Handlingar till
Kultur- och fritidsnämndens
sammanträde
den 3 december 2019
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Karin Haglund

2019-10-04

KFN 19/0171

Upplands-Bro kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Er beteckning

karin.haglund@upplands-bro.se

Sammanträdestider för Kultur- och
fritidsnämnden 2020
Förslag till beslut
Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredning för år
2020 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för
nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets kanslistab har
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och
dess beredningsgrupp för år 2020. I förslaget är ett antal sammanträden
föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare
sammanträdestillfällen.
Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall
ärenden ska vidare från nämnd till beslut i Kommunfullmäktige.
Förslag till sammanträdesschema för år 2020:
Beredning (tisdag) 16:00

Nämnd (tisdag) 16:00

11 februari

18 februari

24 mars

31 mars

19 maj

26 maj

22 september

29 september

13 oktober

20 oktober

1 december

8 december
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Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2019.
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Datum

Vår beteckning

2019-10-04

KFN 19/0171

Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
När och var Kultur- och fritidsnämnden sammanträder får inga direkta
konsekvenser för barn och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan enskilda
ärenden som behandlas under sammanträdena ha konsekvenser som ska redovisas
i de ärenden som behandlas i nämnden.

Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Beslut sänds till
 Samtliga ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden
 Kommunstyrelsen i Upplands-Bro
 Kontorschef
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TJÄNSTESKRIVELSE

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2019-11-17

KFN 19/0197

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se

Lokaltaxa 2020
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ny
taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar samt att ny taxa träder i
kraft den 1 januari 2020.

Sammanfattning
Kommunen växer och står inför ekonomiska utmaningar framöver då den
demografiska utvecklingen innebär att allt fler ska försörjas av allt färre i
arbetsför ålder. Dessutom står kommunen inför stora investeringar framöver då
vi behöver klara av volymökningarna i samtliga välfärdssektorer.
Då bidragsutredningen som genomfördes 2018 nu leder till ett nytt stödsystem
är det naturligt att taxorna också revideras. Senast taxorna reviderades var 2012
och sedan dess har driftkostnaderna och underhållsbehovet ökat.
I underlag till budget 2020 var höjda taxor en viktig del för att nämnden ska
klara en budget i balans 2020. Det innebär att taxeändringarna behöver göras
från 1 januari 2020.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019.
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Vår beteckning
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Ärendet
Kommunen växer och står inför ekonomiska utmaningar framöver då den
demografiska utvecklingen innebär att allt fler ska försörjas av allt färre i
arbetsför ålder. Dessutom står kommunen inför stora investeringar framöver då
vi behöver klara av volymökningarna i samtliga välfärdssektorer.
Då bidragsutredningen som genomfördes 2018 nu leder till ett nytt stödsystem
är det naturligt att taxorna också revideras. Senast taxorna reviderades var 2012
och sedan dess har driftkostnaderna och underhållsbehovet ökat.
I underlag till budget 2020 var höjda taxor en viktig del för att nämnden ska
klara en budget i balans 2020. Det innebär att taxeändringarna behöver göras
från 1 januari 2020.
A-kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier
registrerade och verksamma i kommunen, för barn- och ungdomsverksamhet
upp till 20 år.
B-kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier
registrerade och verksamma i kommunen, för vuxenverksamhet över 20 år.
C-kund: Föreningar, privatpersoner och företag folkbokförda i Upplands-Bro
kommun.
D-kund: Kunder utanför Upplands-Bro kommun.
K-kund: Kommunens verksamheter, ny kategori
Tabellen visar nuvarande taxa och förlag till ny taxa (NT=ny taxa)
1. Alla taxor redovisas per timme om inget annat anges.
2. *För Ekhammarscenen, Stora scenen och Trappan ingår alltid teknik
men kostnad för tekniker tillkommer alltid.
3. Fotboll konstgräs plan 3, uppvärmd ändras från tillfälletaxa till enhetlig
timtaxa. Ett tillfälle träning är 1,5 timme och ett tillfälle match 2 timmar

Allmänna lokaler

Kund
A

NT

Kund
B

NT

Kund
C

NT

Kund
D

NT

Kund
K

Studierum

0

30

100

150

250

250

400

Matsal/Samlingssal

0

60

110

200

300

360

510

30

1100

1100

1500

1500

2000

2700

3500

1000

150

150

200

400

500

800

1000

225

225

Matsal/Samlingssal vid
fest, mellan kl 13.00-02.00.
Kommersiella evenemangentrébelagda
Matsal vid minidisco,
tillfälle

Kulturlokaler
Ekhammarscenen*

Kund
A

Datum

Vår beteckning

2019-11-17

KFN 19/0197

Kund
B

Kund
C

Kund
D

Kund
K

0

100

30

150

225

300

360

1000

Teknik 1 Ekhammar

225

0

225

0

300

0

450

0

Teknik 2 Ekhammar

375

0

375

0

450

0

600

0

Trappan i Kulturhuset*
Stora scenen i
Kulturhuset*
Sporthallar/
gymnastiksalar
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30

100

150

300

1000

30

100

150

300

1000

30

Kund
A

Kund
B

Kund
C

Kund
D

Kund
K

Sporthall

0

40

100

150

250

300

500

30

Gymnastiksal

0

30

80

100

200

210

360

30

Lov/Helger i sporthall mer
än 3 tim.
Kommersiella evenemangentrébelagda
Handbollsklister
Kungsängens sporthall,
helg-arrangemang.

