enlighet med kontorets förslag att istället för att installera en strömbrytare/timer
marknadsföra möjligheten att be vaktmästarna tända upp på konstgräsplanen
vintertid. Båda förslagen tjänar samma syfte om att tillgängliggöra planerna
under perioder då planen inte är bokad.

Sammanfattning
Det finns redan idag en möjlighet för allmänheten att spela då det inte är
bokade tider då kultur- och fritidskontoret har vaktmästare på plats fram till kl.
22.00 under vinterhalvåret. Kultur- och fritidsnämnden tackar för ett mycket
bra förslag och beslutar i enlighet med kontorets förslag att istället för att
installera en strömbrytare/timer marknadsföra möjligheten att be vaktmästarna
tända upp på konstgräsplanen vintertid. Båda förslagen tjänar samma syfte om
att tillgängliggöra planerna under perioder då planen inte är bokad.

Beslutsunderlag


KFN 19/0087 Medborgarförslag om längre belysningstid vid
Kungsängens IP



Dnr KS 19/0102 §44 Medborgarförslaget överlämnas till Kultur och
fritidsnämnden för beslut

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ett medborgarförslag lämnades in 2019-02-06 från en boende i Kungsängen.
Där föreslås att lampor ska vara påslagna på fotbollsplanen även då det inte
förekommer matcher och träningar så att allmänheten ska kunna nyttja planen
på höst och vinterhalvåret. Förslagsställaren föreslår också att installera en
timer med tre timmars intervaller för att spara på elförbrukningen.
Vaktmästarna på IP tänder under vinterhalvåret om en så önskar och de har
arbetstid ända till klockan 22.00. Detta kan marknadsföras bättre så
kännedomen om denna service blir känd. Efter 22:00 ska inga lampor tändas
med respekt för de boende runt om. Sommartid är det ljust ändå, så en kan
spela.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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De stora strålkastarna bör inte heller tändas och släckas ofta då det är
påfrestande för utrustningen som är dyr. En lösning med knappar som besökare
själva ska hantera skulle kunna innebära onödigt slitage på utrustningen. Det är
också onödigt att de lyser då planen är tom då belysningen är energikrävande.
Det kan även påpekas att den uppvärmda planen som en kan nyttja på
vinterhalvåret är väldigt uppbokad och det finns inte så många tider för
allmänheten för spontan användning.

Barnperspektiv
Vi ser inte att detta inskränker på barn och ungdomars möjlighet att röra sig
spontant, då möjligheten finns att tända belysningen vid behov.

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef

Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
 Förslagsställaren

2 (2)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 44

2019-03-20

Medborgarförslag om längre
belysningstid vid Kungsängens IP
Dnr KS 19/0102

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 7 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om att ha längre belysningstid
vid Kungsängens IP.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag den 7 februari 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Hagström Yamamoto
Verksamhetsansvarig Kulturenheten
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2019-05-14

KFN 19/0101

1 (3)

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Sara.HagstromYamamoto@upplands-bro.se

Internremiss - Namnsättning inom detaljplan
"Brogård 1:89 m.fl (Tegelhagen), nr 1402, Bro
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på namnberedningens
förslag.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Ett nytt bostadsområde inom detaljplan ”Brogård 1:89 m.fl. (Tegelhagen), nr
1402, Bro” är under projektering. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Remiss
har skickats ut till berörda instanser för möjlighet att lämna synpunkter inför
beslut i Tekniska nämnden.
Namnberedningsgruppen har tagit fram förslag till namnsättning av vägar,
gång- och cykelvägar, torg och dammar inom norra delen av området.
Namnberedningsgruppen föreslår för huvudgatan namnet Sparres väg. För
lokalgatorna föreslås Klockartorpsvägen, Husbytorpsvägen, Bondhagsvägen,
Kuskens väg samt Mejerskans väg. För torgen föreslås Husbytorget, Naëmi
Tvelins torg (namnet kan stavas även utan trema, Naemi Tvelin, ifall det krävs
av praktiska skäl). För gång- och cykelvägarna föreslås Klockartorpsstigen och
Bondhagsstigen. För dagvattendammarna föreslås Klockardammen och
Torpardammen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2019.



