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Tertialrapport 1 2021 - Kultur- och
Fritidsnämnden
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidskontorets
tertialrapport 1 2021 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att omfördela medel från nya
sporthallen till återuppbyggnaden av Lillsjö friluftsgård med 600 tkr
samt renovering av ridhuset med 139 tkr.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 2 590 tkr per den sista
april 2021. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar med en budget i balans
för helåret.
Likt 2020 är 2021 svårt att prognostisera då utfallet av pandemins
konsekvenser på helåret är svåra att förutse vid tertial 1. Den positiva
avvikelsen i driftredovisningen beror på att vissa kostnader inte har
periodiserats samt att vissa investeringsprojekt inte har avslutats och börjat
belasta driften.
Björknäs camping och bad tillkom under våren och medför kostnader på
driften vilket kommer ge en negativ påverka på årets resultat liksom förlorade
intäkter på grund av pandemin. Båda dessa faktorer kommer kunna redovisas
med större säkerhet vid tertial 2.
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Kultur- och fritidskontoret föreslår Kultur- och fritidsnämnden att omfördela
medel från sporthallen till återuppbyggnaden av Lillsjö friluftsgård med 600 tkr
samt renovering av ridhuset med 139 tkr.
Under våren 2021 har kultur- och fritidskontoret fortsatt att arbeta för att
genomföra och upprätthålla verksamhet med fortsatta anpassningar enligt
pandemilagen, Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt regeringens
restriktioner. Kultur- och fritidskontoret har därför inom många verksamheter
fortsatt att erbjuda och utveckla verksamhet i digital form.
Den första januari 2021 började kultur- och fritidskontorets nya organisation att
gälla. Organisationen är utformad för att på ett än bättre sätt bidra till en
effektiv och ändamålsenlig verksamhet med hög kvalitet.

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

2021-05-12

Vår beteckning

KFN 21/0004

Kultur- och fritidskontoret är liksom alla kontor aktiva projektdeltagare i flera
projektdelar av det övergripande projektet omdaning Bro. Arbetet med den
kultur- och fritidspolitiska strategin har startats upp inom kontoret under våren.
Utöver den löpande verksamheten som kontinuerligt finjusteras och anpassas
för att möta medborgarnas behov har kultur- och fritidskontoret valt att lyfta
fram en mängd åtgärder och aktiviteter som genomförts under våren 2021 och
som redogörs för i rapporten.

Beslutsunderlag
•
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2021 med
beteckning KFN 21/0004.
Tertialrapport 1 2021 Kultur- och fritidsnämnden

Barnperspektiv
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet riktar sig till stora delar direkt till 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. En meningsfull aktiv fritid för barnens vårdnadshavare
och vuxna personer rund dem bidrar till goda förebilder vilket är av mycket
stor vikt för att barn ska utveckla en hälsosam livsstil.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni

Karin Haglund

Kultur- och fritidschef

Utredare

Bilagor
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Beslut sänds till
• Kommunstyrelsen
• Ekonomiavdelningen
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Kultur- och fritidsnämndens mål sätter trygghet och inkludering för invånarna i fokus.
•
•

Besökare ska känna sig trygga i nämndens verksamheter.
Alla människor ska vara inkluderade i Upplands-Bros kultur- och fritidsliv.

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för invånarna såväl som för medarbetarna.
Första delen av 2021 har fortsättningsvis varit präglat av pandemin. Alla delar av
nämndens avdelningar har varit mer eller mindre drabbade men skickliga på att leverera
verksamhet till invånarna på nya innovativa sätt. Den digitala utvecklingen har fått en
riktig skjuts men samtidigt märks att längtan efter fysiska möten och aktiviteter är stark.
Nämndens verksamheter är viktig för kommunens attraktionskraft, trygghetsarbete och
invånarnas livskvalité.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för många av de kommunala verksamheter som
människor använder sig av eller vistas i på sin fritid. Nämndens verksamhet är
strategiskt viktig när det gäller kommunens trygghetsarbete och 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, den öppna ungdomsverksamheten,
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 fem avdelningar, kultur-, fritid-, unga-, bibliotek och
idrott- och förening. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata
aktörer och civilsamhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kulturoch fritidsliv för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela
kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro.

1.3 Viktiga händelser under året
Under våren 2021 har kultur- och fritidskontoret fortsatt att arbeta för att genomföra och
upprätthålla verksamhet med fortsatta anpassningar enligt pandemilagen,
Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt regeringens restriktioner. Kultur- och
fritidskontoret har därför inom många verksamheter fortsatt att erbjuda och utveckla
verksamhet i digital form.
Den första januari 2021 började kultur- och fritidskontorets nya organisation att gälla.
Organisationen är utformad för att på ett än bättre sätt bidra till en effektiv och
ändamålsenlig verksamhet med hög kvalitet.
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Kultur- och fritidskontoret är liksom alla kontor i kommunen aktiva projektdeltagare i
flera projektdelar av det övergripande projektet omdaning Bro. Arbetet med den kulturoch fritidspolitiska strategin har också startats upp under våren.
Utöver den löpande verksamheten som kontinuerligt finjusteras och anpassas för att
möta medborgarnas behov vill kultur- och fritidskontoret lyfta fram nedanstående
genomförda åtgärder och aktiviteter som genomförts under våren 2021.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ridhuset vid ridanläggningen i Prästtorp har fått nytt tak.
Vattenskada i nya Sporthallen är åtgärdad utan kostnad för kommunen.
Stora scenen är återställd och i bruk efter vattenskada.
Simhallen har varit stängd på grund av pandemin.
Upptäckt av otjänligt dricksvatten vid Hällkana är åtgärdat.
Röjning av träd och sly på Björknäs i samarbete med AME - skogsgruppen.
Utegym färdigställt vid Hällkana i Bro.
Invigning av höghöjdsbanan vid Hällkana i Bro har genomförts.
Officiell digital invigning av den nya sporthallen i Kungsängen har genomförts.
Införande av bokningssystem för isbanan i Kungsängen och funktionen isvärd
inrättades under vintern.
Lansering av inpasserings-fastighetsjour.
Uppstart utbildningsprojekt "Förening för alla" med rekordmånga
föreningsdeltagare.
Kultur- och fritidskontoret blev vinnare att kommunen interna miljöstipendium
för arbete på Bro IP och för kulturinsatser för barn.
Ny e-tjänst införd för ansökan om terminstider i lokaler för föreningar.
Nya taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler och
anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde antogs av
Kommunfullmäktige den 31 mars 2021.
Regler för kulturchecken antogs av Kommunfullmäktige den 31 mars 2021.
Pilotprojekt gällande övningskörning för ungdomar via Bro:n har påbörjats.
Konsthallen har tillsammans med föreningslivet genomfört en digital variant av
Upplands-Bro vårsalong 2021.
Den digitala programverksamheten på biblioteket har utvecklats vidare och nått
ut till både vuxna via föreläsningar och bokcirklar samt barn i förskola och
öppna förskolan med sagostunder och föreställningar.
Konstskolan och kultur i förskolan har genomfört flera digitala projekt.
Biblioteket fått en ny barnsida på internet.
Biblioteket i Bro har fått ett nytt utseende. Under våren har workshophallen
/verkstaden färdigställts, sagorummet är klart och väntar på invigning. Lånesalen
har utrustats med fler infoskärmar och två nya studieceller har byggts.
Biblioteket medverkat i arbetet med att bilda en brädspelsförening och en
schackklubb som ska ha biblioteken som bas.
All personal vid avdelningen för unga har genomgått en webbutbildning
”Trygga möten”.
Valborg genomfördes digitalt.
Livgardet jubilerar med 500 år 2021 och med anledning av detta har en digital
bildutställning förberetts.
Konceptet kulturmiljöpromenader har införts.
38 ungdomsaktiviteter genomfördes av unga för unga under jul- sport- och
påsklov med 127 deltagare.
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1.4 Covid-19 effekter
Året 2021 inleddes med att stora delar av kultur- och fritidsnämndens verksamheter
anpassades i hög grad med anledning av nya pandemilagen och de nationella
restriktionerna för verksamhetslokaler och anläggningar. Många verksamheter har fått
stänga sina lokaler helt eller begränsas i antal besökare. Verksamheterna har ställt om
för att möta medborgarnas behov på nya sätt. Kreativa lösningar på nya arbetssätt har på
ett positivt sätt drivit på den digitala utvecklingen inom kultur- och fritidskontoret och
många nya aktiviteter kommer sannolikt att framöver vara en del av ordinarie
verksamhet även efter pandemin.
De digitala aktiviteterna och anpassningarna som genomförts har varit uppskattade och
fungerat väl. Det är trots detta tydligt att de digitala mötesplatserna inte kan ersätta det
fysiska mötet. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter står för många av de naturliga
sociala mötesplatserna i kommunen och inte minst barn och unga har ett stort behov av
att få träffas genom fysiska möten. Därför har det utöver de digitala alternativen
genomförts många anpassade aktiviteter i mindre grupper för barn och unga. Det har
dock inte varit möjligt att nå lika många unga invånare under pandemin då det införts
begränsningar i antal deltagare i aktiviteter och verksamheter riktade till ungdomar.
Nedan följer beskrivningar av många av de förändringar och anpassningar som gjorts
för att minska smittspridning av Covid-19.
Digital omställning
•
•
•

•
•

•

Det pågående arbetet med kultur- och fritidspolitisk strategi har till stor del
genomförts i digitala former.
Konsthallen har tillsammans med föreningslivet genomfört endast digitala
utställningar från konsthallen.
Verksamhet för vuxna inom biblioteksområdet har helt övergått till det digitala
formatet med till exempel bokcirklar och författarbesök. Även viss verksamhet
för barn har anpassats till digitala format, till exempel digitala sagostunder. En
effekt är också att biblioteket fått möjlighet att utveckla sitt arbete med e-medier.
Verksamhet riktad till ungdomar har ställt om delar av aktiviteter till digitala
former. Även flera lovaktiviteter har genomförts digitalt.
Kulturskolan har ställt om och genomfört undervisning och arrangemang
digitalt. Många lyckade digitala projekt har genomförts av kulturavdelningen
tillexempel Funkisfilmen, Mitt i musiken (samarbete med biblioteket),
Tidsfördriv (samarbete med Järfälla) m.fl.
Valborgsfirande genomfördes digitalt.