150

0

150

0

150

0

60

100

60

200

200

300

75

125

40
Kund
A

Kund
B

0
420

350
Kund
C

570
550

Kund
D

Kund
K

1/3 hall

150

150

200

180

280

300

450

30

2/3 hall

240

240

290

280

380

480

630

50

Hela hallen

340

340

390

390

490

690

840

100

500

1150

1250

1150

1300

Kommersiella
arrangemang (auktion,
mässa, konsert)
Bro Bollhall konstgräs

500
Kund
A

Kund
B

Kund
C

Kund
D

Kund
K

1/12-31/3 Träning/Match

0

300

350

700

800

1200

1350

30

1/4-30/11 Träning/Match

0

200

250

400

500

600

750

30

Arrangemang

400

400

450

1000

1100

1800

1950

400

Uthyrning där vaktmästare
krävs utöver kallhyra, även
skolor

400

400

500

400

500

400

500

500

500

Skolor

100

Idrottsplats
Kungsängens IP
Fotboll konstgräs Plan 3
- uppvärmd

Kund
A

Kund
B

timme

Kund
C

timme

Kund
D

timme

Kund
K

1/12-31/3 helplan – träning

0

300

300

700

600

1200

800

30

1/12-31/3 helplan – match

0

400

400

1000

800

1800

1600

30

1/4-30/11 helplan – träning

0

120

150

240

300

450

600

30

1/4-30/11 helplan – match

0

180

200

360

400

600

800

30

0

60

100

120

200

230

400

30

180

200

300

400

30

1/4-30/11 halvplan –
träning
1/4-30/11 halvplan –
match
Friluftsgård

0
Kund
A

Hällkana

0

Hällkana övernattning,
dygn

0

Kanoter, styckesvis/tillfälle
Nycklar

75
Kund
A

Kund
B

500

Kund
C

Kund
D

Kund
K

90

140

170

300

300

500

30

750

800

1000

1100

1200

2000

500

75
Kund
B

100
Kund
C

200
Kund
D

75
Kund
K

Försent inlämnad nyckel

300

300

300

300

300

Borttappad nyckel

600

600

600

600

600

Borttappad tagg
Lägsta taxa

100
Kund
A

Lägsta hyra/avgift som tas
ut per bokning
Deponi

Teknik

Städavgift

0

400

400

200

500

400

0

400

250

1000

500

400

0

400

1000

500

400

Kund
K
0
Kund
K
500

Kund
D
500

400

100

300

Kund
D

Kund
C
500

150
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Kund
K

Kund
D

Kund
C

Kund
B
500

150

100
Kund
D

Kund
C

Kund
B

Kund
A

Hyresgäst som inte utfört
överenskommen
grovstädning debiteras
städavgift.

1000

100
Kund
C

Kund
B

Kund
A

Tekniksupport
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100

150

Kund
A
1000

Vår beteckning

2019-11-17

Kund
B

150

Deponi vid fester

Datum

500
Kund
K

500

500

Barnperspektiv
Barnens aktiviteter prioriteras då taxan förblir oförändrad för målgruppen. Det
är viktigt att möjliggöra för föreningslivet att hålla en låg tränings- och
medlemsavgift. Höga deltagarkostnader får inte stå som hinder för att
vårdnadshavare ska ha råd att låta sina barn ha en aktiv fritid. Föreningslivets
aktiviteter bidrar till att skapa en god folkhälsa samt aktiva och välmående
invånare. I föreningslivet skapas sammanhang och engagemang för våra barn.
Här lägger vi grunden till friska, aktiva vuxna och därför vill vi behålla de unga
i föreningslivet under så lång tid som möjligt.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Bilagor
1. Bilaga 1 jämförelser med andra kommuners taxor.
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Kommunfullmäktige

Sara
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TJÄNSTESKRIVELSE

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2019-11-15

KFN 19/0167

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se

Yttrande - motion om att illustrera och
synliggöra kommunens historia och kulturarv
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden anser att det är positivt att det finns engagemang
och förslag för att ytterligare lyfta fram kommunens rika historia. Det är också
viktigt att synliggöra att förslagen innebär att budget och arbetsresurser måste
avsättas i enlighet med Kultur- och fritidskontorets yttrande som antas av
Kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning
Miljöpartiet har inkommit med en motion den 24 september 2019 om att
synliggöra kommunens historia och kulturarv.
De föreslår;
 en permanent modern utställning om vårt kulturarv i Kulturhuset eller
Kommunhusets foaje (gjord av utställningspedagog, i nästa steg även
tillgängligt i Bro)


att skyltar som berättar och informerar om historiska platser sätts upp.

