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§ 13

Dnr:

Informationspunkt
Vid sammanträde lämnas information om följande till kultur- och fritidsnämnden:
• Transitboenden i Sundbyberg och mottagandet av flyktingar från Ukraina.
• Sundbybergs ryttarförening, sektorns arbete med att stötta föreningen i deras
utveckling samt nya avtal med Lokalfastigheter.
• Örvallen och åtgärderna i samband med vattenläckan.
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§ 14

Dnr: KFN-0028/2022

Ekonomisk rapport med prognos per februari 2022
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidssektorn skrivelse den ii mars 2022.
Sammanfattning

Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden visar på ett nollresultat. Simhallen
prognosticerar negativ avvikelse mot budget på 0,1 miljoner kronor. Även
föreningsstödet beräknas bli högre än budgeterat om 0,5 miljoner i och med satsningen
på dagkolloverksamhet under sommaren. Simhallens negativa resultat beror delvis på
minskade intäkter där ex. försäljning av årskort minskat jämfört med tidigare år.
Biblioteket och Fritid prognosticerar ett överskott på 0,1 respektive 0,5 miljoner kronor
jämfört med budget. Överskottet består främst av minskade personalkostnader på grund
av sjukskrivningar och vakanser.
Kultur-och fritidsnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Johan Storåkers (L).
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk rapport med prognos per
februari 2022.
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§ 15

Dnr: KFN-0006/2020

Investering med anledning av föreläggande om ljusstörningar vid
Ursviks IP
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidssektorns skrivelse den lo januari 2022.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 17 juni 2021.
Miljöenhetens svar på kultur- och fritidsnämndens förslag till åtgärder, ljusstörning,
daterad den 3 november 2021.
Sammanfattning

Närboende vid Ursviks IP har under en längre tid påtalat problem med ljusstörningar i
bostadshus orsakat av belysningsmaster vid fotbollsplanen på Ursviks IP. Den 17 juni
2021 beslutade kultur- och fritidsnämnden om förslag på åtgärder för ljusstörningarna.
Förslaget skickades till byggnad- och tillståndsnämnden som svar till deras
föreläggande.
Miljöenheten har mottagit förslaget och bedömer att det uppfyller byggnads- och
tillståndsnämndens föreläggande. I svaret anges att en ny belysning innebär att
nuvarande begränsningar för belysningen troligtvis kommer att tas bort. Ytterligare krav
kan dock komma att ställs ifall de föreslagna åtgärderna inte får önskad effekt för de
närboendes miljö.
Kultur- och fritidssektorns bedömning
Det förslag till åtgärder för ljusstörningarna vid Ursviks IP som kultur- och
fritidsnämnden skickade till byggnads och tillståndsnämnden innebär att man monterar
strålkastare på befintliga master på en lägre höjd för att minska spillljuset.
Hörnmasterna kommer även få en strålkastare med en annan optik än mittenmasterna
för att minimera spillljuset.
I och med byggnads- och tillståndsnämndens svar anser bör arbetet med att byta ut
belysningen kunna påbörjas under våren 2022. Kultur- och fritidssektorn bedömer att
bytet av armaturer kommer att kosta totalt ca. 1miljon kronor, av dessa ligger
arbetskostnaden på ca 200 000 kronor.
Kultur-och fritidsnämndens överläggning

Under överläggningen yttrar sig Johan Storåkers (L), Emelie Tillegård (MP), Paulos
Abraha (KD), Inger Lundberg (S) och Vicki Broberg (V)
Yrkanden

Vicki Broberg (V) yrkar på bifall till det utsända förslaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag om att byta ut belysning på
Ursviks IP.