Inställda och framskjutna aktiviteter och projekt
•
•
•
•

Det första projektåret inom projektet ICLD (Internationellt centrum för lokal
demokrati), mellan Upplands-Bro kommun och Muranga i Kenya, förlängs till
sommaren 2022.
Inventering av kommunens konstsamling har fördröjts på grund av att besök i
skolor inte kunnat genomföras.
Arbete som förutsätter samarbete med externa samarbetspartners har lett till
fördröjning då fysiska träffar inte varit möjliga. Ett exempel är arbete med
bildutställningar.
Offentliga arrangemang i fysiska lokaler har helt ställts in och skjutits på
framtiden.
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•
•
•
•
•

Biblioteken i både Bro och Kungsängen har varit stängda för fysiska besök.
Kulturskolans orkestrar, ensembler och fysiska föreställningar/konserter har
fortsatt varit inställda.
Gymmet i Brohuset har varit stängd under hela perioden.
Inomhusanläggningarna var vid årets början helt stängda men öppnades upp
under februari 2021 för organiserad föreningsverksamhet riktad till barn 2002
och senare.
Simhallen har varit stängd för allmänheten och endast öppen för organiserad
föreningsverksamhet riktad till barn födda 2002 och senare samt simskola och
simundervisning för skolans verksamhet.
Andra effekter

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Stängningen av biblioteken i både Kungsängen och Bro har medfört avsaknad av
en viktig naturlig social mötesplats för både barn och vuxna samt brist på
studieplatser, publika datorer, möjligheter att läsa dagstidningar, möjligheter att
söka information.
Biblioteket har utvecklat uppsökande verksamhet som t.ex. boken kommer när
biblioteken har varit stängda.
Barnverksamheten på biblioteken har anpassats med mindre grupper när den inte
genomförts digitalt.
Fortsatt Covid-anpassad uppsökande ungdomsverksamhet genomfördes fram till
slutet av januari 2021 tills Bro:n öppnades i februari 2021. Begränsning av antal
besökare på fritidsgårdarna och verksamhet endast för elever i respektive
högstadieskola har fortlöpt under våren 2021 med undantag från Bro:n.
Behov av förstärkning av extra personal har funnits vid fritidsgårdarna Hagan
och Trappan för hantering av köbildning utomhus och återkommande fall av
normbrytande beteenden och rivalitet bland grupperingar förekommit.
Pandemin har gjort det svårare att genomföra fysiska lovaktiviteter för barn och
unga med begränsat antal platser i varje grupp.
Covid-anpassade kulturmiljöpromenader har erbjudits medborgarna.
Kungsängens nya sporthall har använts som plats för Covid-vaccination vid två
tillfällen.
Behov av anpassningar gällande tid och antal personer på isbanan vid
Kungsängens IP när den öppnades upp i mitten av januari 2021 efter att ha varit
stängd under julen.
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3.3 Ekonomisk analys
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 2 590 tkr per 20210430.
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar med en budget i balans för helåret.
Likt 2020 är 2021 svårt att prognostisera då utfallet av pandemins konsekvenser på
helåret är svåra att förutse vid tertial 1. Den positiva avvikelsen i driftredovisningen
beror på att visa kostnader inte har periodiserats samt att vissa investeringsprojekt inte
har avslutats och börjat belasta driften.
Björknäs camping och bad tillkom under våren och medför kostnader på driften vilket
kommer ge en negativ påverka på årets resultat liksom förlorade intäkter på grund av
pandemin. Båda dessa faktorer kommer kunna redovisas med större säkerhet vid tertial
2.
3.3.1 Covid-19 ekonomiska effekter
Stora intäktsbortfall i lokalbokning, försäljning, biljettintäkter och inträdesbiljetter i alla
nämndens verksamheter då de flesta lokaler har hållits stängda för fysiska besök och
användning. Flera verksamheter har haft möjlighet att dra ner något på traditionella
verksamhetskostnader men har istället satsat på att ställa om digitalt och investerat i
kompetensutveckling och teknik för att möta invånarnas behov av kultur- och
fritidsverksamhet.
Prognosen för förlorade intäkter på grund av pandemin är vid tertial 1 - 1 000 tkr.

3.4 Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2020

Prognos
2021

Budget 2021

Kvar av
budget 2021

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

200

0

150

200

50

Underhåll fastigheter fritid

2 000

0

2 000

2 000

0

Underhåll fastigheter kultur

2 000

0

2 000

2 000

0

Konstgräs Bro IP

2 500

0

2 500

2 500

0

300

0

300

300

0

2 300

0

2 439

2 300

-139

Projekt
(tkr)
Inventarier b bliotek

Arbetsfordon idrottsplatser
Renovering av ridhuset
Återuppbyggnad Friluftsgård
Lillsjön

13 500

723

13 377

12 777

-600

Upprustning Kvistaberg

3 925

158,2

3 767

3 767

0

Sporthall anpassad för
bordtennis

82 731

75 485

1 000

7 246

6 246

Förvaltning av kulturmi jöer

223

77

146

146

0

Ljudanläggningar simhallen

300

0

240

300

60

109 979

76 443,2

27 919

33 536

5 617

Summa
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3.4.1 Kommentarer investeringsredovisning
Renovering av ridhuset -139
På grund av skador som uppstått på stallet när ridhustaket blåste av tillkom ytterligare
kostnader i projektet.
Återuppbyggnad Friluftsgård Lillsjön prognos -600
Friluftsgården är under uppbyggnad och beräknas stå klar i mars 2022. Då
markförhållandena krävde mer pålning än beräknat är prognosen för hela projektet ett
negativt resultat.
Sporthall anpassad för bordtennis prognos 6 246
Slutskedet på nya sporthallen. Projektet kommer färdigställas helt i och med att
namnskylten kommer på plats efter det att namntävlingen avslutas.
Kultur- och fritidskontoret föreslår Kultur- och fritidsnämnden att omfördela medel från
sporthallen till återuppbyggnaden av Lillsjö friluftsgård med 600 tkr samt renovering av
ridhuset med 139 tkr.
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Er beteckning

Rasmus.Sjodahl@upplands-bro.se

Yttrande - Samråd om förslag till detaljplan
Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kontorets förslag till yttrande som sitt eget
och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet,17 mars 2021§ 13, sänds förslag till
detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, ut för samråd
enligt regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse
efter den 1 januari 2015).
Planområdet ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed Enköpingsvägen och
Ginnlögs väg. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro.
Planen syftar också till att göra plats för bostäder och rekreation för att
förstärka tryggheten då de förväntas medföra större närvaro av boende och
medborgare över dygnet. Bostäder i området förstärker småskaligheten. En
förutsättning för planen är att anlägga en gång- och cykelbro längs med
Ginnlögs väg, över spårområdet.
Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget.
Planförslaget avviker från inriktningen i kommunens översiktsplan, som anger
verksamheter. Översiktsplanen ger dock stöd för att området ska bebyggas.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kultur- och fritidskontorets ställer sig positiv till detaljplanen. Anläggandet av
en ny skola är av stort samhällsintresse. Det är också positivt att platsen
tillgängliggörs och kan utvecklas mot en plats för mänskliga möten.
Kultur och fritidskontoret saknar dock en närmare beskrivning av den nya
idrottshallen. I Bro finns behov av idrottshallar i storlek 20x40 m. En ny
idrottshall bör också beakta idrottsföreningarnas behov men också behovet att
hallyta för spontanidrott och privat uthyrning till kommuninvånare som vill
aktivera sig. Det är även av stor vikt att tillkommande lokaler för
skolverksamheten även kan användas utanför skolans verksamhet och nyttjas
på kvällar, helger och skollov.
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Det är även en stor fördel om arbetet med planen samordnas med utvecklingen
av Bro IP.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 29 mars
2021.



Samrådshandlingar, förslag till detaljplan Kockbaka gärde

Ärendet
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet,17 mars 2021§ 13, sänds förslag till
detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, ut för samråd
enligt regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse
efter den 1 januari 2015).
Planområdet ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed Enköpingsvägen och
Ginnlögs väg. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro.
Skolan föreslås rymma 500 elever med möjlighet att bygga ut för att rymma
totalt cirka 1000 elever i årskurs f-9. Skolan ska ha plats för en skolgård som
uppfyller riktlinjer kring barns utemiljö. Inom skolområdet ryms idrottssal för
skolidrott. Syftet med planen är också att barn i skolan ska kunna ta sig till
skolan på ett tryggt och säkert sätt. Möjligheten att gå eller cykla till skolan ska
prioriteras. Planen säkerställer en dagvattenhantering för skolan och rening av
dagvatten från östra Bro och ger samtidigt möjlighet till rekreation. Planen
syftar också till att göra plats för bostäder och rekreation för att förstärka
tryggheten då de förväntas medföra större närvaro av boende och medborgare
över dygnet. Bostäder i området förstärker småskaligheten. En förutsättning för
planen är att anlägga en Gång och cykelbro längst med Ginnlögs väg, över
spårområdet, vilken skapar en säker övergång till och från Bro-IP
Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget.
Planförslaget avviker från inriktningen i kommunens översiktsplan, som anger
verksamheter. Översiktsplanen ger dock stöd för att området ska bebyggas.
Kultur- och fritidskontorets yttrande
Livsmiljö och folkhälsa

Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt. I
vår växande kommun är det därför viktigt att det finns goda möjligheter att
vara aktiv. En förutsättning för detta är att det finns utemiljöer, lokaler,
anläggningar och träffpunkter för fritidsaktiviteter, både för kultur och idrott.
Den föreslagna planen för Kockbacka gärde har möjlighet att bidra till detta.
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Syftet med planen är i första hand att ge möjlighet för en ny skola samt att göra
plats för bostäder och rekreation för ökad trygghet och större närvaro över
dygnet.
I tidigare planyttranden från Kultur-och fritidsnämnden betonas vikten av att
nya skollokaler ska vara flexibla för att kunna användas av flera olika
målgrupper. Därför bör lokalerna vara orienterade och utformade så att de kan
fungera som mötesplats/träffpunkt för kultur- och idrottsaktiviteter,
föreningsverksamhet och möten på kvällar, helger och lov.
Inom skolområdet är det planerat en idrottssal för skolidrott. Kultur- och
fritidsnämnden saknar en närmare beskrivning av vad det innebär. Behovet av
sporthallar med spelmåtten 20 x 40 m är stort och framförallt i Bro. Vi har
tidigare lyft fram fördelen med att placera sporthallar i anslutning till skolor för
optimalt användande. En sporthall/idrottssal som även är planerat utifrån
idrottsföreningarnas behov skulle fyllas med verksamhet alla dagar i veckan
från dag ett.
Planen redovisar flera förslag som syftar till liv och rörelse i området även på
kvällar och helger. Skolans utemiljö som lockar till lek och fysisk aktivitet, en
rogivande rekreationspark, vackra dagvattendammar är goda exempel på detta.
Om dessutom skol-och idrottslokalerna inte bara planeras för skolverksamhet
utan även fylls med annan verksamhet kommer området att kunna bli en
målpunkt/träffpunkt för många invånare även på kvällar, helger och lov, vilket
bidrar till en ökad trygghet och nyttjandegrad.
Vikten av säkra vägar för de oskyddade trafikanterna kan inte nog betonas. Det
är därför viktigt med ett utbyggt gång- och cykelvägnät som gör det möjligt att
säkert kunna ta sig till skolan och idrottssalen från alla delar av Bro. Den
föreslagna gång- och cykelvägen i anslutning till Ginnlögs bro är nödvändig
inte minst för att koppla samman området med Bro IP. Dessutom behöver den
tänkta gång-och cykelvägen längs med Ginnlögs väg mellan Jurstarondellen
och Bro IP färdigställas samtidigt som skolan och idrottshallen är klar.
I budgeten för 2021 finns beslut om att Bro IP ska utvecklas. Ett arbete som
ännu inte påbörjats, men med tanke på att planområdet för Kockbacka gränsar
mot Bro IP – med järnvägen som barriär - så är det en stor fördel om dessa två
planer är väl integrerade i varandra. Detta gäller både planernas utformning och
tidsplan.
Kulturmiljö

Området består idag av ett öppet fält i anslutning till omkringliggande
bebyggelse. Det idag öppna jordbrukslandskapet är en påminnelse om ett
jordbrukslandskap som historiskt omgivit Bro. I området finns förutom det
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historiska odlingslandskapet inga utpekade kulturmiljövärden och inga kända
fornlämningar.
I anslutning till planområdet ligger Ekboda gårdsmiljö, ett särskilt värdefullt
område som är utpekat i kulturmiljöutredningen för Bro. Gårdsbebyggelsen är
redan idag nära tätorten och den föreslagna detaljplanen bedöms inte ge någon
ytterligare negativ påverkan på kulturmiljön.

Barnperspektiv
Planen bedöms bli en förbättring för barnens miljö. Det är betydelsefullt för
barnens livsmiljö att nya rekreations- och fritidsytor skapas. Då tid i fullstora
hallar i dag saknas begränsas barns möjlighet att ta del av det utbud som
föreningslivet skulle kunna erbjuda. Byggandet av en fullstor hall i Bro skulle
erbjuda fler barn och unga att vara aktiva på sin fritid vilket på längre sikt är
bra både för det enskilda barnet och för folkhälsan i stort.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Rasmus Sjödahl
Kulturmiljöansvarig

Lars Björketun
Projektledare
Bilagor
1. Samrådshandlingar, förslag till detaljplan Kockbaka gärde (Härnevi
8:10 m.f.l)
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Lina Wallenius
den 26 mars 2021 16:54
Lina Wallenius
Samråd om förslag till detaljplan Kockbacka gärde (Härnevi 8:10), nr 2003 ,
Bro , Upplands-Bro kommun
Följebrev Samråd Kockbacka gärde nr 2003.pdf; Informationsbroschyr
samråd Kockbacka gärde nr 2003.pdf

Till berörda remissinstanser
Samråd om förslag till detaljplan för
Kockback gärde (Hänevi 8:10 m.fl)
Nr 2003
Bro
Upplands-Bro kommun
Vår beteckning KS 20/0607
Ta del av bifogad information.
Samråd om förslaget pågår från och med måndag den 29 mars 2021 till och med torsdag den 29 april
2021 .
Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum.
Handlingarna finns också på kommunens webbplats: www.upplands-bro.se/dpkockbackagarde
Digitalt samrådsmöte kommer att hållas onsdag den 14 april 2021, klockan 13-14 samt kl 18-19.
Instruktioner till mötet och länk kommer att finnas på projektwebbplatsen.
Synpunkter på förslaget ska senast torsdag den 29 april 2021 skriftligen framföras till: UpplandsBro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplandsbro.se
Med vänliga hälsningar
Lina Wallenius
Planarkitekt
Planavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
08-581 696 13
lina.wallenius@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
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SAMRÅD
Datum

Vår beteckning

2021-03-25

KS 20/0607
Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning

Förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för
Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)
Bro

Nr 2003

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet,17 mars 2021§ 13, sänds förslag till
detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, ut för samråd enligt
regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse efter den 1
januari 2015).
Planområdet ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed Enköpingsvägen och Ginnlögs
väg. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro. Planen syftar
också till att göra plats för bostäder och rekreation för att förstärka tryggheten då de
förväntas medföra större närvaro av boende och medborgare över dygnet. Bostäder i
området förstärker småskaligheten. En förutsättning för planen är att anlägga en gång
och cykelbro längs med Ginnlögs väg, över spårområdet
Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget.
Planförslaget avviker från inriktningen i kommunens översiktsplan, som är
verksamheter. Översiktsplanen ger dock stöd för att området ska bebyggas.
Samrådstiden är från och med måndag den 29 mars 2021 till och med torsdagen den
29 april 2021. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i
Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/dpkockbackagarde
Samrådshandlingar på papper kan beställas från kommunen.
Digitalt samrådsmöte kommer att hållas vid två tillfällen onsdag den 14 april 2021,
klockan 13-14 samt klockan 18-19. Du får tillfälle att ställa frågor och ge förslag till
företrädare från kommunen. En länk till mötet läggs ut på projekthemsidan i samband
med mötet. Ingen föranmälan krävs. Om du inte har möjlighet att närvara går det bra
att ringa kommunen för att ställa frågor.
Synpunkter på förslaget ska senast torsdag den 29 april 2021 skriftligen framföras
till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange diarienummer KS 20/0607, namn, adress
och eventuell fastighetsbeteckning.
Inkomna synpunkter kommer att besvaras i en samrådsredogörelse under nästa skede i
planprocessen.

Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/dpkockbackagarde

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Samrådsbeslut SBU 2021-03-18 § 13
- Förslag till detaljplan – plankarta
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Illustrationsplan
- Gestaltningsprogram
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
- Informationsbroschyr
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SAMRÅD

Frågor i ärendet besvaras av Lina Wallenius planarkitekt på Planavdelningen, Anna
Duarte planarkitekt på Planavdelningen och Lena Aldenhed projektledare på Markoch exploateringsavdelningen, tel. 08-581 690 00.
Samhällsbyggnadskontoret

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn,
adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för
att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.
Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har
lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden registreras
för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer
att sparas i enlighet med arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är
personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post:
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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SAMRÅD
Datum

Vår beteckning

2021-03-25

KS 20/0607
Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning

Förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för
Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)
Bro

Nr 2003

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet,17 mars 2021§ 13, sänds förslag till
detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, ut för samråd enligt
regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse efter den 1
januari 2015).
Planområdet ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed Enköpingsvägen och Ginnlögs
väg. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro. Planen syftar
också till att göra plats för bostäder och rekreation för att förstärka tryggheten då de
förväntas medföra större närvaro av boende och medborgare över dygnet. Bostäder i
området förstärker småskaligheten. En förutsättning för planen är att anlägga en gång
och cykelbro längs med Ginnlögs väg, över spårområdet
Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget.
Planförslaget avviker från inriktningen i kommunens översiktsplan, som är
verksamheter. Översiktsplanen ger dock stöd för att området ska bebyggas.
Samrådstiden är från och med måndag den 29 mars 2021 till och med torsdagen den
29 april 2021. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i
Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/dpkockbackagarde
Samrådshandlingar på papper kan beställas från kommunen.
Digitalt samrådsmöte kommer att hållas vid två tillfällen onsdag den 14 april 2021,
klockan 13-14 samt klockan 18-19. Du får tillfälle att ställa frågor och ge förslag till
företrädare från kommunen. En länk till mötet läggs ut på projekthemsidan i samband
med mötet. Ingen föranmälan krävs. Om du inte har möjlighet att närvara går det bra
att ringa kommunen för att ställa frågor.
Synpunkter på förslaget ska senast torsdag den 29 april 2021 skriftligen framföras
till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange diarienummer KS 20/0607, namn, adress
och eventuell fastighetsbeteckning.
Inkomna synpunkter kommer att besvaras i en samrådsredogörelse under nästa skede i
planprocessen.

Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/dpkockbackagarde

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Samrådsbeslut SBU 2021-03-18 § 13
- Förslag till detaljplan – plankarta
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Illustrationsplan
- Gestaltningsprogram
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
- Informationsbroschyr
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SAMRÅD

Frågor i ärendet besvaras av Lina Wallenius planarkitekt på Planavdelningen, Anna
Duarte planarkitekt på Planavdelningen och Lena Aldenhed projektledare på Markoch exploateringsavdelningen, tel. 08-581 690 00.
Samhällsbyggnadskontoret

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn,
adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för
att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.
Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har
lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden registreras
för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer
att sparas i enlighet med arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är
personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post:
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

27 Yttrande - Motion om badplats och park i Vållsvik - KFN 20/0224-2 Yttrande - Motion om badplats och park i Vållsvik : Yttrande - Motion om badplats och park i Vållsvik

TJÄNSTESKRIVELSE

Karin Haglund
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-04-21

KFN 20/0224
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

karin haglund@upplands-bro.se

Yttrande - Motion om badplats och park i
Vållsvik
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt
eget och överlämnar det till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Erik Karlsson (V) har inkommit med en motion gällande badplats och park i
Vållsvik. I sin motion framhåller han att badplatserna som kommunen erbjuder
idag inte räcker för kommunens medborgare vid varma sommardagar. Förutom
att det är trevligt med närhet till rent vatten ser förslagsställaren att välskötta
badplatser kan öka inflyttning och nyetablering av företagare i kommunen.
Förslagsställaren ser även att det med fördel anordnas en park och parkering i
anslutning till badplatsen.
Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka möjligheter
det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens strandlinjer för
bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Kultur- och fritidskontoret bedömer att
det finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga
existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en
sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i
anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av
parkeringsplatser. Utredning gällande förutsättningarna om att anlägga en
kommunal badplats i Vållsvik föreslås därför bli en del av arbetet med en
översyn av kommunens strandlinje.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2021.