Remiss angående namnsättning inom detaljplan ”Brogård 1:89 m.fl.
(Tegelhagen), nr 1402, Bro”

Ärendet
Ett nytt bostadsområde inom detaljplan ”Brogård 1:89 m.fl. (Tegelhagen), nr
1402, Bro” är under projektering. Det är ett område som gränsar till Ginnlögs
väg i norr och Kvistabergsviken, Mälaren i söder, samt bostadsområdet
Rättarboda och Rösaringvägen/Jurstabergsvägen i öster och Brogård/Bro Hofs
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-05-14

KFN 19/0101

golfbana i väster. I södra delen av området ligger det före detta tegelbruket och
Fiskartorp. Detaljplanen har vunnit laga kraft.
Namnberedningsgruppen har tagit fram förslag till namnsättning av vägar,
gång- och cykelvägar, torg och dammar inom norra delen av området.
Namnberedningsgruppen föreslår för huvudgatan namnet Sparres väg. För
lokalgatorna föreslås Klockartorpsvägen, Husbytorpsvägen, Bondhagsvägen,
Kuskens väg samt Mejerskans väg. För torgen föreslås Husbytorget, Naëmi
Tvelins torg (namnet kan stavas även utan trema, Naemi Tvelin, ifall det krävs
av praktiska skäl). För gång- och cykelvägarna föreslås Klockartorpsstigen och
Bondhagsstigen. För dagvattendammarna föreslås Klockardammen och
Torpardammen.
Motiveringen till namnförslaget lyder:
”Huvudgatan kommer få en sträckning igenom hela området i nord-sydlig
riktning. Namnberedningen föreslår namnet Sparres väg, för att
uppmärksamma familjen Sparre, ägare till Brogård 1810-1968. För mer
information om familjen Sparre på Brogård, se bilaga.
I planområdet nära Bro kyrka och Husby gamla bytomt föreslås namn med
anknytning till torpen Husbytorp och Klockartorp, som låg under Brogård.
Området har en rik historia med fornlämningar i landskapet skapat av
människan genom årtusenden. Det tidiga centrat i bygden, Husby, låg söder om
den nuvarande centralorten, kring Bro kyrka från 1100-talet. Den idag
övergivna byn Husby var under järnåldern en stormannagård med stort
gravfält. På gravfältet finns en storhög, allmänt kallad Assurs hög. Under tidig
medeltid blev Husby troligen kungsgård. Under 1500-talet var Husby
kommunens största by
I området söder om Husby och kyrkan föreslås temat yrkesgrupper på Brogård.
Mejerska och kusk är yrken som förekommer i husförhörslängder för Brogård, Bro
kyrkoarkiv.

Naëmi Tvelins torg syftar på Naëmi Tvelin, född 1891 på Brogård, aktiv i den
uppländska lantarbetsrörelsen och statarhustrurnas inofficiella talesperson under
1920-talet. För mer information om Naëmi Tvelin, se bilaga.”

Barnperspektiv
Namnsättningen förväntas inte påverka barnens livsmiljö.
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Datum

Vår beteckning

2019-05-14

KFN 19/0101

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef

Bilagor
1. Remiss angående namnsättning inom detaljplan ”Brogård 1:89 m.fl.
(Tegelhagen), nr 1402, Bro”
2. Karta (Bilaga 1- Remiss angående namnsättning inom detaljplan
”Brogård 1:89 m.fl. [Tegelhagen], nr 1402, Bro)
3. Om släkten Sparre på Brogård och om Naëmi Tvelin (Bilaga 2- Remiss
angående namnsättning inom detaljplan ”Brogård 1:89 m.fl.
[Tegelhagen], nr 1402, Bro)

4. Beslut sänds till
 Tekniska nämnden

3 (3)

Remiss namnärende
Samhällsbyggnadskontoret
Mät & GIS-enheten, Tekniska avdelningen