Emelie Tillegård (MP), Max Jedevall Roseneld (M), Viktoria Nilsson (M) och Paulos
Abraha (KD) deltar ej i beslutet.
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§ 16

Dnr: KFN-0006/2020

Revidering av förslag till åtgärder gällande ljusstörning och buller vid
Ursviks IP, Ursviksvägen 99 A
Beslutsunderlag
Sektorn för kultur och fritids skrivelse den 14 mars 2022.
Beslut om svar på föreläggande om förslag till åtgärder gällande ljusstörning
vid Ursviks IP, Ursviksvägen 99 A, daterat den 25 februari 2021.
Sammanfattning

Närboende vid Ursviks IP har under en längre tid påtalat problem med ljusstörningar
och buller från Ursviks IP. Kultur- och fritidsnämnden har vid flera tillfällen fattat
beslut om begränsningar för användandet av Ursviks IP för att minska störningarna för
de boende. Det senaste beslutet som berörde begränsningar av nyttjandet av IP fattades
av kultur- och fritidsnämnden den 25 februari 2021. Nämnden beslutade då att:
1. Antalet seniormatcher som spelas på Ursviks IP begränsas till högst 12 per år,
fördelat på 6 damlagsmatcher och 6 herrlagsmatcher Seniormatcher tillåts
endast lördagar mellan 12:00 och 15:oo.
2. Nyttjandetider enligt nedan:
- Måndag-onsdag kl. 16:00-22:00. Inga matcher (barn och ungdom) efter kl.
21:00. Träning fram till kl. 22:00.
- Torsdagar kl. 16:00-21.00, 2/3 plan 21:00-22:00
- Fredagar kl. 16:00-21:00
- Lördag o9:oo-19:oo, (seniormatcher tillåts lördag kl. 12.00-15.00).
- Söndagar o9:oo-19:oo 2/3 plan 19:oo-21:oo
3. Om inte hela planen är bokad för föreningsverksamhet, släcks planen ner till 2/
3 plan för träning eller spontanverksamhet.
4. Belysning släcks 15 minuter efter avslutad träning/match.
5. Vid träning på endast halvplan ska föreningar konsekvent välja planhalvan
längst bort från de närliggande fastigheterna.
6. Om reglerna inte efterföljs av föreningar som nyttjar Ursviks IP kan ytterligare
begränsningar i föreningarnas nyttjandetider eller flytt av del av föreningarnas
verksamhet till andra platser bli aktuell efter samråd med föreningen.
Sektorn för kultur och fritids förslag
I och med att en vattenledning sprungit läck på Örvallen har sektorn för kultur- och

fritid fått lov att se över och justera bokningsschemat för nämndens fotbollsplaner. I och
med detta har sektorn gjort bedömningen att handlingsplanen som nämns ovan måste
justeras för att kunna vara flexibel när händelser som den på Örvallen uppstår.

Den förändring som föreslås är att punkt 1justeras så att seniormatcher även ska kunna
spelas på söndagar och inte enbart på lördagar. Antalet matcher ska dock fortfarande
begränsas till 12 per år enligt samma fördelning som tidigare (6 damlagsmatcher och 6
herrlagsmatcher) och inom samma tidsspann 12.00-15.00.
Sektorn föreslår även att punkt 2 förändras på så sätt att samma tider ska gälla på
torsdagar som på måndag-onsdag. Detta innebär att nyttjandetiden på torsdagar är
16:00-22.00 Inga matcher (barn och ungdom) tillåts efter 21:oo utan det är endast
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träning som är tillåten mellan 21:00-22.00. Vidare föreslås att begränsningen om att
endast använda 2/3 plan 19:00-21:00 på söndagar tas bort.
De föreslagna revideringarna innebär att:
1. Antalet seniormatcher som spelas på Ursviks IP begränsas till högst 12 per år,
fördelat på 6 damlagsmatcher och 6 herrlagsmatcher Seniormatcher tillåts
mellan 12:00 och 15:oo under helger.
2. Nyttjandetider enligt nedan:
- Måndag-torsdag kl. 16:00-22:00. Inga matcher (barn och ungdom) efter kl.
21:00. Träning fram till kl. 22:00.
Fredagar kl. 16:oo-21:oo
- Lördag o9:oo-19:oo. (seniormatcher tillåts kl. 12.00-15.00).
- Söndagar o9:oo-19:oo (seniormatcher tillåts kl. 12.00-15.00).
3. Om inte hela planen är bokad för föreningsverksamhet, släcks planen ner till
2/3 plan för träning eller spontanverksamhet.
4. Belysning släcks 15 minuter efter avslutad träning/match.
5. Vid träning på endast halvplan ska föreningar konsekvent välja planhalvan
längst bort från de närliggande fastigheterna.
6. Om reglerna inte efterföljs av föreningar som nyttjar Ursviks IP kan ytterligare
begränsningar i föreningarnas nyttjandetider eller flytt av del av föreningarnas
verksamhet till andra platser bli aktuell efter samråd med föreningen.
Sektorn gör bedömningen att förändringen endast innebär mindre förändringar för de
boende under vardagar. Vidare gör sektorn bedömningen att det för helger inte innebär
någon faktiskt förändring för matchspel då antalet matcher fortfarande begränsas till 12.
Om inte planen är bokad för föreningsverksamhet ska den även fortsatt släckas ned till
2/3 plan för att minska störningar.
Sektorn har stämt av de föreslagna revideringarna med miljöenheten som inte har något
att invända. Även de anser att det är viktigt att hålla fast vid att antalet matcher
begränsas till 12 men att det är en bra lösning att även kunna spela match på söndagar.
Den reviderade handlingsplanen kommer skickas till byggnads- och tillståndsnämnden
för kännedom.
Kultur-och fritidsnämndens överläggning