Följande yttrande är en redogörelse av nuläget i kommunens kulturmiljöarbete
samt en kommentar till förslagen i motionen.
Det är positivt att det finns engagemang och förslag för att ytterligare lyfta
fram kommunens rika historia. Det är också viktigt att synliggöra att förslagen
innebär att budget måste avsättas eller omprioriteras. I dagsläget arbetar en
tjänsteperson, 0.8 tjänst med hela kulturmiljöområdet.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

En utställningssatsning kräver ekonomiska samt personella resurser inom
kommunen som kan bidra till underlagsarbetet.
Under 2018-2019 har flera fornlämningsmiljöer tillgängliggjorts genom
röjning av skog: Dalkarlsbacken, Almare Stäkets borgruin, gravfältet vid Bro
kyrka med den sk Assurs hög och Askers gravfält. Stängsling och fårbete finns
nu på Almare Stäkets borgruin. Nu finns också förutsättningar för att på ett
kostnadseffektivt sätt hålla ett urval fornlämningsmiljöer öppna genom att ett
skogröjningslag bildats i samarbete mellan kulturmiljöverksamheten,
naturreservatsförvaltningen (kommunekolog) och arbetsmarknadsenheten.
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Datum

Vår beteckning

2019-11-15

KFN 19/0167

Prioritet just nu är att tillgängliggöra ett urval kulturmiljöer, däribland de som
tillgängliggjorts genom skogsröjning och utveckla dessa till fina besöksmål.
Det finns också prioritet att satsa på utveckling av Kvistaberg som besöksmål. I
dessa satsningar ingår produktion av vackra, informativa skyltar. Med dessa
tillgängliggjorda miljöer som grund finns stora möjligheter att med förenade
krafter synliggöra Upplands-Bro kommun och dess historia för
kommuninvånare och tillresta besökare.

Beslutsunderlag


Motion om att illustrera och synliggöra kommunens historia och
kulturarv daterat 24 september 2019.



Tjänsteskrivelse med yttrande daterat 15 november 2019.

Ärendet
Miljöpartiet har inkommit med en motion den 24 september 2019 om att
synliggöra kommunens historia och kulturarv.
De föreslår;
 en permanent modern utställning om vårt kulturarv i Kulturhuset eller
Kommunhusets foaje (gjord av utställningspedagog, i nästa steg även
tillgängligt i Bro)


att skyltar som berättar och informerar om historiska platser sätts upp.

Kultur-och fritidskontorets yttrande
Följande yttrande är en redogörelse av nuläget i kommunens kulturmiljöarbete
samt en kommentar till förslagen i motionen.
Det är positivt att det finns engagemang och förslag för att ytterligare lyfta
fram kommunens rika historia. Det är också viktigt att synliggöra att förslagen
innebär att budget måste avsättas eller omprioriteras. I dagsläget arbetar en
tjänsteperson, 0.8 tjänst med hela kulturmiljöområdet.
Arbetet inbegriper rådgivning, stöd och yttranden för att vägleda kommunen att
följa lagkrav om hänsyn och skydd av kulturmiljöer i plan- och bygglag,
kulturmiljölag, miljöbalk m.fl. Arbetsuppgifterna innebär också förvaltning av
Kvistaberg samt viss förvaltning av hembygdsgårdarna Klint och Fattigstugan
som underhålls av hembygdsföreningar. Kulturmiljöansvarig ansvarar även för
fornvård och övrig tillgängliggörande av kulturmiljöer från olika tider,
kommunens bildarkiv samt visst arbete med föreningsstöd.
Ur kulturmiljöverksamhetens synpunkt är det positivt att kommunens historia
presenteras på central plats i kommunhuset och i Bro. Det är viktigt att göra ett
medvetet urval av vilka historiska händelser och aspekter av kommunens
historia som ska synliggöras så att alla kan känna sig inkluderade. Det behövs
en utställningsproducent för en sådan satsning. Att ta in en
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Vår beteckning
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utställningsproducent för ett sådant uppdrag kräver beslut om ekonomiska
resurser samt beslut att omprioritera personalresurser för den person inom
kommunen som ska bidra till underlagsarbetet.
Under 2018-2019 har flera fornlämningsmiljöer tillgängliggjorts genom
röjning av skog: Dalkarlsbacken, Almare Stäkets borgruin, gravfältet vid Bro
kyrka med den sk Assurs hög och Askers gravfält. Nu finns också stängsling
och fårbete på Almare Stäkets borgruin, genom samarbete med fårägare och
markägare. Fårbetet kommer att synliggöra lämningens strukturer på ett
mycket bra sätt.
Flera av fornlämningsmiljöerna ovan är fina besöksmål för människor både
inom och utanför kommunen. Det finns redan informationsskyltar vid flera
kulturmiljöer i kommunen: exempelvis vid Tuna by, Askers gravfält längs
Upplands-Bro leden på Lennartsnäshalvön, Råbygravfältet, Dalkarlsbacken,
Almare Stäkets borgruin, vid gravfält och boplats nedanför Rösaring. Vid
runstenar liksom vid Fornsigtuna finns sedan länge skyltar uppsatta av
Riksantikvarieämbetet. Vissa skyltar är i bra skick, andra behöver bytas ut eller
rengöras.
Det har varit viktigt att först tillgängliggöra fornlämningsmiljöerna genom
röjning innan nya informationsskyltar sätts upp. Röjningsarbetet är också något
som måste återkomma med jämna mellanrum för att platserna inte ska växa
igen. Nu finns förutsättningar för att göra detta på ett kostnadseffektivt sätt
genom att ett skogslag bildats i samarbete mellan kulturmiljöverksamheten,
naturreservatsförvaltningen (kommunekologen) och arbetsmarknadsenheten.
Nästa steg är att byta ut de informationsskyltar som finns och att sätta upp nya
skyltar. Dessutom finns det naturligtvis fler platser, t ex bebyggelsemiljöer i
tätorter och bycentrum, där informationsskyltar kan sättas upp för att informera
om platsens historia. I samband med plan- och exploateringsprojekt finns ofta
en stor vilja hos exploatörerna att lyfta fram platsens historia med
informationsskyltar, dock finns inte alltid en tydlighet i vem som ska utföra
detta. Att satsa på att producera ett stort antal nya skyltar är dels en
kostnadsfråga (investeringskostnad och driftkostnad) och en fråga om
personalresurser, där en del uppgifter för kulturmiljöansvarig som exempelvis
en grundförvaltning av Kvistaberg samt rådgivning i kommunens lagstadgade
kulturmiljöansvar inte kan väljas bort.
Prioritet just nu är att satsa på att utveckla ett urval kulturmiljöer, däribland de
som tillgängliggjorts genom skogsröjning. En stor satsning inom detta tema är
att utveckla Kvistaberg till ett besöksmål. I det ingår även att producera fina,
informativa informationsskyltar. Med dessa tillgängliggjorda miljöer som
grund finns stora möjligheter att med förenade krafter synliggöra UpplandsBro kommun och dess historia för kommuninvånare och tillresande från andra
kommuner.
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Vår beteckning
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Barnperspektiv
Att synliggöra mångfaldiga aspekter av kommunens historia, från forntid till
nutid bidrar till att barn ökar kunskapen om historia och om sin hemmiljö samt
får än större möjligheter till att identifiera sig med platsen de bor på.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Bilagor
1. Motion om att illustrera och synliggöra kommunens historia daterad 24
september 2019.
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Sara Ridderstedt
den 24 september 2019 12:53
kommunstyrelsen
Motion Kulturarv