Sida 1 av 2
Datum

Annika Askeljung Jonsson

2019-05-03

kartor@upplands-bro.se

Dnr 18/0200

Remiss angående namnsättning inom detaljplan ”Brogård
1:89 m.fl. (Tegelhagen), nr 1402, Bro”
Denna remiss skickas ut till berörda för att ta del av synpunkter inför beslut i
Tekniska nämnden. Kontaktuppgifter vid frågor och remissvar finns sist i brevet.
Ärendets bakgrund
Ett nytt bostadsområde inom detaljplan ”Brogård 1:89 m.fl. (Tegelhagen), nr 1402,
Bro” är under projektering. Det är ett område som gränsar till Ginnlögs väg i norr
och Kvistabergsviken, Mälaren i söder, samt bostadsområdet Rättarboda och
Rösaringvägen/Jurstabergsvägen i öster och Brogård/Bro Hofs golfbana i väster. I
södra delen av området ligger det före detta tegelbruket och Fiskartorp. Detaljplanen
har vunnit laga kraft.
Namnberedningsgruppens förslag
Namnberedningsgruppen har tagit fram förslag till namnsättning av vägar, gång- och
cykelvägar, torg och dammar inom norra delen av området.
Namnberedningsgruppen föreslår för huvudgatan namnet Sparres väg. För
lokalgatorna föreslås Klockartorpsvägen, Husbytorpsvägen, Bondhagsvägen,
Kuskens väg samt Mejerskans väg. För torgen föreslås Husbytorget, Naëmi Tvelins
torg (namnet kan stavas även utan trema, Naemi Tvelin, ifall det krävs av praktiska
skäl). För gång- och cykelvägarna föreslås Klockartorpsstigen och Bondhagsstigen.
För dagvattendammarna föreslås Klockardammen och Torpardammen.
Motivering till namnförslag
Huvudgatan kommer få en sträckning igenom hela området i nord-sydlig riktning.
Namnberedningen föreslår namnet Sparres väg, för att uppmärksamma familjen
Sparre, ägare till Brogård 1810-1968. För mer information om familjen Sparre på
Brogård, se bilaga.
I planområdet nära Bro kyrka och Husby gamla bytomt föreslås namn med
anknytning till torpen Husbytorp och Klockartorp, som låg under Brogård. Området
har en rik historia med fornlämningar i landskapet skapat av människan genom
årtusenden. Det tidiga centrat i bygden, Husby, låg söder om den nuvarande
centralorten, kring Bro kyrka från 1100-talet. Den idag övergivna byn Husby var
under järnåldern en stormannagård med stort gravfält. På gravfältet finns en storhög,
allmänt kallad Assurs hög. Under tidig medeltid blev Husby troligen kungsgård.
Under 1500-talet var Husby kommunens största by.
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I området söder om Husby och kyrkan föreslås temat yrkesgrupper på Brogård.
Mejerska och kusk är yrken som förekommer i husförhörslängder för Brogård, Bro
kyrkoarkiv.
Naëmi Tvelins torg syftar på Naëmi Tvelin, född 1891 på Brogård, aktiv i den
uppländska lantarbetsrörelsen och statarhustrurnas inofficiella talesperson under
1920-talet. För mer information om Naëmi Tvelin, se bilaga.
Kontaktuppgifter
Synpunkter på förslaget skickas till Upplands-Bro kommun, Tekniska nämnden,
196 81 Kungsängen eller via e-post tekniskanamnden@upplands-bro.se senast
den 27 maj 2019.
Vid frågor, kontakta Annika Askeljung Jonsson, telefon 08-581 692 11 eller e-post
kartor@upplands-bro.se.