Under överläggningen yttrar sig Johan Storåkers (L) och Emelie Tillegård (MP).
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner revidering av handlingsplanen.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den nya handlingsplanen gäller från den
1 april 2022.
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§ 17

Dnr: KFN-0145/2021

Svar på medborgarförslag - Att kommunen gör i ordning ett fullt
utrustat gym i Milot som alla idrottsföreningar i kommunen kan
boka in sig på
Beslutsunderlag
Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2021.
Sektorn för kultur och fritids skrivelse den 18 februari 2022.
Förslag till svar på medborgarförslag

Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2021 väcktes ett
medborgarförslag om att göra i ordning ett fullt utrustat gym i Milot som alla
idrottsföreningar i kommunen kan boka in sig på. Kommunfullmäktige beslutade att
kultur- och fritidsnämnden svarar på medborgarförslaget.
Förslagsställaren ser att det finns ett behov av ett gym som idrottsföreningar kan boka in
sig och föreslår att detta inrättas i Milot. Förslagsställaren skriver att det skulle ge
idrottsföreningar möjlighet att ge sina medlemmar en bättre grund i styrketräningen och
i förlängningen många skadefria år. Förslagsställaren skriver att det även skulle göra att
alla, oavsett samhällsklass, får lika förutsättningar för styrketräningen. Förslagsställaren
som är aktiv inom Duvbo IK skriver att de gärna kan vara behjälpliga i en diskussion
kring vad ett gym ska innehålla.
Sektorn för kultur och fritids bedömning
Sektorn håller med förslagsställaren om att det är viktigt att ge en möjlighet till en bra
grund i styrketräning för att undvika skador och ge förutsättningar för idrott hela livet.
I och med den fortsätta utvecklingen av aktivitetshuset i Milot kommer kultur- och
fritidssektorn att se över möjligheten till att inrätta ett gym i lokalerna. I den processen
kommer man ha en dialog tillsammans med de föreningar som är aktiva i huset kring
vilka behov som de ser och där är Duvbo IK en av flera föreningar.

Till dess att sektorn har sett över möjligheten till ett gym i Milot hänvisar sektorn
föreningar till simhallen. Där kan föreningar hyra gruppträningslokalen i gymmet för
200 kr/timmen. Simhallen har även ett erbjudande till alla som är medlemmar i en
förening i Sundbyberg. De kan köpa ett multikort för både bad och gym under sex
månader till en kostnad av 9oo kr (15okr/månad).
Sektorn för kultur och fritid föreslår att medborgarförslaget anses besvarat.