Motion 2019-09-24
Illustrera kommunens historia
Fler behöver känna till mer om vår fantastiska kommun, den är för många anonym och
själlös.
Låt oss bidra till att en bostadsort också förvandlas till hembygd. Människor kommer att
vara rädda om sin hembygd det är viktigt för social hållbarhet i vår kommun. Miljöpartiet
vill se ett levande och relevant kulturarv baserat på den kunskap som finns och som
förmår synliggöra alla de berättelser som tillsammans bildar vårt gemensamma kulturarv.
Miljöpartiet föreslår till att börja med att:
*en permanent modern utställning om vårt kulturarv i Kulturhuset eller Kommunhusets
foaje (gjord av utställningspedagog, i nästa steg även tillgängligt i Bro)
*skyltar som berättar och informerar om historiska platser sätts upp

Sara Ridderstedt (MP)

1 (5)

TJÄNSTESKRIVELSE

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2019-11-18

KFN 19/0009

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se

Yttrande - Medborgarförslag om att se över
bidragssystemet Snabb Slant
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar förslagsställaren.
1. Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur-och fritidskontorets yttrande
om att beakta förslagsställarnas åsikter om bidraget ”Snabb slant” i det
nya stödsystemet.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att inrätta ett
ekonomiskt stöd för ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till
ungdomsrådet.

Sammanfattning
Den 14 november 2018 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro
kommun med förslag gällande kommunens stöd till kommunmedborgare som
vill arbeta med frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018 att överlämna
medborgarförslaget för yttrande till Kultur- och fritidsnämnden.
I medborgarförslaget föreslår förslagsställarna att föreningar och andra
initiativtagare till arrangemang med fokus på demokrati och mänskliga
rättigheter ska kunna få stöd av kommunen. Förslagsställarna önskar både
konsultativt stöd för att kunna utveckla idéer inom dessa områden och stöd i
form av ekonomiskt bidrag.
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De föreslår därför att kommunen förenklar stödprocesser för
föreningar/ungdomsinitiativ som vill ha stöd i sitt arbete att utveckla
demokratifrågor och mänskliga rättigheter samt att kommunen ser över
bidragssystemet Snabb Slant.
Kultur- och fritidskontoret tackar för medborgarförslaget och ser positivt på det
engagemang som förslagsställarna visar i utformningen av förslaget. Kontoret
kan konstatera att det idag är svårt för vissa typer av initiativ att passa in i
bidragsreglerna.
Kultur- och fritidskontoret kommer att ha medborgarförslaget i beaktande i den
fortsatta översynen av föreningsbidrag som pågår under hösten 2019. Kulturoch fritidskontoret föreslår även inrättande av ett ekonomiskt stöd för
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ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till ungdomsrådet.
Medborgarförslaget innehåller förutom förslag, även frågeställningar, som
besvaras i detta yttrande.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 18
november 2019



Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 14 januari 2019



Medborgarförslag den 14 november 2018



Förtydligande av medborgarförslag den 20 november 2018

Ärendet
Den 14 november 2018 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro
kommun med förslag gällande kommunens stöd till kommunmedborgare som
vill arbeta med frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018 att överlämna
medborgarförslaget för yttrande till Kultur- och fritidsnämnden.
I medborgarförslaget föreslår förslagsställarna att föreningar och andra
initiativtagare till arrangemang med fokus på demokrati och mänskliga
rättigheter ska kunna få stöd av kommunen. Förslagsställarna önskar både
konsultativt stöd för att kunna utveckla idéer inom dessa områden och stöd i
form av ekonomiskt bidrag.
De föreslår därför att kommunen förenklar stödprocesser för
föreningar/ungdomsinitiativ som vill ha stöd i sitt arbete att utveckla
demokratifrågor och mänskliga rättigheter samt att kommunen ser över
bidragssystemet Snabb Slant. I dagsläget kan bidraget Snabb Slant sökas för
anordnande av kulturarrangemang. I medborgarförslaget föreslås att kriterierna
för att kunna söka bidraget vidgas till att även omfatta föreningar och andra
initiativtagare, som vill anordna arrangemang med fokus på demokrati och
mänskliga rättigheter.
Kultur- och fritidskontorets yttrande
Översyn av föreningsbidrag