Namnberedningsgruppen

Bilagor:

1. Karta (Remiss_bilaga_TegelhagenNorra_karta.pdf)
2. Om släkten Sparre på Brogård och om Naëmi Tvelin (Remiss_
bilaga_TegelhagenNorra_TvelinSparre.pdf)

Sändlista: Kultur- och Fritidsnämnden, Upplands-Bro kommun
Tekniska avdelningen, Upplands-Bro kommun
Bro-Lossa hembygdsförening
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Kulturbojen
PostNord
Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning
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Bilaga 1 - Remiss angående namnsättning inom detaljplan
”Brogård
1:89 m.fl. (Tegelhagen), nr 1402, Bro”.
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Bilaga 2 - Remiss angående namnsättning inom detaljplan
”Brogård 1:89 m.fl. (Tegelhagen), nr 1402, Bro”
Om släkten Sparre på Brogård
1810 tillträdde landshövdingen greve Erik Samuel Sparre egendomen genom sitt
giftermål med Katarina Ulrika Montgomery som fått egendomen i av sin morfar Carl
Cederhielm.
1851 övergick Brogård till hans son, landshövdingen i Älvsborgs Iän, greve Erik
Josias Sparre (1816-1886). Som en av sin tids mest energiska Iänschefer - med
speciellt intresse för järnvägarnas utveckling - hade denne ringa tid över för skötseln
av sina egna stora jordegendomar. Han ägde förutom Brogård Lejondal i Uppland,
Västberga och Årsta och Brännkyrka samt underlydande Nygård, Hernevi, Husby,
Råby, Finsta, Klöf och Ullevi.
1886 ärver sonen greve Johan Sparre, född 1856. Han övertog skötseln redan 1882
då gården under tid varit utarrenderad och var i mindre gott skick. Varken Johan
Sparres far eller farfar hade bott stadigvarande på Brogård som stod och förföll. Han
genomförde den upprustning av gården som behövdes och satte den i gott skick. I
hans nydaningsarbete ingick en inte obetydlig byggnadsverksamhet som förutom
uppförandet av det palatslika corps-de-logiet 1888-89 även omfattade stall, svinhus,
gårdsmejeri, trädgårdsmästarbostad, växthus, statbyggnader, vattenuppfordringsverk,
samt med snickeriverkstad.
Johan Sparre lät planera och anlägga en delvis ny trädgård och framför allt en
landskapspark som bildar en helhet tillsammans med den nyuppförda
huvudbyggnaden.
Han omvandlade också det lilla gårdstegelbruket, anlagt vid mitten av 1800-talet, till
ett för tiden modernt tegelbruk.
1938 avled greve Johan Sparre barnlös. Gården övergick till hans systers
dotterdotter, friherrinnan Ebba Reuterskiöld, född von Rosen. 1968 såldes gården till
Kooperativa Förbundet.
- Ur Inventering av Brogård år 2001, Stockholms läns museum

Om Naëmi Tvelin
Naëmi Tvelin (1891-1972) föddes i ett statarhem på godset Brogård i Uppland som
Sara Naëmi Vallentina Vaxgren. Redan 1909 gifte hon sig med statdrängen Johan
Tvelin från Värmdö socken och inom kort fick paret arbete på gods i
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Stockholmstrakten. Under 1910-talet flyttade familjen Tvelin, i likhet med många
andra statarfamiljer, mellan åtskilliga godsegendomar i hopp om att finna en dräglig
tillvaro. I efterdyningarna av 1925 års skördestrejk i Uppland och Södertörn bosatte
sig familjen Tvelin i Järfälla, där paret stannade till sin död i början av 1970-talet.
Genom ett brinnande bildningsintresse och en sällspord klassmedvetenhet blev
Naëmi under 1920-talet inofficiell talesperson för statarhustrurna i den uppländska
lantarbetarrörelsen. Med inlevelse och skärpa gav hon många gånger uttryck för sina
erfarenheter från fattigdomen i statarhushållen. I bland annat tidskrifterna
Morgonbris, Lantarbetaren och Skogs- och lantarbetet uppmanade hon sina
medsystrar att sluta upp bakom männen i den stundtals hårda kampen mot
godsägarna.
Naëmi betonade ofta att statarhustrurna vanligtvis blev tvingade att åta sig mjölkning
och utearbete på godsen till följd av sina mäns anställningsform, vilket enligt henne
var en anledning till att: ”lantarbetarhustrurnas historia blir oftast skriven i tårar”.
Förutom en betydande journalistisk gärning i fackförbundspressen var Naëmi aktiv i
Upplands Lantarbetareförbund och i socialdemokratiska kvinnoklubbar. Hon var
exempelvis vice ordförande i Kungsängens socialdemokratiska kvinnoklubb i början
av 1920-talet och deltog senare i det kommunala arbetet i Järfälla. Naëmi Tvelin fick
aldrig möjlighet till utbildning men blev, genom sin politiska journalistik och
aktivism som statarhustru, en autodidakt i ordets djupaste bemärkelse.
- Ur Systrar, kamrater! Kvinnor i arbetarrörelsen, almanacka 2017, utgiven av
Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetarrörelsens arkiv. Text: Gustav
Nyberg.
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Er beteckning