Kultur-och fritidsnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Hans Hamrin (V) och Johan Storåkers (L).
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till svar på medborgarförslaget.
3. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut i ärendet till kommunfullmäktige.
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Dnr: KFN-0163/2021

§ 18

Svar på medborgarförslag- bygg en inomhushall i aktivitetshuset i
Milot
Beslutsunderlag

Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2021.
Sektorn för kultur och fritids skrivelse den 21 februari 2022.
Förslag till svar på medborgarförslag.
Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2021 väcktes ett
medborgarförslag om att bygga en inomhushall i aktivitetshuset i Milot.
Kommunfullmäktige beslutade att kultur- och fritidsnämnden svarar på
medborgarförslaget.
Förslagsställaren skriver:
När aktivitetshuset i Milot ska utökasföreslår jag och Sundbybergs Stigcyklister att en
inomhushall likt Adrenaline Dome i Gävle byggs med platsför både skateboard-åkare
och cyklister. Även t.ex. en klättervägg skulle kunna rymmas.
Kultur- och fritidssektorns bedömning
Sektorn arbetar kontinuerligt med att utveckla lokalerna i aktivitetshuset i milot utifrån
målet att Milot ska vara en plats där idrott och kultur blandas på lika villkor. Idag finns
det en idrottshall, salar med mjuka mattor för exempelvis kampsport och cirkus, en hall
för parkourträning samt en sal anpassad för dans.

I nuläget finns inga planer på att utöka ytorna för aktivitetshuset i Milot utöver de
lokaler som nyttjas idag. Sektorn ser inte heller att det finns några ytterligare lokaler i
byggnaden som är stora nog att inrymma de aktiviteter som förslagsställaren föreslår.
Sektorn för kultur och fritid föreslår därmed att medborgarförslaget avslås.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslag - bygg en inomhushall i
aktivitetshuset i Milot.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till svar på medborgarförslaget.
3. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut i ärendet till kommunfullmäktige.
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Dnr: KEN-0017/2022

§ 19

Lovbidrag för aktiviteter på sommarlovet, Sundbybergs IK, Dagkollo
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens skrivelse den 22 februari 2022.
Ansökan från Sundbybergs IK om lovbidrag för aktiviteter på sommarlovet, inkommen
den 12 februari 2022.
Sammanfattning

Föreningar i Sundbybergs stad har möjlighet att ansöka om bidrag för att arrangera
lovaktiviteter för målgruppen 6-2o år under alla skollov. Inför sommaren 2022 har
totalt har fem ansökningar om att arrangera sommarlovsaktiviteter inkommit:
-

Sundbybergs IK — dagkollo under vecka 24-26
Duvbo IK — dagkollo under vecka 24-25
Sundbybergs IK — kvällsfotboll i Rissne, två gånger per vecka under hela
sommaren.
Sundbybergs IK- kvällsfotboll i Örvallen, två gånger per vecka under hela
sommaren.
Marabouparken — konstkollo två gånger tre dagar.

Totalt sett uppgår den ansökta summan till 55188o kronor.
Sektorn för kultur och fritids bedömning

Sektorn för kultur och fritids bedömning grundar sig i Sundbybergs stads regler för stöd
till föreningslivet som kommunfullmäktige fattat beslut om (KS-0745/2015) samt
kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för Sundbybergs stads regler för stöd till
föreningslivet (KFN 0115/2021).
Aktiviteter som beviljas lovbidrag ska vara i enlighet med stadens målsättning om stöd
till föreningslivet och uppfylla de krav som ställs på lovaktiviteter i kultur- och
fritidsnämndens riktlinjer om att:
•
•
•
•

Vara öppen utan krav på föranmälan
Ha ett program som erbjuds och sprids till barn och unga i Sundbyberg
Vara gratis
Ge lika möjlighet för alla, oavsett kön, att delta.