Kultur- och fritidskontoret genomför under hösten 2019 en översyn av Kulturoch fritidsnämndens föreningsstöd samt riktlinjer och allmänna bestämmelser
för ekonomiska bidrag. Syftet med översynen är att renodla och förenkla de
bidrag som betalas ut via Kultur- och fritidsnämnden. Det ska helt enkelt bli
lättare för föreningarna att söka stöd i det nya systemet.
I översynen har det blivit tydligt att gällande riktlinjer och rutiner kring
föreningsbidrag är svåra och för många.
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Målsättningen med översynen är att samtliga nämnder i kommunen som betalar
ut föreningsbidrag ska ha så lika ansökningsförfaranden och riktlinjer/regler för
sina bidrag som möjligt, för att förenkla och förtydliga ansökningsförfarandet
för ansökande föreningar.
Stöd och råd

Inom Kultur- och fritidskontoret finns funktionen föreningskonsulent. Denna
ska hjälpa föreningarna att navigera rätt bland de olika bidragen men också
vägleda om en vill starta föreningen eller boka lokaler. Våra fritidsgårdar och
dess personal kan också hjälpa unga att starta förening och lotsa dig som ung
rätt.
I kommunen finns också en tjänsteperson som arbetar med ungas inflytande
och demokratisk organisering. Till hen kan man vända sig med olika initiativ
för hjälp att utveckla sina idéer kring demokratifrågor och mänskliga
rättigheter.
Ungas inflytande

Upplands-Bro kommun har initierat ett arbete med etablering av ett
ungdomsråd i kommunen och rekrytering till rådet pågår just nu. Tanken är att
ungdomsrådet med egen budget kunna besluta om aktiviteter och satsningar,
initiativ som de anser är värdefulla i kommunen. Det finns idag inget uttalat om
en specifik ansökningsfond för bidrag men det skulle kunna vara något som
rådet väljer att instifta.
Bidrag och stöd att söka inom området demokrati/mänskliga rättigheter



För föreningar finns i dag ett jämställdhets- och integrationsbidrag som
kan sökas för aktiviteter inom dessa områden.
Bidrag kan beviljas föreningar som aktivt arbetar för att öka
jämställdheten i sin verksamhet, och som genomför
integrationsbefrämjande åtgärder.
Bidrag kan beviljas för insatser som görs med syfte att medvetet arbeta
med fokus på flickors och pojkars möjligheter till fritids- och
idrottsaktiviteter på lika villkor samt till föreningar som arbetar
medvetet med att bryta utanförskap och öka integrationen mellan barn,
ungdomar och vuxna med olika bakgrund.
Det kan inte ges till ordinarie verksamhet.



Bidraget ”Snabb Slant” är ett ungdomsstipendium med syfte att öka
ungdomars delaktighet i samhällslivet. En central punkt i Snabb Slant
är att det ska ges till konstnärligt/skapande arrangemang inom
kulturområdet men som naturligtvis kan ha sin grund inom demokratioch mänskliga rättigheter. Det kan inte ges till projekt inom
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utbildningsområdet såsom skolarbete. Stipendiet söks i samråd med
anställda inom kommunens verksamhetsområden och riktar sig till
ungdomar 13 – 24 år. Stödet uppgår till högst 6000 kronor.
Det finns inom kommunen coacher inom skola, fritidsavdelningen och
kulturskolan som kan ge ungdomar stöd för att lära sig planera och
utföra ett kulturprojekt som beviljats bidraget ”Snabb slant”. Det
innebär också att bidraget inte enbart består av ett finansiellt stöd för
föreningar.
Kulturbegreppet

Med kultur menas konstarterna musik, scenkonst-dans och teater, bildkonst,
arkitektur, skulptur, litteratur och konsthantverk.
Kultur och fritidskontorets slutsatser

Kultur- och fritidskontoret tackar för medborgarförslaget och ser positivt på det
engagemang som förslagsställarna visar i utformningen av förslaget. Kontoret
kan konstatera att det idag är svårt för vissa typer av initiativ att passa in i
bidragsreglerna.
Kultur- och fritidskontoret kommer att ha medborgarförslaget i beaktande i den
fortsatta översynen av föreningsbidrag som pågår under hösten 2019. Kulturoch fritidskontoret föreslår även inrättande av ett ekonomiskt stöd för
ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till ungdomsrådet.
Medborgarförslaget innehåller förutom förslag, frågeställningar, som besvaras i
detta yttrande.

Barnperspektiv
Barn och unga ska komma till tals i frågor som rör dem. Genom att skapa
förutsättningar i ungdomsrådet för unga att själva besluta över arrangemang
och aktiviteter skapas stödsystem som blir relevanta för unga. Genom att skapa
ett generellt stödsystem som blir lättbegripligt och funktionellt underlättar vi
för unga att själva söka och beviljas stöd för ungas egna organisering och
aktiviteter. Detta är en viktig komponent i ungas uppväxt och skapar engagerad
och motiverade samhällsmedborgare.

Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni

Anna Sjunnesson

Kultur- och fritidschef

Kulturintendent
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Bilagor
1. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019
2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 19 december 2018
3. Medborgarförslag 14 november 2018
4. Förtydligande av medborgarförslag den 20 november 2018
Beslut sänds till
 Förslagsställarna
 Kommunstyrelsen
 Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 160

2018-12-19

Medborgarförslag om att se över
bidragssystemet Snabb Slant
Dnr KS 18/0464

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Sammanfattning
Den 14 november 2018 inkom ett medborgarförslag om att se över
bidragssystemet Snabb Slant.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommet den 14 november 2018.

Beslutet skickas till:
•
•

Förslagsställarna
Kultur- och fritidsnämnden

8 (89)

MEDBORGARFÖRSLAG
Datum

14/11-2018
Från

Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Vi är ett ungdomsinitiativsom är i startfaseni att utvecklaen ungdomsdrivenförening medfokus på mänskligarättigheter.
Vi vill att föreningaroch arrangemangmedfokus på demokratioch mänskligarättigheterskafå stödfrån kommunen,bådei
arbetetmedatt utvecklavåraidéer menocksåmedföreningsbidrag/finansiering
. Vi har kännedomom bidragsformenSnabb
Slantmenhar läst och fått förklarat att SnabbSlantendaststöttar kulturarrangemang.
Vad definierarkommunensom kultur?

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att
förslaget ska genomföras och hur det i så fall skulle kunna ske. )

Vi har under höstenarbetatmedatt anordnaen öppenföreläsningför kommuninvånarnamedtemamänskligarättigheter.
Underarbetetsgånghar vi stött på flera svårigheterfrån kommunensom främströr att vi inte blir tagnaseriöstoch hinder
medstödi budgetoch fin ansiering.Idag finns det medelfrån kultur-och fritidsförvaltningenför att stöttaföreningarmed
fokus på verksamhetmedkultur-idrotts- och fritidsinriktning. Vad som är tråkigt är att kommunensföreningsbidragssystem
inte innefattardemokratioch mänskliga rättigheter, utandet faller utanförde kriteriernasom idag är sattaoch därför har vi
inte kunnatanvändaossutav de bidragsom finns att ansökaom. Vad vi ocksåhar förstått är att sedankommunentog fram
riktlinjerna för SnabbSlantså har de ini tiativ som har varit intresseradeoch ansöktinte fått igenomsinaprojekt pga för snäv
tolkning om vad bidragetskabidra till. Vi menaratt demokratioch mänskligarättigheterär grundfundamentet
i vårt
samhälleoch någotsomstyrks av de internationellakonventionersomSverigehar antagitliksom Sverigesgrundlagaroch
kommunallagen.

Vi önskarnu att kommunentar fram eller förenklarstödprocesser
för föreningar/ungdomsinitiativsom vill arbetamed
demokratifrågor och mänskligarättigheter. Vi är mångasom berörsoch är månaom att kommunenprioriterar detta.Vårt
mål är att tillsammansmeder bidra till en hållbarutvecklingoch knyta an till Agenda2030 och Barnkonventionen.Låt oss
främja ett gott samarbetsklimatsom värnarom vår, ungdomarna i kommunens,framtid.

1

Vi publicerar kallelser och protokoll på kommunens webbplats. När du lämnar in ditt medborgarförslag godkänner du att ditt
namn och förslaget publiceras på webbplatsen. Förslaget kan lämnas in till kommunens kontaktcenter i Kungsängen eller i
Brohuset. Det går också att mejla in sitt förslag till kommun@upplands-bro.se samt sända in sitt förslag med post till
Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen. Viktigt här är att förslaget är undertecknat av en eller flera medborgare.
Namnteckning

2

Hej,
Vårt medborgarförslag avser att se över bidragssystemet Snabb Slant. I dagsläget avser
kriterierna endast kulturarrangemang. Vi menar att kriterierna också ska gälla arbete med
mänskliga rättigheter och demokrati. Vi vill se möjligheter att söka bidrag för att arrangera
föreläsningar, åka på studiebesök, göra kampanj osv. Idag får vi stöd från olika delar av
kommunen. Men vi saknar ett sammanhållet grepp kring demokratiutveckling i kommunen, det
krävs att politiken avsätter budget för att ta fram strategier för att stärka jämställdhet, barn och
ungas rättigheter och motverka rasism och diskriminering.

Den tors 15 nov. 2018 kl 16:00 skrev kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@upplands-bro.se>:
Hej

Vad är själva medborgarförslaget? Är det medborgarförslag om att underlätta arbetet för
föreningar? Vill bara ha ett förtydligande om att vi förstått rätt.

Sen måste jag fråga om ni är bosatta i Upplands-Bro kommun då det är ett krav för att få lämna
in ett medborgarförslag till kommunen.

Kanslistaben, Kommunledningskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
08-518 377 86

vi vill börja arbeta med ungdomar i kommunen med att informera om deras rättigheter. Vi är
alla bosatta i kommunen och därför vill vi påbörja vårt arbete här. Bifogat finner ni vårt
medborgarförslag som handlar om att underlätta arbetet för föreningar.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se

Yttrande - medborgarförslag om placering av
staty i Bro Centrum
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar förslagsställaren för detta initiativ.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till ett minnesmonument av
Charlie Norman i Bro centrum och antar Kultur- och fritidskontorets yttrande.