eva.falk@upplands-bro.se

Internremiss - Namnsättning av väg, Ådö 1:92,
Bro
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på namnberedningens
förslag.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Ett nytt bostadshus ska byggas på fastigheten Ådö 1:92. En ny väg till fastigheten
behöver namnsättas och förslaget är Sjöbacken. Remiss har skickats ut till berörda
instanser för möjlighet att lämna synpunkter inför beslut i Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2019



Remiss angående namnsättning av väg, Ådö 1:92, Bro

Ärendet
Ett nytt bostadshus ska byggas på fastigheten Ådö 1:92. En ny väg till fastigheten
behöver namnsättas. Remiss har skickats ut till berörda instanser för möjlighet att
lämna synpunkter inför beslut i Tekniska nämnden.

Motiveringen till namnförslaget lyder:
Vägen utgår från Ådövägen och leder västerut över fastigheten Ådö 1:45.
Vägen leder mot, men inte fram till, Mälaren. Marken är kuperad och
växtligheten består av blandskog. Övriga vägar i närområdet heter, utöver
Ådövägen, Hällmarksstigen, Ljungbacken och Ådö skogsväg.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Fastighetsägaren inkom med förslaget Mälarvägen. Namnberedningsgruppen
anser att om namnet ”Mälaren” ska användas i ett vägnamn inom kommunen
bör det användas till en större väg som används av allmänheten och som
faktiskt leder fram till eller längs med Mälaren.
Namnberedningsgruppen förslog vägnamnet Tallkottsbacken vilket
fastighetsägaren tyckte var för långt och föreslog istället Sjöbacken, Askbacken
eller Bergsbacken. Av dessa anser namnberedningsgruppen att Sjöbacken är ett
passande namn utifrån platsens beskaffenhet (-backen) och att vägen leder mot
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vatten (Sjö-). Namnberedningsgruppen går därför på fastighetsägarens förslag
Sjöbacken.

Barnperspektiv
Namnsättningen förväntas inte påverka barnens livsmiljö.

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef

Bilagor
1. Remiss angående namnsättning av väg, Ådö 1:92, Bro
2. Remiss, Kartbilaga
Beslut sänds till
 Tekniska nämnden
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Remiss namnärende
Samhällsbyggnadskontoret
Mät & GIS-enheten, Tekniska avdelningen