Alla ansökningar som inkommit anses uppfylla de krav som ställs på lovaktiviteter.
Sektorn för kultur och fritid föreslår att alla ansökningar som inkommit om att
arrangera aktiviteter under sommaren 2022 beviljas.
Sektorn för kultur och fritid ser att en utökad satsning på lovaktiviteter kan vara
motiverad för att möta den ökade efterfrågan. Under 2021 inkom upp till 200
ansökningar till Gräddö sommarkollo under de tidiga perioderna där endast 6o platser
var tillgängliga. Sektorn ser därför att det är motiverat att erbjuda dagkollo under de
första perioderna då trycket är högt.
Vad gäller avgiften för de dagkollon som SIK och Duvbo IK ansökt om bidrag för har
båda föreningar budgeterat för något olika anmälningsavgifter på 5o respektive 25o
kronor. Sektorn har i sin bedömning av föreslaget bidrag utgått ifrån en snittavgift på
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175 kronor, men att föreningens ordinarie avgift för en vecka är 25o kronor. För de allra
flesta familjer är inte 25o kronor en hög avgift för ett kollo som pågår en vecka. Men för
familjer som lever i ekonomisk utsatthet kan dock detta vara ett hinder för deltagande.
Sektorn ser därför gärna att föreningarna arbetar fram ett system med exempelvis
differentierad avgift, syskonrabatt eller liknande för att möjliggöra för alla att delta. Om
de utgår ifrån 25o kronor som ordinarie avgift för första barnet kan exempelvis övriga
syskons deltagande kosta 5o kronor alternativt ett system med betalning utifrån
förmåga men med ett riktmärke på 250 kronor som ordinarie. I de fall föreningen vill ha
stöd i att ta fram ett sådant system kan de vända sig till kultur- och fritidssektorn.
De aktiviteter som inkommit är främst inriktade på idrott och lek och därför kommer
sektorn se till att nämndens egna verksamheter har ett större fokus på aktiviteter som
inte är sportrelaterade för att kunna erbjuda något för alla oavsett intresse.
Totalt sett uppgår den summa som sektorn föreslår till 561 88o kronor. Det innebär en
ökad kostnad på ca 46o 000 kronor jämfört med budget. Sektorn ser dock att detta kan
finansieras inom ram genom uteblivna personalkostnader då sektorn redan nu ser
minskade kostnader på grund av sjukskrivningar och vakanser.
Kultur-och fritidsnämndens överläggning

Under överläggningen yttrar sig Johan Storåkers (L) och Emelie Tillegård
Yrkanden

Emelie Tillegård (MP) yrkar på bifall till det utsända förslaget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Sundbybergs IK 33714o kronor i lovbidrag
för att arrangera dagkollo.
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Dnr: KFN-0126/2021

§ 20

Lovbidrag för aktiviteter på sommarlovet, Duvbo IK Idrottskollo
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens skrivelse den 25 februari 2022.
Ansökan från Duvbo IK om verksamhetsbidrag för aktiviteter på sommarlovet,
inkommen den 1oktober 2021.
Sammanfattning

Föreningar i Sundbybergs stad har möjlighet att ansöka om bidrag för att arrangera
lovaktiviteter för målgruppen 6-2o år under alla skollov. Inför sommaren 2022 har
totalt har fem ansökningar om att arrangera sommarlovsaktiviteter inkommit:
-

Sundbybergs IK — dagkollo under vecka 24-26
Duvbo IK — dagkollo under vecka 24-25
Sundbybergs IK - kvällsfotboll i Rissne, två gånger per vecka under hela
sommaren.
Sundbybergs IK- kvällsfotboll i Örvallen, två gånger per vecka under hela
sommaren.
Marabouparken — konstkollo två gånger tre dagar.

Totalt sett uppgår den ansökta summan till 551 88o kronor.
Sektorn för kultur och fritids bedömning

Sektorn för kultur och fritids bedömning grundar sig i Sundbybergs stads regler för stöd
till föreningslivet som kommunfullmäktige fattat beslut om (KS-0745/2015) samt
kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för Sundbybergs stads regler för stöd till
föreningslivet (KFN 0115/2021).
Aktiviteter som beviljas lovbidrag ska vara i enlighet med stadens målsättning om stöd
till föreningslivet och uppfylla de krav som ställs på lovaktiviteter i kultur- och
fritidsnämndens riktlinjer om att:
•
•
•
•

Vara öppen utan krav på föranmälan
Ha ett program som erbjuds och sprids till barn och unga i Sundbyberg
Vara gratis
Ge lika möjlighet för alla, oavsett kön, att delta.