Motion om badplats och park i Vållsvik den 5 november 2020.
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Ärendet
Vänsterpartiet har genom Erik Karlsson (V) inkommit med en motion gällande
badplats och park i Vållsvik. I sin motion framhåller han att badplatserna som
kommunen erbjuder idag inte räcker för kommunens medborgare vid varma
sommardagar. Förutom att det är trevligt med närhet till rent vatten ser
förslagsställaren att välskötta badplatser kan öka inflyttning och nyetablering
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Datum

Vår beteckning

2021-04-21

KFN 20/0224

av nyföretagare i kommunen. Förslagsställaren ser även att det med fördel
anordnas en park och parkering i anslutning till badplatsen.
Vänsterpartiet föreslår att en utrednings tillsätts gällande nedanstående punkter.
Motionsställaren har i efterhand dragit tillbaka förslaget i punkt tre då det redan
finns långtgående planer för Lillsjöns badplats och omgivningen runt
badplatsen. Motionsställaren har även förtydligat att punkt 1, 2 och 3 avser
badplatsen i Vållsvik
1. Att utreda förutsättningarna att etablera en kommunal badplats i
Vållsvik
2. Att utreda förutsättningarna för en renovering av befintlig park i
anslutning till badplatsen.
3. Att utreda möjligheterna till övriga sommaraktiviteter och som ett
exempel lyfta Lillsjöbadet med under badsäsong viss tillgång till
förtäring/picknickkorgar samt (denna punkt har dragits tillbaka)
4. Att utreda och finna en plats i badets närområde för att anlägga en
parkering som upplåts till familjer med små barn och handikappade
med laddstolpar.
Kultur-och fritidskontorets yttrande
Upplands-Bro kommun är en av Storstockholms meste natursköna kommuner
med 13 mil strand runt Mälaren. Därtill finns flera sjöar med fina omgivningar
som erbjuder besökare både naturlig rekreation och ett aktivt friluftsliv.
Längs kommunens stränder finns det ett antal iordningsställda badplatser
såsom Björknäs, Frölunda, Gröna Udden, Hällkana, Lillsjön och Stigstorp. Det
finns dessutom många naturstränder längs kommunens strandlinjer. En del
stränder ligger på kommunal mark och andra tillhör privata markägare.
I motionen finns förslag om att utreda förutsättningarna för att etablera en
kommunal badplats i Vållsvik. Marken i detta område tillhör en privat
markägare vilket skulle innebära att kommunen behöver föra en dialog med
markägaren i ett första skede för att undersöka förutsättningarna för en
badstrand med en angränsande park och parkering.
Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka möjligheter
det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens strandlinjer för
bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Kultur- och fritidskontoret bedömer att
det finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga
existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en
sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i
anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av
parkeringsplatser. Utredning gällande förutsättningarna om att anlägga en
kommunal badplats i Vållsvik föreslås därför bli en del av arbetet med en
översyn av kommunens strandlinje.
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Barnperspektiv
Strandnära miljöer har stor och god inverkan på vår mentala hälsa. Ljudet av
vatten och vind har lugnande effekt för många människor och inte minst barn.
Närhet till vatten stimulerar dessutom till lek, aktivitet och kreativitet som både
gynnar barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Karin Haglund
Utredare kultur- och fritidskontoret

Bilagor
1. Motion om badplats och park i Vållsvik den 5 november 2020.
Beslut sänds till
 Erik Karlsson (V)
 Kommunstyrelsen
 Kommunfullmäktige
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Rättad 201105

Upplands-Bro kommun
kommun@upplands-bro.se

Motion
Badplats och park i Vållsvik
Bro växer så det knakar västerut och vi ser redan i dag att de badplatser som kommunen kan erbjuda
oss innevånare inte riktigt räcker till det behov som visar sig under varma sommardagar.
En vinnande faktor som vi har i vår kommun är närheten till rent, badbart vatten och att ha flera,
välskötta badplatser är ytterligare ett plus i konkurrensen att få både inflyttning och ytterligare en
mysfaktor för att få nya etablering av nyföretagande i Upplands-Bro.
Att i anslutning till badet ha en park som lämpar sig till såväl strövområde som till picknick vore
inte så dumt det heller!
Vi har nyetableringar av bostäder i Säbyholm, Tammsvik, Brogård, Trädgårdsstaden, m fl platser
vilka alla ligger på cykelavstånd till Vållsvik.
Vänsterpartiet föreslår att en utredning tillsätts
att
utreda förutsättningarna att etablera en kommunal badplats i Vållsvik
att
utreda förutsättningarna för en renovering av befintlig park i anslutning till badplatsen
att
utreda möjligheterna till övriga sommaraktiviteter och som ett exempel lyfta Lillsjöbadet med under
badsäsong viss tillgång till förtäring/picknickkorgar samt
att
utreda och finna en plats i badets närområde för att anlägga en parkering som upplåts till familjer
med små barn och handikappade med laddstolpar.

Håbo-Tibble den 18 oktober 2020
Erik Karlsson
Gruppledare
Vänsterpartiet Upplands-Bro

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida
e-post
facebook

www.upplands-bro.vansterpartiet.se
upplands-bro@vansterpartiet.se
Vänsterpartiet-Upplands-Bro
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Olof Språng

2021-04-14

KFN 21/0024

Kulturavdelningen

Kultur- och fritidsnämnden

1 (3)

Er beteckning

Olof.Sprang@upplands-bro.se

Yttrande - Motion om skolbibliotek och
bibliotekarie i varje skola
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till
yttrande som sitt eget och skickar det vidare för beslut i Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Erik Karlsson, gruppledare i Vänsterpartiet, föreslår i en motion att kommunen
tillsätter en utredning för att komma med ett komplett förslag på hur man kan
få till stånd skolbibliotek i de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett
huvudman, samt att till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas
med utbildade bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i
förhållande till elevunderlag.
Kultur- och fritidskontoret kan konstatera att det saknas en klar definition av
begreppet skolbibliotek i skollagen. Detta har fått till följd att kvaliteten på
skolbibliotek varierar från kommun till kommun och mellan skola och skola.
Utredningen om stärkta bibliotek och läromedel (SOU 2021:3), som lades fram
i januari 2021, föreslår en ändring i skollagen vad beträffar skolbiblioteken. Då
dessa ändringar överensstämmer väl med Erik Karlssons motion föreslår
Kultur- och fritidskontoret att utredningen tillsätts.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2021.



Motion om skolbibliotek inkommen den 31 januari 2021.



Skolbibliotek för bildning och utbildning - Delbetänkande av
Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (SOU 2021:3).
https://www.regeringen.se/48ef40/contentassets/9c1a8a9bf582412f9d0944b8
07c704cf/skolbibliotek-for-bildning-och-utbildning-sou-20213
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Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. – proposition
2009/10:165
https//data.riksdagen.se/fil/260C002E-E714-4F41-9619-8D1F5A9A8D13
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Datum

Vår beteckning

2021-04-14

KFN 21/0024

Ärendet
Kultur- och fritidskontorets yttrande
Erik Karlsson, gruppledare i Vänsterpartiet, föreslår i en motion att kommunen
tillsätter en utredning för att komma med ett komplett förslag på hur man kan
få till stånd skolbibliotek i de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett
huvudman, samt att till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas
med utbildade bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i
förhållande till elevunderlag.
Det svenska skolbiblioteket står idag vid ett vägskäl. Den digitala utvecklingen
gör att skolbiblioteken måste utvecklas och utvidgas så att de fungerar som
både fysiska och digitala rum. Biblioteket ska omfatta facklitteratur,
skönlitteratur, informationsteknik och andra medier samt vara anpassat till
elevernas behov för att främja språkutveckling och användas som en del i
undervisningen. För skolbiblioteket spelar det fysiska rummet i dag en viktig
roll som både en plats där man samlat böcker och andra fysiska resurser, men
också som en lugn miljö i skolan där det ofta finns tillgång till vuxna.
I Skollagen finns ingen precisering av vad som kännetecknar ett skolbibliotek.
Regeringen har i propositionen 2009/10:165 hänvisat till att med skolbibliotek
”brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och
information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i
skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.”
Denna brist på definition har tyvärr medfört att kvaliteten på skolbiblioteken
varierar betänkligt från kommunen till kommun, och mellan skola och skola.
Regeringen beslutade den 28 november 2019 att ge en särskild utredare i
uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att
ge alla elever i förskoleklassen, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek.
Utredningen överlämnades till regeringen i januari 2019. I utredningen kom
man fram till följande:







Skollagen ska definiera att skolbibliotek ska vara en gemensam och
ordnad resurs med ett utbud av digitala och analoga medier som ska
präglas av allsidighet och kvalitet och ställas till elevernas och lärarnas
förfogande. Skolbibliotekets syfte ska vara att främja elevernas läsande
och medie- och informationskunnighet.
Skolbiblioteket ska i normalfallet återfinnas på den egna skolenheten.
Skolbibliotek ska vara bemannade och huvudmannen ska sträva efter
att i första hand anställa personal som har en examen inom biblioteksoch informationsvetenskap.
Antalet utbildade inom biblioteks- och informationsvetenskap ska
utökas med 100 platser per år och en uppdragsutbildning för lärare ska
organiseras.
Skolbiblioteket ska inkluderas i skolans pedagogiska arbete. Rektors
ansvar ska förtydligas och hen bör vara chef över skolbibliotekets
personal.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-14

KFN 21/0024

Kultur- och fritidskontorets slutsatser

Kultur- och fritidskontoret kan konstatera att det saknas en klar definition av
begreppet skolbibliotek i skollagen. Detta har fått till följd att kvaliteten på
skolbibliotek varierar från kommun till kommun och mellan skola och skola.
Utredningen om stärkta bibliotek och läromedel (SOU 2021:3), som lades fram
i januari 2021, föreslår en ändring i skollagen vad beträffar skolbiblioteken. Då
dessa ändringar överensstämmer väl med Erik Karlssons motion föreslår
Kultur- och fritidskontoret att utredningen tillsätts.