Sida 1 av 2
Datum

Annika Askeljung Jonsson

2019-05-03

kartor@upplands-bro.se

Dnr 19/0160

Remiss angående namnsättning av väg, Ådö 1:92, Bro
Denna remiss skickas ut till berörda för att ta del av synpunkter inför beslut i
Tekniska nämnden. Kontaktuppgifter vid frågor och remissvar finns sist i brevet.
Ärendets bakgrund
Ett nytt bostadshus ska byggas på fastigheten Ådö 1:92. En ny väg till fastigheten
behöver namnsättas.
Namnberedningsgruppens förslag
Namnberedningsgruppen föreslår namnet Sjöbacken.
Motivering till namnförslag
Vägen utgår från Ådövägen och leder västerut över fastigheten Ådö 1:45. Vägen
leder mot, men inte fram till, Mälaren. Marken är kuperad och växtligheten består av
blandskog. Övriga vägar i närområdet heter, utöver Ådövägen, Hällmarksstigen,
Ljungbacken och Ådö skogsväg.
Fastighetsägaren inkom med förslaget Mälarvägen. Namnberedningsgruppen anser
att om namnet ”Mälaren” ska användas i ett vägnamn inom kommunen bör det
användas till en större väg som används av allmänheten och som faktiskt leder fram
till eller längs med Mälaren.
Namnberedningsgruppen förslog vägnamnet Tallkottsbacken vilket fastighetsägaren
tyckte var för långt och föreslog istället Sjöbacken, Askbacken eller Bergsbacken.
Av dessa anser namnberedningsgruppen att Sjöbacken är ett passande namn utifrån
platsens beskaffenhet (-backen) och att vägen leder mot vatten (Sjö-).
Namnberedningsgruppen går därför på fastighetsägarens förslag Sjöbacken.
Kontaktuppgifter
Synpunkter på förslaget skickas till Upplands-Bro kommun, Tekniska nämnden,
196 81 Kungsängen eller via e-post tekniskanamnden@upplands-bro.se senast
den 27 maj 2019.
Vid frågor, kontakta Annika Askeljung Jonsson, telefon 08-581 692 11 eller e-post
kartor@upplands-bro.se.

Namnberedningsgruppen
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1. Karta (Remiss_bilaga1_Ådö1_92_karta.pdf)

Sändlista: Kultur- och Fritidsnämnden, Upplands-Bro kommun
Tekniska avdelningen, Upplands-Bro kommun
Bro-Lossa hembygdsförening
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Kulturbojen
PostNord
Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning
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Bilaga 1 - Remiss angående namnsättning av väg, Ådö 1:92, Bro
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Magnus Carlberg
Enhetschef Kulturenheten
Kulturavdelningen
+46 8-581 692 67
magnus.carlberg@upplands-bro.se
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Vår beteckning
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering Kulturhusets funktioner och
tillämpning av lokaltaxa
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige göra en rättelse i
texten enligt förslag, om Kulturhusets funktioner, för tydlighet och bättre
arbetsprocesser.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige tog beslut om Kulturhusets funktioner och tillämpning av
lokaltaxa 2015-09-09. I underlaget som beslutet bygger på finns några
otydligheter och felaktigheter vilket i första hand inverkar negativt på
arbetsprocesser vid bokningar av Kulturhusets ytor.
Beslutet bygger på kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-000075. Från
detta underlag föreslås en ändring. Stycket ”I Kulturhuset finns olika arenor att
utnyttja med olika funktioner. På våning 1, 2 och 6 genomförs arrangemang.
De är också möjliga att boka och hyra för olika möten och sammankomster.”
föreslås ändras till ”I Kulturhuset finns olika arenor att utnyttja med olika
funktioner. På våning 1 och 2 genomförs offentliga arrangemang endast i
samverkan med kommunen. Våning 1, 2 och 6 är också möjliga att boka och
hyra för olika icke-offentliga möten och sammankomster för slutna sällskap.”

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2015, Ks § 104



Kommunfullmäktiges beslut den 9 september 2015, Kf § 77



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse KFN 19/0099

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Kommunfullmäktige tog beslut om Kulturhusets funktioner och tillämpning av
lokaltaxa 2015-09-09. I underlaget som beslutet bygger på finns några
otydligheter och felaktigheter vilket i första hand inverkar negativt på
arbetsprocesser vid bokningar av Kulturhusets ytor. På plan 6 genomförs inga
arrangemang utan det är en yta för interna kommunmöten dagtid och på
kvällstid kan föreningar boka lokalerna. För att verksamheten på plan 1 och 2
ska fungera optimalt så behövs en tydlighet i reglerna. Här genomförs väldigt
många arrangemang och de som är offentliga sker alltid i samverkan med
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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kommunen, antingen Kulturavdelningen eller Kommunledningskontoret. Det
är också möjligt att hyra in sig för slutna arrangemang med priser enligt
kommunens lokaltaxa.
Beslutet bygger på kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-000075. Från
detta underlag föreslås således en ändring. Stycket ”I Kulturhuset finns olika
arenor att utnyttja med olika funktioner. På våning 1, 2 och 6 genomförs
arrangemang. De är också möjliga att boka och hyra för olika möten och
sammankomster.” föreslås ändras till ”I Kulturhuset finns olika arenor att
utnyttja med olika funktioner. På våning 1 och 2 genomförs offentliga
arrangemang endast i samverkan med kommunen. Våning 1, 2 och 6 är också
möjliga att boka och hyra för olika icke-offentliga möten och sammankomster
för slutna sällskap.”