Alla ansökningar som inkommit anses uppfylla de krav som ställs på lovaktiviteter.
Sektorn för kultur och fritid föreslår att alla ansökningar som inkommit om att
arrangera aktiviteter under sommaren 2022 beviljas.
Sektorn för kultur och fritid ser att en utökad satsning på lovaktiviteter kan vara
motiverad för att möta den ökade efterfrågan. Under 2021 inkom upp till 200
ansökningar till Gräddö sommarkollo under de tidiga perioderna där endast 6o platser
var tillgängliga. Sektorn ser därför att det är motiverat att erbjuda dagkollo under de
första perioderna då trycket är högt.
Vad gäller avgiften för de dagkollon som SIK och Duvbo IK ansökt om bidrag för har
båda föreningar budgeterat för något olika anmälningsavgifter på 5o respektive 25o
kronor. Sektorn har i sin bedömning av föreslaget bidrag utgått ifrån en snittavgift på
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175 kronor, men att föreningens ordinarie avgift för en vecka är 25o kronor. För de allra
flesta familjer är inte 250 kronor en hög avgift för ett kollo som pågår en vecka. Men för
familjer som lever i ekonomisk utsatthet kan dock detta vara ett hinder för deltagande.
Sektorn ser därför gärna att föreningarna arbetar fram ett system med exempelvis
differentierad avgift, syskonrabatt eller liknande för att möjliggöra för alla att delta. Om
de utgår ifrån 25o kronor som ordinarie avgift för första barnet kan exempelvis övriga
syskons deltagande kosta 5o kronor alternativt ett system med betalning utifrån
förmåga men med ett riktmärke på 25o kronor som ordinarie. I de fall föreningen vill ha
stöd i att ta fram ett sådant system kan de vända sig till kultur- och fritidssektorn.
De aktiviteter som inkommit är främst inriktade på idrott och lek och därför kommer
sektorn se till att nämndens egna verksamheter har ett större fokus på aktiviteter som
inte är sportrelaterade för att kunna erbjuda något för alla oavsett intresse.
Totalt sett uppgår den summa som sektorn föreslår till 561880 kronor. Det innebär en
ökad kostnad på ca 46o 000 kronor jämfört med budget. Sektorn ser dock att detta kan
finansieras inom ram genom uteblivna personalkostnader då sektorn redan nu ser
minskade kostnader på grund av sjukskrivningar och vakanser.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Duvbo IK 117 500 kronor i lovbidrag för att
arrangera dagkollo under sommaren 2022.
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Dnr: KFN-0018/2022

§ 21

Lovbidrag för aktiviteter på sommarlovet, Sundbybergs IK,
Kvällsfotboll Rissne IP
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens skrivelse den 25 februari 2022.
Ansökan från Sundbybergs IK om lovbidrag för aktiviteter på sommarlovet, inkommen
den 12 februari 2022.
Sammanfattning

Föreningar i Sundbybergs stad har möjlighet att ansöka om bidrag för att arrangera
lovaktiviteter för målgruppen 6-2o år under alla skollov. Inför sommaren 2022 har
totalt har fem ansökningar om att arrangera sommarlovsaktiviteter inkommit:
-

Sundbybergs IK — dagkollo under vecka 24-26
Duvbo IK — dagkollo under vecka 24-25
Sundbybergs IK - kvällsfotboll i Rissne, två gånger per vecka under hela
sommaren.
Sundbybergs IK- kvällsfotboll i Örvallen, två gånger per vecka under hela
sommaren.
Marabouparken — konstkollo två gånger tre dagar.