Sammanfattning
Den 13 oktober 2017 inkom ett medborgarförslag om att uppföra en staty,
föreställande musikern Charlie Norman, i Bro centrum. Förslagsställaren
framhåller att Charlie Norman var en traktens son och underhöll
kommuninvånarna under många år.
Den 18 oktober 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidskontoret menar att uppförande av en staty föreställande
Charlie Norman skulle kunna innebära ett kulturellt lyft för ett av kommunens
centra som ger pedagogiskt perspektiv över verksamheter som kommit och
gått.
Förslaget går i linje med hur planering av minnesmonument kan initieras.
Kultur- och fritidskontoret har i dag inte möjlighet att prioritera denna form av
offentlig konst men tar med sig förslaget i planeringen av framtida
minnesmonument.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019



Medborgarförslag om Placering av staty i Bro centrum



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
oktober 2017.
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Ärendet
Den 13 oktober 2017 inom ett medborgarförslag om att uppföra en staty,
föreställande musikern Charlie Norman, i Bro centrum. Förslagsställaren
framhåller att Charlie Norman var en traktens son och underhöll
kommuninvånarna under många år.
Den 18 oktober 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidskontorets yttrande
Kultur- och fritidskontoret menar att uppförande av en staty föreställande
Charlie Norman skulle kunna innebära ett kulturellt lyft för ett av kommunens
centra som ger pedagogiskt perspektiv över verksamheter som kommit och
gått. Charlie Norman var en folkkär musiker. Han var inte bara pianist utan
även en stor humorist. Han skrev det mesta textmaterialet själv till sina shower
och han kunde konsten att få publiken att skratta. Han skrev även en hel del
filmmusik, både till reklamfilmer och långfilmer och medverkande i TV.
Ett minnesmonument av detta slag kan skänka förankring och stolthet till
bygden. Det kan medföra att medborgarna att förstå sin historia och skulle
kunna bli en framtida samlingspunkt för alla generationer. Bro centrum är en
passande plats då det var där Charlie Norman levde och dog. Förslaget går i
linje med hur planering av minnesmonument kan initieras. Kultur- och
fritidskontoret har i dag inte möjlighet att prioritera denna form av offentlig
konst men tar med sig förslaget i planeringen av framtida minnesmonument.

Barnperspektiv
Forskning visar att en levande livsmiljö med konstnärliga inslag i form av
skulpturer och andra kreativa inslag i närmiljön kan bidra till mer socialt
funktionell attityd till omvärlden hos barn och unga. Det hjälper barn att förstå
sin historia, sin omgivning och skapar stolthet till platsen.

Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni

Anna Sjunnesson

Kultur- och fritidschef

Kulturintendent

Bilagor
1. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019
2. Medborgarförslag om Placering av staty i Bro centrum
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3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
oktober 2017.

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 131

2017-10-18

Medborgarförslag om placering av staty
i Bro Centrum
Dnr KS 17/0302

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

Sammanfattning
lämnade in ett medborgarförslag den 13 oktober 2017 om att
smycka ut Bro Centrum med en staty av Charlie Norman.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 13 oktober 2017

Yttrande
Martin Normark yttrar i ärendet.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

Maria Palm
Enhetschef Fritidsenheten
Fritidsavdelningen
+46 8-581 690 94
maria.palm@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Översyn av ansvar för bidragsutbetalning till
pensionärsföreningar och föreningar inom
funktionshinderområdet
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att
ansvaret för bidragsutbetalningar till pensionärsföreningar flyttas över
från Kultur- och fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att
ansvaret för bidragsutbetalningar till föreningar inom
funktionshinderområdet flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till
Socialnämnden.
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige överföra den
budget som är avsedd till bidrag för utbetalningar till
pensionärsföreningar under 2020, till Äldre- och omsorgsnämnden.
4. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige överföra den
budget som är avsedd för utbetalningar till föreningar inom
funktionshinderområdet under 2020 till Socialnämnden.

Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret genomför under hösten 2019 en översyn av Kulturoch fritidsnämndens föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna
bestämmelser för ekonomiska bidrag. Socialkontoret deltar i översynen och
förslår tillsammans med Kultur- och fritidskontoret, att ansvaret för
utbetalningar av föreningsbidrag till pensionärsföreningar, förs över till Äldreoch omsorgsnämnden.
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Kultur- och fritidsnämnden ska föra över en budget för utbetalningar till
pensionärsföreningar under 2020 till Äldre- och omsorgsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden ska föra över en budget för utbetalningar till
föreningar inom funktionshinderområdet under 2020 till Socialnämnden.
Målsättningen är att samtliga nämnder i kommunen som betalar ut
föreningsbidrag ska ha så lika ansökningsförfaranden och riktlinjer/regler för
sina bidrag som möjligt, för att förenkla och förtydliga ansökningsförfarandet
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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för ansökande föreningar. Äldre- och omsorgsnämnden uppdrar även till
socialkontoret ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag som stämmer överens
med Kultur- och fritidsnämndens nya riktlinjer som inkluderar
pensionärsföreningar.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 11 november 2019.