Barnperspektiv
Med ökad mångfald och större utbud kommer beslutet att ha positiv effekt på
barnens livsmiljö.

Hannah Rydstedt

Magnus Carlberg

Kultur- och fritidschef

Avdelningschef Kultur

Bilagor
1. Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2015, Ks § 104

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Kulturavdelningen
 Kontaktcenter
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Maria Johansson
Tf kommundirektör
08-581 691 27
maria.johansson@upplands-bro.se

Datum

Dnr

2015-08-10

2015-000075

Kulturhusets funktioner och tillämpning av
lokaltaxa
Förslag till beslut
Kommundirektörens redovisning av rutiner med mera för Kulturhusets och
kommunhusets gemensamma funktioner godkänns.

Förslag till beslut av Kommunfullmäktige
Lokaltaxa för uthyrning av Kulturhusets lokaler med flera anläggningar
fastställs enligt Kommundirektörens förslag.

Sammanfattning
Kulturhuset i Kungsängen invigdes i september 2014. I byggnaden finns en rad
funktioner som är till för allmänheten, föreningslivet och som bör kunna hyras
till olika aktiviteter tillsammans med de funktioner som finns i Kommunhuset.
Kommundirektören har tagit fram en sammanfattning av vad som kommer att
gälla för husens användning samt förslag till taxa för uthyrning av de nya
lokalerna.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2015 att remittera ärendet till
Kultur och Fritidsnämnden.
Kultur- och Fritidsnämnden beslutade den 9 juni 2015 att godkänna
kommundirektörens redovisning av rutiner med mera för Kulturhusets och
kommunhusets gemensamma funktioner.

Beslutsunderlag

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

•
•
•
•

Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden sammanträde den 9 juni 2015
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2015
Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april 2015
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2015, reviderad
15 april 2015.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2015-08-10

Ärendet
Kulturhuset i Kungsängen invigdes i september 2014. I byggnaden finns en rad
funktioner som är till för allmänheten, föreningslivet och som bör kunna hyras
till olika aktiviteter tillsammans med de funktioner som finns i kommunhuset.
Dessa har inte helt kunnat tas i bruk på grund av ett antal tekniska problem
med lås, larm med mera. När dessa inom kort är lösta måste även ett antal
frågor om rutiner, taxor med mera fastställas.
Kommundirektören har tagit fram en sammanfattning av vad som kommer att
gälla för husens användning samt förslag till taxa för uthyrning av de nya
lokalerna.
Inriktning
Vision: ”Ett levande kulturhus som en demokratisk och stimulerande arena för
alla.”
Kulturhuset är en upplevelsearena, en attraktiv och engagerande kunskapskälla
som skapar utrymme och är tillgänglig för alla.
Kulturhusets professionalitet möjliggör, stimulerar och stärker olika möten i
kommunen. Det är den naturliga arenan där allmänheten, föreningslivet,
skolan, näringslivet och kommunen på ett utvecklande sätt krockar och skapar
engagemang, lär av vår historia, varandras olika erfarenheter och på det viset
öppnar för nya tankar.
I kulturhuset finns olika arenor att utnyttja med olika funktioner. På våning 1, 2
och 6 genomförs arrangemang. De är också möjliga att boka och hyra för olika
möten och sammankomster.
Våningsplan 3, 4 och 5, med café, scen, konsthall, bibliotek för stora och små,
utgör en fredad zon fri från oemotsagd påverkan man inte valt. Kommunen ska
alltid stå som neutral avsändare. Plan 3, som är gemensam med Kommunhuset,
är i grunden en öppen mötesplats och demokratisk arena. Där kan man ta del av
samhällsinformation från kommun och myndigheter, mötas i caféet och utföra
kommunärenden.
Biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Rutiner
All bokning av kommunens lokaler ska vara möjlig hos Kundcenter/Brohuset.
Av ovanstående programförklaring framgår att plan 3 i Kommunhus/Kulturhus
inte kan bokas/hyras ut till verksamheter som arrangeras av andra är de
kommunala verksamheterna.
Till dess att alla tekniska funktioner kommit på plats kan plan 1 och 6 endast
bokas under kommunhusets eller bibliotekets öppettider. Utrymmena bokas
och hyrs de ut enligt kommunens lokaltaxa. Mötesrummen på plan 6 jämställs
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Upplands-Bro kommun