Barnperspektiv
Skolbiblioteket borgar för en god språkutveckling och digital kompetens hos
eleverna, men det är också en trygg miljö som motverkar pennalism och
utanförskap. I skolbiblioteket möter eleven barn från andra klasser och vuxna
personer som inte har ett bedömningsperspektiv.
Kultur- och fritidskontoret

Olof Språng
Avdelningschef bibliotek

Hannah Rydstedt

Upplands-Bro kommun
Kultur- och fritidschef
Upplands-Bro kommun
Bilagor
1. Motion om skolbibliotek inkommen den 31 januari 2021.
Beslut sänds till
 Erik Karlsson (V)
 Kommunfullmäktige
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Upplands-Bro kommun
kommun@upplands-bro.se

Motion
Ett skolbibliotek och en bibliotekarie i varje skola
För att upptäcka vårt svenska språks nyanser, oavsett om vi har
det som ett första eller som ett andra språk behöver vi boken.
Vi vet att i ju tidigare ålder som vi upptäcker boken, desto
enklare är det att som vuxen svänga förbi ett bibliotek för att
låna en och annan god bok.

Undertecknad hade turen att i grundskolan få undervisning i skolor som hade skolbibliotek. Jag
lyckades därför, trots att jag saknade litterära vuxna i min närhet att bli bekant med, kunna hantera
och älska det svenska språket. Allt detta tack vare de underbara skolbibliotekarier som tålmodigt
lotsade oss elever igenom bokfloran och därigenom även vårdade vår läslust.

Vänsterpartiet föreslår att kommunen tillsätter en utredning för
att
komma med ett komplett förslag på hur vi kan få ett skolbibliotek till stånd i våra skolor som saknar
dessa, oavsett huvudman, samt
att
till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas med utbildade bibliotekarier med en
tjänstgöringstid som motsvarar behov i förhållande till elevunderlag

Erik Karlsson
Gruppledare
Vänsterpartiet Upplands-Bro

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida
e-post
facebook

www.upplands-bro.vansterpartiet.se
upplands-bro@vansterpartiet.se
Vänsterpartiet-Upplands-Bro
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TJÄNSTESKRIVELSE

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-04-26

KFN 20/0143
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om att införa
stödpaket eller bidrag till fristående musiker i
kommunen
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget. För att underlätta för
professionella kulturskapare i kommunen ges kultur- och fritidskontoret i
uppdrag att fortsätta föra en dialog med aktiva kulturskapare samt samla ihop
vilka stödinsatser som finns att söka för kulturutövare på regional och nationell
nivå.

Sammanfattning
Den 2 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att införa ett stödpaket eller
bidrag för frilansande musiker. Förslagsställaren konstaterar att covid-19 har
fått stora konsekvenser för denna grupp på grund av uteblivna spelningar,
turnéer och festivaler. Med anledning av detta föreslår medborgaren att
kommunen tar fram ett stödpaket för att lindra de negativa effekterna.
Den 10 juni 2020 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna förslaget till
Kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Effekterna av Covid-19 har gjort att flera branscher i Sverige har fått mycket
svåra förhållanden under 2020 och 2021. Detta gäller inte minst för
kultursektorn. Inställda turnéer, konserter och föreställningar gör att
arbetsmarknaden för kulturskapare är nästintill obefintlig.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Regeringen har avsatt flera stödpaket till det professionella kulturlivet och
verksamma i dess närhet. Krisstöden har haft ett samlat syfte att lindra den
akuta ekonomiska krisen, stimulera till återhämtning, säkerställa en fortsatt
bredd av kulturuttryck i hela landet och understödja verksamhet vars
överlevnad är väsentlig för kulturens återhämtning.
För att få kunskap om situationen för professionella kulturskapare i UpplandsBro bjöd kultur- och fritidskontoret in till en öppen dialog och en workshop
som genomfördes den 26 april 2021.
För att underlätta för professionella kulturskapare i kommunen föreslås kulturoch fritidskontoret få uppdrag att fortsätta föra en dialog med aktiva
kulturskapare samt samla ihop vilka stödinsatser som finns att söka för
kulturutövare på regional och nationell nivå.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-26

KFN 20/0143

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2021.



Medborgarförslag om att införa stödpaket eller bidrag till fristående
musiker i kommunen inkommet den 2 juni 2020.



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni
2020.

Ärendet
Den 2 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att införa ett stödpaket eller
bidrag för frilansande musiker. Förslagsställaren konstaterar att covid-19 har
fått stora konsekvenser för denna grupp på grund av uteblivna spelningar,
turnéer och festivaler. Med anledning av detta föreslår medborgaren att
kommunen tar fram ett stödpaket för att lindra de negativa effekterna.
Den 10 juni 2020 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna förslaget till
Kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Effekter av covid-19 för kultursektorn
Effekterna av Covid-19 har gjort att flera branscher i Sverige har fått mycket
svåra förhållanden under 2020 och 2021. Detta gäller inte minst för
kultursektorn. Inställda turnéer, konserter och föreställningar gör att
arbetsmarknaden för kulturskapare är nästintill obefintlig.
Regeringen har avsatt flera stödpaket till det professionella kulturlivet och
verksamma i dess närhet. Krisstöden har haft ett samlat syfte att lindra den
akuta ekonomiska krisen, stimulera till återhämtning, säkerställa en fortsatt
bredd av kulturuttryck i hela landet och understödja verksamhet vars
överlevnad är väsentlig för kulturens återhämtning. Totalt beviljades 2,6 mdr
under 2020 och ytterligare 2,8 mdr under 2021. Ansökningar gjordes av flera
tusen olika organisationer och kulturskapare. Dock har merparten av
stödpengarna beviljats till större kommersiella kulturinstitutioner och
kulturaktörer, särskilt inom sektorerna musik och scenkonst.
Workshop/dialogmöte
För att få kunskap om situationen för professionella kulturskapare i UpplandsBro bjöd kultur- och fritidskontoret in till en öppen dialog och en workshop
som genomfördes den 26 april 2021. Detta för att i dialog och samverkan med
lokala aktiva kulturskapare söka lösningar och undersöka behov av stöd. Mötet
fick ganska få deltagare men en resulterade ändå i en kreativ dialog med
förslag på åtgärder. T.ex. kommer Kultur- och fritidskontoret att ta fram
kontaktuppgifter och information kring vilka bidrag som professionella
kulturskapare kan söka hos Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Svenska
Filminstitutet och Författarfonden. Kultur- och fritidskontoret kommer också
att vidarebefordra rapporter från Kulturrådet och Region Stockholm. Dessa
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Datum

Vår beteckning

2021-04-26

KFN 20/0143

rapporter beskriver Coronaeffekterna på kulturverksamhet och bidragens
fördelning.
Kultur- och fritidskontorets slutsatser
Krisen är inte över – effekterna av pandemin är för sektorn stora och mycket
ovissa och har på många sätt visat hur skört vårt kulturliv är. Detta har lett till
en dränering av erfarenhet i kulturbranschen och av konstnärliga uttryck som
kanske aldrig kommer tillbaka. Parallellt har vårt demokratiska samtal kraftigt
begränsats när givna mötesplatser så som teatrar, biografer och museer varit
stängda.
För att underlätta för professionella kulturskapare i kommunen föreslås kulturoch fritidskontoret få uppdrag att fortsätta föra en dialog med aktiva
kulturskapare samt samla ihop vilka stödinsatser som finns att söka för
kulturutövare på regional och nationell nivå.

Barnperspektiv
Barns livsmiljö kan bara påverkas positivt om det finns ett stort och brett utbud
av kulturaktiviteter och kulturevenemang.

Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Magnus Carlberg
Avdelningschef kultur

Bilagor
1. Medborgarförslag om att införa stödpaket eller bidrag till fristående
musiker i kommunen inkommet den 2 juni 2020.
2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni
2020.
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 70

2020-06-10

Medborgarförslag om att införa
stödpaket eller bidrag till fristående
musiker i kommunen
Dnr KS 20/0483

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 1 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att införa stödpaket eller
bidrag till fristående musiker i kommunen.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 1 juni 2020.

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



Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden

8 (48)
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Susanne Lindqvist

2021-04-23

KFN 20/0198

Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidsnämnden

1 (3)

Er beteckning

susanne.lindqvist@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om att anlägga en
asfalterad pumptrack-bana vid Kungsängens IP
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och ger kultur- och
fritidskontoret i uppdrag att beakta förslaget om att anlägga en asfalterad
pumptrackbana i den pågående förstudien gällande området kring Kungsängens
IP samt inför fortsatt planering av utveckling för Bro IP med start 2022.

Sammanfattning
Den 8 september 2020 lämnades ett medborgarförslag in gällande anläggning
av en asfalterad pumptrackbana vid Kungsängens IP. Den 30 september 2020
beslutade Kommunfullmäktige att lämna över medborgarförslaget till Kulturoch fritidsnämnden för beslut.
En pumptrackbana är ett område som formats med mindre kullar och sluttande
kurvor för att cykla i. Tanken är att man med hjälp av pumpande rörelser driver
cykeln framåt i gupp och kurvor istället för att trampa.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att förslaget om att anlägga en
pumptrackbana i Kungsängen beaktas i den pågående förstudien gällande
området kring Kungsängens IP. Det kan även bli aktuellt att ta med förslaget
inför fortsatt planering av utveckling för Bro IP med start 2022.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2021.



Medborgarförslag inkommet den 8 september 2020.