Ärendet
Kultur- och fritidskontoret genomför under hösten 2019 en översyn av Kulturoch fritidsnämndens föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna
bestämmelser för ekonomiska bidrag. Syftet med översynen är att renodla och
förenkla de bidrag som betalas ut via Kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidskontoret har i dialog med socialkontoret sett över de bidrag
som betalas ut till pensionärsföreningar samt till föreningar inom
funktionshinderområdet. Kontoren anser att gällande riktlinjer och rutiner kring
föreningsbidrag är svåra för den enskilde att förstå samt att det är svårt att veta
hos vilken nämnd, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden eller Äldre- och
omsorgsnämnden, som föreningar ska ansöka.
Målsättningen är att samtliga nämnder i kommunen som betalar ut
föreningsbidrag ska ha så lika ansökningsförfaranden och riktlinjer/regler för
sina bidrag som möjligt, för att förenkla och förtydliga ansökningsförfarandet
för ansökande föreningar.
Som ett led av att strukturera upp kommunens bidragsregler föreslår kulturoch fritidskontoret tillsammans med socialkontoret att ansvaret för utbetalning
av föreningsbidrag till pensionärsföreningar ska flyttas över från Kultur- och
fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden samt att ansvaret för
utbetalningar av föreningsbidrag till föreningar inom funktionshinderområdet
ska föras över till Socialnämnden.
Då Kultur -och fritidskontoret främsta uppgift är att stötta och hjälpa kultur och fritidsföreningar med målgruppen barn och ungdomar 3–20 år kan denna
flytt av ansvar leda till en mer renodlad arbetsfördelning inom respektive
kontor samt leda till ett förenklat och tydligare ansökningsförfarande för de
föreningar som ansöker om bidrag. De föreningar som ska söka
föreningsbidrag hos Äldre- och omsorgsnämnden är i sin tur de föreningar som
bedriver frivilligt socialt arbete inom Äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde, det vill säga föreningar som riktar sig till äldre.
Kontoren anser att flytten av ansvar även kommer leda till en bättre insyn i
respektive föreningarnas aktiviteter samt underlätta arbetet med uppföljning.
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Utbetalt bidrag via Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden betalar ut föreningsbidrag till föreningar,
sammanslutningar och enskilda som i demokratiska former bedriver
verksamhet för kommunens invånare, med prioritet på barn och ungdom.
Nämnden betalar ut normbidrag, kulturverksamhetsbidrag samt övriga bidrag.
Grundbidrag är en del utav normbidragen och är avsedd att täcka utgifter för
allmän föreningsverksamhet, administration, telefon och porto som kan
inordnas under begreppet allmänna kostnader för verksamhetens bedrivande.
Grundbidraget utgår med x kronor per bidragsberättigad medlem och år.
Pensionärsföreningarna har fått 110 kr per medlem, och föreningarna inom
funktionshinderområdet har fått samma som bidragsberättigade barn och
ungdomsföreningarna som är 70 kr per medlem. Barn -och
ungdomsföreningarna har endast fått för medlemmar i åldersgruppen 3–20 år
medan föreningarna inom funktionshinderområdet har alla fått oavsett ålder.
Pensionärsföreningar

Kultur- och fritidskontorets utbetalning av grundbidrag till
pensionärsföreningar de senaste fem åren.

Förening
Pro Bro
Pro Kn
SPF Viking
Kaleva senior
Summa:

2015
33 550
59 620
61 050
0
154 220

2016
35 530
60 610
58 850
12 650
167 640

2017
36 410
62 810
55 000
12 100
166 320

2018
35 420
62 700
54 230
12 100
164 450

2019
32 230
58 410
54 340
11 330
156 310

Snitt de senaste 2 åren
Pensionär
160 380 kr
Snitt de senaste 5 åren
Pensionär
161 788 kr

Enligt kontorets förslag ska 161 000 kr föras över från Kultur – och
fritidsnämnden till Socialnämnden.
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Föreningar inom funktionshinderområdet
Kultur- och fritidskontorets utbetalning av grundbidrag till föreningar inom
funktionshinderområdet de senaste fem åren.
Förening

2015

2016

2017

2018

2019

Hörselskadad
Hjärt & Lung
Synskadad
Reumatiker
Summa:

0
1 960
1 610
8 330
2 380

5 460
1 540
1 470
9 450
17 920

5 040
1 680
1 610
8 470
16 800

5 040
2 170
1 400
14 560
23 170

5 110
1 820
1 750
0
8 680

Snitt de senaste 2 åren
Funktionshinderområdet
Snitt de senaste 5 åren
Funktionshinderområdet

15 925 kr
13 790 kr

Enligt kontorets förslag ska 13 000 kr föras över från Kultur – och
fritidsnämnden till Socialnämnden.
Riktlinjer
Kultur- och fritidskontorets pågående översyn av föreningsbidrag samt
riktlinjer och allmänna bestämmelser för ekonomiska bidrag genomförs av en
konsult på uppdrag av kultur- och fritidskontoret. Socialkontoret deltar i kulturoch fritidskontorets översyn i syfte att öka samsynen mellan nämndernas
föreningsbidrag. Målsättningen är att samtliga nämnder i kommunen som
betalar ut föreningsbidrag ska ha så lika ansökningsförfaranden och
riktlinjer/regler för sina bidrag som möjligt, för att förenkla och förtydliga
ansökningsförfarandet för ansökande föreningar.

Barnperspektiv
Föreningsbidrag till pensionärsföreningar bidrar till ökat antal aktiviteter till
gruppen äldre i kommunen vilket bidrar till ett hälsosamt åldrande. Detta är
gynnsamt för de barn och ungdomar som har anhöriga äldre inom kommunen.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Äldre-och omsorgsnämnden
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