Datum

2015-08-10

med studierum och Stora scenen på plan ett jämställs med Ekhammarscenen.
Kommunens lokaltaxa bifogas.
Öppethållande
Idag har Kulturhuset och Kommunhuset helt olika öppettider vilket bland annat
innebär att entreplanet och dess funktioner bara är delvis tillgängliga för
allmänheten. Avsikten är att caféet, läshörnan, samhällsinformation osv. ska
kunna vara tillgänglig under all den tid några andra funktioner är öppna.
Förutsättningarna för detta är främst att lås och larmfunktionerna och en
avskärmning av KC:s disk iordningställs och att caféet därmed får
förutsättningar att öka sina öppettider. Vi räknar med att hela plan 3 kan vara
öppet från 7.00 till dess biblioteket stänger under vardagar och följa
bibliotekets öppettider under helger. Om inget ytterligare hinder uppstår bör
det kunna ske från april i år.
Marknadsföring
I den nya lösningen för entreplanet kommer det att finnas fler möjligheter att
marknadsföra olika aktiviteter och budskap. I anslutning till caféet finns en stor
bildskärm som dels marknadsför olika aktiviteter i huset men som också kan
vara allmän kommuninformation om händelser i kommunen, olika kampanjer
osv. I kommunhusdelen kommer flera skärmar att installeras som bland annat
kommer att användas för allmän information till invånarna, samråd om
detaljplaner och andra former av medborgardialoger. Dessa utformas för att
möjliggöra viss interaktivitet med besökarna.
Brohuset
På samma sätt som Kulturhuset har det nya Brohuset fått ett antal nya
funktioner. Där ska samma professionalitet och engagerande kunskapskälla
finnas men smalare och mer lokalt förankrat. Även i Brohuset finns olika
arenor att utnyttja men de har olika funktioner. Mötesrum att hyra, simhall och
motionslokaler, konstkub, musiklokaler, småscener samt kundcenter och
bibliotek. För Biblioteket och Kundcenter gäller samma förutsättningar som för
motsvarande funktioner i Kungsängen.
Remiss av ärendet till Kultur- och Fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2015 att remittera ärendet till
Kultur och Fritidsnämnden.
Kultur- och Fritidsnämnden beslutade den 9 juni 2015 att godkänna
kommundirektörens redovisning av rutiner med mera för Kulturhusets och
kommunhusets gemensamma funktioner.

Barnperspektiv
Såväl Kulturhuset som Brohuset är en mycket viktig mötesplats för barns och
ungdomars utveckling. Ovanstående förslag och rutiner avser att underlätta för
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Upplands-Bro kommun

Datum

2015-08-10

deras tillgång till lokaler och aktiviteter som arrangeras såväl av kommunen
som av externa aktörer i våra lokaler.

Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Tf kommundirektör
Bilagor
1 Lokaltaxa för Upplands-Bro kommun
Beslut sänds till
• Kultur- och fritidsnämnden
• Kundcenter
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