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30
september 2020.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Den 8 september 2020 lämnades ett medborgarförslag in gällande anläggning
av en asfalterad pumptrackbana vid Kungsängens IP. Den 30 september 2020
beslutade Kommunfullmäktige att lämna över medborgarförslaget till Kulturoch fritidsnämnden för beslut.
I medborgarförslaget framför förslagsställaren att cykelsporten de senaste åren
haft ett stort tillskott av nya utövare. Medborgaren anser att det saknas en
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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Datum

Vår beteckning

2021-04-23

KFN 20/0198

pumptrackbana som kan nyttjas med cykel, skateboards och kickbikes. En bana
i kommunen skulle ge medborgarna en ytterligare en rolig träningsform enligt
förslagsställaren som föreslår att banan skulle ligga i anslutning till
Kungsängens IP.
Pumptrackbana
En pumptrackbana är ett område som formats med mindre kullar och sluttande
kurvor för att cykla i. Tanken är att man med hjälp av pumpande rörelser driver
cykeln framåt i gupp och kurvor istället för att trampa. En pumptrack kan
användas för cykel, kickbikes, inlines och skateboards. Pumptrackbanor kan
anläggas så att både unga och vuxna kan åka i dem.
Pumptrackbanor börjar bli ett alltmer vanligt inslag i Sverige. I
grannkommunerna Upplands-Väsby och Sollentuna finns anlagda
pumptrackbanor och i Järfälla, Sigtuna och Nacka pågår anläggning av banor.
Det finns även färdiga pumptrackbanor i bland annat Ekerö kommun och inom
Stockholm stad.
Fritidsaktiviteter i kommunen
I kommunen finns redan idag många ytor som inbjuder till spontanidrott såsom
gräs- och konstgräsplaner, friidrottsytor, asfalterad yta för streetbasket och
vintertid, en konstfrusen bandyplan för skridskoåkning. Kommunen erbjuder
också lekplatser, utegym, skateanläggningar, discgolfbanor och upplysta
motionsspår.
När Kommunfullmäktige fattade beslut om övergripande mål och budget för
2021 med planering för 2022-2023 fattades även beslut om vilka lokalprojekt
som ska prioriteras i kommunen. I den lokalförsörjningsplan som
Kommunfullmäktige godkände framgår att utveckling av Kungsängens IP finns
med som ett prioriterat projekt för 2021 och utveckling av Bro IP för 2022.
Enligt planen skall en förstudie genomföras under 2021 gällande Kungsängens
IP. Denna förstudie är påbörjad och den genomförs i ett samarbete mellan
samhällsbyggnadskontorets planavdelning, fastighetsenheten på
kommunledningskontoret och kultur- och fritidskontoret. Förstudien kommer
innehålla en översyn av hela området kring Kungsängens IP med syfte att
utöka möjligheter till nya kultur- och fritidsaktiviteter i området. Förstudien för
utveckling av Bro IP är planerad till 20222.
Kultur- och fritidskontorets slutsatser
Kommuninvånarens engagemang gällande utvecklingen av kultur- och
fritidsaktiviteter i kommunen välkomnas. Kultur- och fritidskontoret föreslår
att förslaget om att anlägga en pumptrackbana i Kungsängen beaktas i den
pågående förstudien gällande området kring Kungsängens IP samt inför fortsatt
planering av utveckling för Bro IP med start 2022.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-23

KFN 20/0198

Barnperspektiv
Ett varierat och stort utbud av spontanaktiviteter är positivt för barn och ungas
fysiska, psykiska och sociala utveckling. Fortsatt planering av områdena kring
Kungsängens IP och Bro IP kommer ha fokus på att erbjuda barn och unga
utökade möjligheter till stimulerande aktiviteter som kan bidra till en aktiv och
rolig fritid.

Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni

Susanne Lindqvist

Kultur- och fritidschef

Avdelningschef idrott och förening

Bilagor
 Medborgarförslag inkommet den 8 september 2020.


Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30
september 2020.

Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 111

2020-09-30

Medborgarförslag om att anlägga en
asfalterad pumptrack-bana vid
Kungsängens IP
Dnr KS 20/0619

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och Fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 9 september 2020 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en
asfalterad pumptrack-bana vid Kungsängens IP.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 8 september 2020.

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



Förslagsställaren
Kultur- och Fritidsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Susanne Lindqvist

2021-04-19

KFN 20/0200

Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidsnämnden

1 (3)

Er beteckning

susanne.lindqvist@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om att bygga en
aktivitetspark vid Kungsängen IP
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och ger kultur- och
fritidskontoret i uppdrag att beakta förslaget om att bygga en aktivitetspark i
Kungsängen i den pågående förstudien gällande området kring Kungsängens
IP.

Sammanfattning
Den 16 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga en aktivitetspark
vid Kungsängens IP liknande den park som finns i Bro.
Den 30 september 2020 överlämnade Kommunfullmäktige förslaget för beslut
i Kultur-och fritidsnämnden.
I den lokalförsörjningsplan som Kommunfullmäktige godkände i samband med
beslut om budget för 2021 framgår att utveckling av Kungsängens IP finns med
som ett prioriterat projekt. Enligt planen skall en förstudie genomföras under
2021. Denna förstudie är påbörjad och den genomförs i ett samarbete mellan
samhällsbyggnadskontorets planavdelning, fastighetsenheten på
kommunledningskontoret och kultur- och fritidskontoret. Förstudien kommer
innehålla en översyn av hela området kring Kungsängens IP med syfte att
utöka möjligheter till nya kultur- och fritidsaktiviteter i området.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att förslaget om att bygga en aktivitetspark i
Kungsängen beaktas i den pågående förstudien gällande området kring
Kungsängens IP.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2021.



Medborgarförslag inkommet den 16 juni 2020.



Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september
2020.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-19

KFN 20/0200

Ärendet
Den 16 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga en aktivitetspark
vid Kungsängens IP liknande den park som finns i Bro. Medborgaren
framhåller att denna typ av park skulle leda till mer aktivitet, lek och ett
roligare och mer hälsosamt liv för alla åldrar.
Den 30 september 2020 överlämnade Kommunfullmäktige förslaget för beslut
i Kultur-och fritidsnämnden.
Stjärnparken i Bro
I september 2019 invigdes aktivitetsparken i Bro som därefter fått namnet
Stjärnparken. I parken kan besökare ägna sig åt spontanidrott och
kulturaktiviteter. Det finns bland annat möjlighet att utöva parkour, klättring,
skateboard, fotboll och basket. Det finns ett utegym, en DJ-hörna och ett
dansgolv med scen. Föreningar kan bedriva organiserade spontanaktiviteter i
parken utan krav på medlemskap eller avgift.
Parkens utformning togs fram i ett samarbete mellan kultur- och
fritidskontoret, föreningsliv, kommuninvånare och anlitade arkitekter.
Tillsammans togs ledorden som ska råda för parken fram: snygg, trygg och
jämställd. Parken är utformad för att alla medborgare, oavsett kön, ålder,
ursprung, fritidsintresse och funktionsförmåga ska känna sig trygga och
välkomna i parken.
Kultur- och fritidsaktiviteter i Kungsängen
I Kungsängen finns idag en idrottsplats med gräs- och konstgräsplaner,
friidrottsytor, asfalterad yta för streetbasket och vintertid, en konstfrusen
bandyplan för skridskoåkning. Det finns också en lekplats, Drömparken, som
ligger i nära anslutning till Kungsängens idrottsplats.
Vid Lillsjöns friluftsområde i Kungsängen finns bland annat frisbeegolf,
motionsspår och ett utegym. Friluftsgården som brann ner vid Lillsjön 2018 är
under återuppbyggnad och det finns en planering för utveckling av hela
området.
När Kommunfullmäktige fattade beslut om övergripande mål och budget för
2021 med planering för 2022-2023 fattades även beslut om vilka lokalprojekt
som ska prioriteras i kommunen. I den lokalförsörjningsplan som
Kommunfullmäktige godkände framgår att utveckling av Kungsängens IP finns
med som ett prioriterat projekt. Enligt planen skall en förstudie genomföras
under 2021. Denna förstudie är påbörjad och den genomförs i ett samarbete
mellan samhällsbyggnadskontorets planavdelning, fastighetsenheten på
kommunledningskontoret och kultur- och fritidskontoret. Förstudien kommer
innehålla en översyn av hela området kring Kungsängens IP med syfte att
utöka möjligheter till nya kultur- och fritidsaktiviteter.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-19

KFN 20/0200

Kultur- och fritidskontorets slutsatser
Kommuninvånarens engagemang gällande utvecklingen av kultur- och
fritidsaktiviteter i kommunen välkomnas. Kultur- och fritidskontoret föreslår
att förslaget om att bygga en aktivitetspark i Kungsängen beaktas i den
pågående förstudien gällande området kring Kungsängens IP.

Barnperspektiv
Ett varierat och stort utbud av spontanaktiviteter är positivt för barn och ungas
fysiska, psykiska och sociala utveckling. Fortsatt planering av området kring
Kungsängens IP kommer ha fokus på att kunna erbjuda barn och unga utökade
möjligheter till stimulerande aktiviteter som kan bidra till en aktiv och rolig
fritid.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Susanne Lindqvist
Avdelningschef fritid

Bilagor
 Medborgarförslag inkommet den 16 juni 2020.


Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september
2020.

Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 115

2020-09-30

Medborgarförslag om att bygga en
aktivitetspark vid Kungsängen IP
Dnr KS 20/0518

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och Fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 16 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga en aktivitetspark
vid Kungsängen IP liknande den som finns i Bro.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 16 juni 2020.

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



Förslagsställaren
Kultur- och Fritidsnämnden
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32 Svar på medborgarförslag om parkbänkar i Tibble/Lillsjö-området.

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2020-05-04

KFN 20/0024

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

karin haglund@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om parkbänkar i
Tibble/Lillsjö-området.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget om parkbänkar och
ger kultur- och fritidskontoret i uppdrag att beakta förslaget i pågående
budgetarbete inför 2022.

Sammanfattning
Den 13 april 2017 inkom ett medborgarförslag gällande parkbänkar i
Tibble/Lillsjöområdet. Kommunfullmäktige överlämnade först
medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. Det omfördelades
därefter till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Medborgaren beskriver i sitt förslag en önskan om parkbänkar längs
elljusspåret från Granhammarsvägen ner mot Lillsjön. Medborgaren har
uppfattat att flera kommuninvånare skulle uppskatta två parkbänkar längs
vägen eftersom det skulle möjliggöra för fler att orka promenera en längre
sträcka.
Kultur och fritidsnämndens verksamheter arbetar för att tillgängliggöra kulturoch friluftsmiljöer för så många invånare som möjligt. Kultur- och
fritidskontoret tackar medborgaren för initiativet. Information från medborgare
är viktig för att kunna skapa ett fritidsliv som fungerar för alla. Att möjliggöra
promenader för fler är en liten investering som kan generera stora effekter både
för invånarnas fysiska och psykisk hälsa.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att medborgarförslaget tas i beaktande i
pågående budgetarbete inför 2022 samt att en redan påbörjad dialog förs med
tekniska kontoret för att tillse att det finns planering för underhåll och skötsel
vid ett uppförande av parkbänkar i området.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2021.



Medborgarförslag inkommet den 19 april 2017.



Karta med markering av aktuell plats.



Komplettering av medborgarförslag inkommen den 21 april 2017.
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32 Svar på medborgarförslag om parkbänkar i Tibble/Lillsjö-området.

Datum

Vår beteckning

2020-05-04

KFN 20/0024

Kommunledningskontoret


Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
december 2019.

Barnperspektiv
Att vuxna i barns omgivning har god hälsa och är förebilder för ett aktivt
fritidsliv bidrar i förlängningen också till barns välmående. Med ökad aktivitet
i området ökar också barnens trygghet.
Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Karin Haglund
Utredare kultur- och fritidskontoret

Bilagor
1. Medborgarförslag inkommet den 19 april 2017.
2. Karta med markering av aktuell plats.
3. Komplettering av medborgarförslag inkommen den 21 april 2017.
4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
december 2019.
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige
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32 Svar på medborgarförslag om parkbänkar i Tibble/Lillsjö-området.

32 Svar på medborgarförslag om parkbänkar i Tibble/Lillsjö-området.

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 287

2019-12-18

Omfördelning av medborgarförslag om
parkbänkar i Tibble/Lillsjö-området
Dnr KS 17/0123

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kultur- och
fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 13 april 2017 inkom ett medborgarförslag gällande parkbänkar i
Tibble/Lillsjöområdet. Den 10 maj 2017 överlämnade Kommunfullmäktige
medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. Den 28 oktober 2019
beslutade Tekniska nämnden att återremittera ärendet till Kommunfullmäktige
då platsen för föreslagna parkbänkar ligger längs ett elljusspår. Förändringar av
elljusspår ligger inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och därför
bör ärendet lämnas över till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 19 april 2017.



Karta med markering av aktuell plats.



Komplettering av medborgarförslag inkommen den 21 april 2017.



Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 28 oktober
2019.



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj
2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kultur- och
fritidsnämnden för beslut.
Beslutet skickas till:




Frågeställaren
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Kultur- och fritidskontoret
Karin Haglund
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum

2021-05-24

Vår beteckning

KFN 21/0019

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

karin.haglund@upplands-bro.se

Upphävande av beslut om lokala åtgärder för
kultur- och fritidsverksamheten i Upplands-Bro
kommun med anledning av Covid-19
Förslag till beslut
1

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den egna verksamheten från och
med den 1 juni 2021 helt ska följa de nationellt uppställda
restriktionerna med hänsyn till Covid-19.

2

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 februari 2021 om lokala
anpassningar av Kultur- och fritidsnämndens verksamheter upphävs
från och med den 1 juni 2021.

Sammanfattning
Med anledning av Covid-19 fattade Kultur- och fritidsnämnden den 16 februari
2021 beslut om lokala anpassningar för den egna verksamheten från och med
den 23 februari 2021.
Regeringen har fattat beslut om förnyade anpassningar och restriktioner som
ska gälla för hela landet från och med den 1 juni 2021.
Kultur- och fritidskontoret bedömer att de nationella anpassningarna är
tillräckliga för att motverka smittspridning och ser inte längre behov av lokala
anpassningar i Upplands-Bro kommun.
Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att tidigare beslut fattat av Kulturoch fritidsnämnden den 16 februari 2021 om lokala anpassningar för de egna
verksamheterna upphävs från och med den 1 juni 2021.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2021.

•

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16
februari 2021.

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2021.
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Datum
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Kommunledningskontoret

Ärendet
För att minska smittspridning av Covid-19 har verksamheterna inom Kulturoch fritidsnämndens gjort lokala anpassningar utifrån aktuella
rekommendationer och restriktioner och riktlinjer från regering,
Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm sedan våren 2020.
Lokala anpassningar från och med den 23 februari 2021
Det senaste beslutet om lokala anpassningar av de egna verksamheterna
fattades av Kultur- och fritidsnämnden den 16 februari 2021 och började gälla
den 23 februari 2021. Följande anpassningar infördes:
1. Biblioteken i Brohuset och Kungsängen är helt stängda för besök men erbjuder;
•

Boken kommer

•

Take away

•

Utlåning/återlämning av media

•

Verksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare kan återstartas.

•

Verksamhet i samarbete med skolan kan återupptas.

2. Biografen kan återuppta sin verksamhet med begränsningen 8 personer i salongen.
3. Samtliga offentliga arrangemang ställs om till digitalt, ställs in eller flyttas fram.
4. Kulturskolans verksamhet bedrivs med hänsyn tagna till gällande
rekommendationer och lagstiftning.
•

Undervisning för unga födda 2002 och senare erbjuds både digitalt och fysiskt
på plats.

•

Orkestrar, ensembler är fortsatt inställda.

•

Föreställningar/konserter genomförs digitalt eller flyttas fram.

5. Simhallen är stängd för allmänheten men återöppnas för organiserad
föreningsverksamhet riktad till barn födda 2002 eller senare samt simskola och
simundervisning för skolans verksamhet.
•

Samtliga tidsbundna tränings- och simkort förlängs till dess att simhallen åter
öppnar med ordinarie öppettider för allmänheten.

•

Simhallen får användas av personer med behov av medicinsk rehab samt de
som har motion på recept mot uppvisande av intyg.

6. Gymmet i Brohuset är stängt.
7. Inomhusanläggningarna återöppnas för organiserad föreningsverksamhet riktad till
barn födda 2002 och senare.
•

Omklädningsrummen är stängda men toaletterna får användas. Ombyte och
dusch sker hemma.

•

Samtliga lokaler/rum är uppmärkta med maxantal och ska följas.
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Kommunledningskontoret
8. Utomhusanläggningarna är öppna och bokningsbara för all organiserad
föreningsverksamhet samt för spontanidrott.
•

Föreningsledd träning ska genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens
information till idrottsföreningar och träningsanläggningar samt respektive
specialförbunds restriktioner.

•

Omklädningsrum kopplade till dessa anläggningar hålls fortsatt stängda med
toaletterna får användas. Ombyte och dusch sker hemma.

9. Isbanan på Kungsängens IP är öppen men med begränsning i tid och antal personer
på banan.
•

Max 150 personer samtidigt på isen.

•

Varje person ska boka sin åktid på kommunens hemsida och ha biljetten med
sig digitalt eller i utskrift.

•

Max fem personer per bokning.

•

Max 90 minuter per dag.

•

Klubbor får användas under angivna tider.

•

Inga klubbkläder och hockeyutrustning får förekomma på isen.

•

Samlingssalar/matsalar/mötesplatser är stängda.

•

Lokaler för den öppen ungdomsverksamhet, ungdomar födda 2002 och
senare, öppnas åter.

•

Rastverksamheten är öppen.

Nationella restriktioner från och med den 1 juni 2021
Regeringen har fattat beslut om förnyade anpassningar och restriktioner som
ska gälla för hela landet från och med den 1 juni 2021.
Kultur- och fritidskontoret bedömer att de nationella anpassningarna är
tillräckliga för att motverka smittspridning och ser inte längre behov av lokala
anpassningar i Upplands-Bro kommun.
Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att tidigare beslut fattat av Kulturoch fritidsnämnden den 16 februari 2021 om lokala anpassningar för de egna
verksamheterna upphävs från och med den 1 juni 2021.

Barnperspektiv
För barn och ungas fysiska och psykiska välmående är det angeläget med
mötesplatser och aktiviteter som främjar rörelse och sociala kontakter. Under
rådande pandemi är det av stor vikt att verksamheter för barn- och unga
anpassas efter de nationella restriktioner som råder i landet för att minska
smittspridning.
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Datum

2021-05-24

Vår beteckning
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Kommunledningskontoret
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur-och fritidschef
Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16
februari 2021.
2. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2021.
Beslut sänds till
• Kommunstyrelsen
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§2

Sammanträdesdatum:

2021-02-16

Lokala anpassningar och aktivitetsstöd
med anledning av Covid-19
Dnr KFN 21/0019

Beslut
Kultur - och fritidsnämnden beslutar om följande åtgärder och anpassningar för
att underlätta för föreningslivet i Upplands-Bro kommun samt följa den
regionala överenskommelsen och pandemilagen.
1. Ta bort alla avbokningsavgifter i kommunens anläggningar till
föreningslivet under vårterminen 2021.
2. Det lokala aktivitetsstödet vårterminen 2021 ska baseras på vårterminen
2019 års aktivitetsstöd i de fall vårterminen 2021 aktiviteter är färre än
2019.
3. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att besluta om beslutspunkt 1-2
också kan komma att gälla också under höstterminen 2021.
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Kultur- och
fritidskontorets förlag till lokala anpassningar för den egna
verksamheten från och med den 23 februari 2021.

Sammanfattning
Många föreningar har det tufft och känner stor oro på grund av coronaviruset.
Riksidrottsförbundet lämnade den 17 mars 2020 besked om att det lokala
aktivitetsstödet, LOK-stödet, inte kommer att minska för att det blir färre
aktiviteter – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Detta beslut förväntas
förlängts i och med att pandemin håller i sig även 2021 men inget beslut är
fattat på riksnivå.
För att stötta våra föreningar föreslår Kultur- och fritidskontoret att det lokala
aktivitetsstödet för våren 2021 baseras på samma antal aktiviteter som våren
2019 givet att föreningen har en minskning av aktiviteter. I annat fall ska
redovisade aktiviteter gälla. Kontoret föreslår också att alla avbokningsavgifter
tas bort under våren 2021. På så sätt får vara barn- och ungdomsföreningar
inget ekonomiskt bortfall, även om de har ställt in träningar och matcher för att
inte öka smittspridningen.
Kultur- och fritidsnämnden kräver att alla föreningar ska följa de
rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet ger
samt pandemilagen i de fall denna är tillämplig för att få aktivitetsstöd samt att
få boka anläggningar/lokaler.
Kultur- och fritidsnämndens egna verksamheter drabbas också hårt av
pandemin och behöver anpassa verksamheten till rådande omständigheter.
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Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-02-16

Dessa anpassningar prövas ständigt mot folkhälsomyndighetens allmänna råd,
pandemilagen och den regionala överenskommelsen.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2021 Lokala anpassningar och aktivitetsstöd med anledning av Covid-19

Förslag till beslut
Kultur - och fritidsnämnden beslutar om följande åtgärder och anpassningar för
att underlätta för föreningslivet i Upplands-Bro kommun samt följa den
regionala överenskommelsen och pandemilagen.
1. Ta bort alla avbokningsavgifter i kommunens anläggningar till
föreningslivet under vårterminen 2021.
2. Det lokala aktivitetsstödet vårterminen 2021 ska baseras på vårterminen
2019 års aktivitetsstöd i de fall vårterminen 2021 aktiviteter är färre än
2019.
3. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att besluta om beslutspunkt 1-2
också kan komma att gälla också under höstterminen 2021.
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Kultur- och
fritidskontorets förlag till lokala anpassningar för den egna
verksamheten från och med den 23 februari 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Katarina Olofsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna bifaller kontorets
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och finner att
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med detta förslag.
Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen

6 (14)

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

Lokala anpassningar och aktivitetsstöd med
anledning av Covid-19
Förslag till beslut
Kultur - och fritidsnämnden beslutar om följande åtgärder och anpassningar för
att underlätta för föreningslivet i Upplands-Bro kommun samt följa den
regionala överenskommelsen och pandemilagen.
1. Ta bort alla avbokningsavgifter i kommunens anläggningar till
föreningslivet under vårterminen 2021.
2. Det lokala aktivitetsstödet vårterminen 2021 ska baseras på vårterminen
2019 års aktivitetsstöd i de fall vårterminen 2021 aktiviteter är färre än
2019.
3. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att besluta om beslutspunkt 1-2
också kan komma att gälla också under höstterminen 2021.
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Kultur- och
fritidskontorets förlag till lokala anpassningar för den egna
verksamheten från och med den 23 februari 2021.

Sammanfattning

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Många föreningar har det tufft och känner stor oro på grund av coronaviruset.
Riksidrottsförbundet lämnade den 17 mars 2020 besked om att det lokala
aktivitetsstödet, LOK-stödet, inte kommer att minska för att det blir färre
aktiviteter – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Detta beslut förväntas
förlängts i och med att pandemin håller i sig även 2021 men inget beslut är
fattat på riksnivå.
För att stötta våra föreningar föreslår Kultur- och fritidskontoret att det lokala
aktivitetsstödet för våren 2021 baseras på samma antal aktiviteter som våren
2019 givet att föreningen har en minskning av aktiviteter. I annat fall ska
redovisade aktiviteter gälla. Kontoret föreslår också att alla avbokningsavgifter
tas bort under våren 2021. På så sätt får vara barn- och ungdomsföreningar
inget ekonomiskt bortfall, även om de har ställt in träningar och matcher för att
inte öka smittspridningen.
Kultur- och fritidsnämnden kräver att alla föreningar ska följa de
rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet ger
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samt pandemilagen i de fall denna är tillämplig för att få aktivitetsstöd samt att
få boka anläggningar/lokaler.
Kultur- och fritidsnämndens egna verksamheter drabbas också hårt av
pandemin och behöver anpassa verksamheten till rådande omständigheter.
Dessa anpassningar prövas ständigt mot folkhälsomyndighetens allmänna råd,
pandemilagen och den regionala överenskommelsen.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2021 Lokala anpassningar och aktivitetsstöd med anledning av Covid-19

Ärendet
Många föreningar har det tufft och känner stor oro på grund av coronaviruset.
Riksidrottsförbundet lämnade den 17 mars 2020 besked om att det lokala
aktivitetsstödet, LOK-stödet, inte kommer att minska för att det blir färre
aktiviteter – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Detta beslut förväntas
förlängts i och med att pandemin håller i sig även 2021 men inget beslut är
fattat på riksnivå.
Coronavirusets spridning gör att våra föreningar har tvingats ställa in
verksamheten både inomhus och utomhus under 2020 och in på 2021. Denna
samhällsinsats ska inte få negativa ekonomiska konsekvenser för våra barnoch ungdomsföreningar.
Det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) beräknas normalt utifrån antalet
sammankomster som träningstillfällen.
För att stötta våra föreningar föreslår kultur- och fritidskontoret att det lokala
aktivitetsstödet för våren 2021 baseras på samma antal aktiviteter som våren
2019 givet att föreningen har en minskning av aktiviteter. I annat fall ska
redovisade aktiviteter gälla. Kontoret föreslår också att alla avbokningsavgifter
tas bort under våren 2021. På så sätt får kommunens barn- och
ungdomsföreningar inget ekonomiskt bortfall, även om de har ställt in
träningar och matcher för att inte öka smittspridningen.
Kultur- och fritidsnämnden kräver att alla föreningar ska följa de
rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet ger
samt pandemilagen i de fall denna är tillämplig för att få aktivitetsstöd samt att
få boka anläggningar/lokaler.
Beslutet kan komma att förlängas eller revideras om regeringen tar nya beslut
som påverkar detta.
Tidigare beslut har fattats av ordförande i kultur- och fritidsnämnden enligt
punkt 1:10 i Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, antagen den 19
februari 2019. Att fatta besluten har bedömts som brådskande med anledning
av den aktuella smittspridningen av covid-19 och därmed har en
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sammankallning av Kultur-och fritidsnämnden inte kunnat inväntas inför varje
nytt beslut som behövts fattas med kort varsel.
Ordförandebeslut har beslut fattats den 4 november, den 19 november, den 10
december, den 22 december 2020 och den 11 januari, den 14 januari och den 8
februari 2021 om anpassningar inom Kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområden med anledning av Covid-19, pandemilagen,
Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt regeringens restriktioner.
Anpassningar av nämndens verksamheter från och med den 23 februari
2021.
1. Biblioteken i Brohuset och Kungsängen är helt stängda för besök men
erbjuder;


Boken kommer



Take away



Utlåning/återlämning av media



Verksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare kan återstartas.



Verksamhet i samarbete med skolan kan återupptas.

2. Biografen kan återuppta sin verksamhet med begränsningen 8 personer i
salongen.
3. Samtliga offentliga arrangemang ställs om till digitalt, ställs in eller flyttas
fram.
4. Kulturskolans verksamhet bedrivs med hänsyn tagna till gällande
rekommendationer och lagstiftning.


Undervisning för unga födda 2002 och senare erbjuds både digitalt och
fysiskt på plats.



Orkestrar, ensembler är fortsatt inställda.



Föreställningar/konserter genomförs digitalt eller flyttas fram.

5. Simhallen är stängd för allmänheten men återöppnas för organiserad
föreningsverksamhet riktad till barn födda 2002 eller senare samt simskola och
simundervisning för skolans verksamhet.


Samtliga tidsbundna tränings- och simkort förlängs till dess att
simhallen åter öppnar med ordinarie öppettider för allmänheten.



Simhallen får användas av personer med behov av medicinsk rehab
samt de som har motion på recept mot uppvisande av intyg.

6. Gymmet i Brohuset är stängt.
7. Inomhusanläggningarna återöppnas för organiserad föreningsverksamhet
riktad till barn födda 2002 och senare.
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Omklädningsrummen är stängda men toaletterna får användas. Ombyte
och dusch sker hemma.



Samtliga lokaler/rum är uppmärkta med maxantal och ska följas.

8. Utomhusanläggningarna är öppna och bokningsbara för all organiserad
föreningsverksamhet samt för spontanidrott.


Föreningsledd träning ska genomföras i enlighet med
Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och
träningsanläggningar samt respektive specialförbunds restriktioner.



Omklädningsrum kopplade till dessa anläggningar hålls fortsatt stängda
med toaletterna får användas. Ombyte och dusch sker hemma.

9. Isbanan på Kungsängens IP är öppen men med begränsning i tid och
antal personer på banan.


Max 150 personer samtidigt på isen.



Varje person ska boka sin åktid på kommunens hemsida och ha
biljetten med sig digitalt eller i utskrift.



Max fem personer per bokning.



Max 90 minuter per dag.



Klubbor får användas under angivna tider.



Inga klubbkläder och hockeyutrustning får förekomma på isen.



Samlingssalar/matsalar/mötesplatser är stängda.



Lokaler för den öppen ungdomsverksamhet, ungdomar födda 2002 och
senare, öppnas åter.



Rastverksamheten är öppen.

Barnperspektiv
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har barn och unga som sin
prioriterade målgrupp. Om föreningslivet drabbas ekonomiskt slår detta hårt
mot just barn och unga. En följd av minskade intäkter för föreningslivet kan
komma att vara höjda medlem- och träningsavgifter. Vi vet att detta påverkar
antal deltagande i föreningsverksamhet då resurssvaga familjer inte har råd att
låta sina barn vara med. Detta kan i sin tur leda till sämre folkhälsa, högre
otrygghet och ökad kriminalitet. Att prioritera barn och unga görs bäst genom
att skapa trygga, säkra och tillgängliga miljöer inom bland annat föreningslivet.
De ger en trygg plats, en meningsfull fritid och känsla av gemenskap.
Föreningsverksamhet kan ge en fristad för gruppen barn som lever i en socialt
utsatt situation i sin hemmiljö. En miljö där det kan förekomma våld eller
hedersrelaterat förtryck, beroendesjukdom, psykisk ohälsa eller annan
försummelse av barns behov. Denna grupp barn kommer med stor sannolikhet
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drabbas extra hårt av pandemin som lett till nödvändiga beslut om stängning av
anläggningar. Detta då organiserade aktiviteter kan fungera som skyddsfaktorer
i barnens liv och ge dem en möjlighet att få möta vuxna som uppmärksammar
deras stödbehov.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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