Totalt sett uppgår den ansökta summan till 551 88o kronor.
Sektorn för kultur och fritids bedömning

Sektorn för kultur och fritids bedömning grundar sig i Sundbybergs stads regler för stöd
till föreningslivet som kommunfullmäktige fattat beslut om (KS-0745/2015) samt
kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för Sundbybergs stads regler för stöd till
föreningslivet (KFN 0115/2021).
Aktiviteter som beviljas lovbidrag ska vara i enlighet med stadens målsättning om stöd
till föreningslivet och uppfylla de krav som ställs på lovaktiviteter i kultur- och
fritidsnämndens riktlinjer om att:
•
•
•
•

Vara öppen utan krav på föranmälan
Ha ett program som erbjuds och sprids till barn och unga i Sundbyberg
Vara gratis
Ge lika möjlighet för alla, oavsett kön, att delta.

Alla ansökningar som inkommit anses uppfylla de krav som ställs på lovaktiviteter.
Sektorn för kultur och fritid föreslår att alla ansökningar som inkommit om att
arrangera aktiviteter under sommaren 2022 beviljas.
Sektorn för kultur och fritid ser att en utökad satsning på lovaktiviteter kan vara
motiverad för att möta den ökade efterfrågan. Under 2021 inkom upp till 200
ansökningar till Gräddö sommarkollo under de tidiga perioderna där endast 6o platser
var tillgängliga. Sektorn ser därför att det är motiverat att erbjuda dagkollo under de
första perioderna då trycket är högt.
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Vad gäller avgiften för de dagkollon som SIK och Duvbo IK ansökt om bidrag för har

båda föreningar budgeterat för något olika anmälningsavgifter på 5o respektive 250
kronor. Sektorn har i sin bedömning av föreslaget bidrag utgått ifrån en snittavgift på
175 kronor, men att föreningens ordinarie avgift för en vecka är 25o kronor. För de allra
flesta familjer är inte 25o kronor en hög avgift för ett kollo som pågår en vecka. Men för
familjer som lever i ekonomisk utsatthet kan dock detta vara ett hinder för deltagande.
Sektorn ser därför gärna att föreningarna arbetar fram ett system med exempelvis.
differentierad avgift, syskonrabatt eller liknande för att möjliggöra för alla att delta. Om
man utgår ifrån 25o kronor som ordinarie avgift för första barnet kan exempelvis övriga
syskons deltagande kosta 5o kronor alternativt ett system med betalning utifrån
förmåga men med ett riktmärke på 25o kronor som ordinarie. I de fall föreningen vill ha
stöd i att ta fram ett sådant system kan de vända sig till kultur- och fritidssektorn.
De aktiviteter som inkommit är främst inriktade på idrott och lek därför kommer
sektorn se till att nämndens egna verksamheter har ett större fokus på aktiviteter som
inte är sportrelaterade för att kunna erbjuda något för alla oavsett intresse.
Totalt sett uppgår den summa som sektorn föreslår till 561 88o kronor. Det innebär en
ökad kostnad på ca 46o 000 kronor jämfört med budget. Sektorn ser dock att detta kan
finansieras inom ram genom uteblivna personalkostnader då sektorn redan nu ser
minskade kostnader på grund av sjukskrivningar och vakanser.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Sundbybergs IK 34 100 kronor i lovbidrag
för att arrangera kvällsfotboll på Rissne IP under sommaren 2022.
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§ 22

Dnr: KFN-0019/2022

Lovbidrag för aktiviteter på sommarlovet, Sundbybergs IK,
Kvällsfotboll Örvallen
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens skrivelse den 25 februari 2022.
Ansökan från Sundbybergs IK om lovbidrag för aktiviteter på sommarlovet, inkommen
den 12 februari 2022. Komplettering inkommen den 22 februari 2022.
Sammanfattning

Föreningar i Sundbybergs stad har möjlighet att ansöka om bidrag för att arrangera
lovaktiviteter för målgruppen 6-2o år under alla skollov. Inför sommaren 2022 har
totalt har fem ansökningar om att arrangera sommarlovsaktiviteter inkommit:
-

Sundbybergs IK — dagkollo under vecka 24-26
Duvbo IK — dagkollo under vecka 24-25
Sundbybergs IK - kvällsfotboll i Rissne, två gånger per vecka under hela
sommaren.
Sundbybergs IK- kvällsfotboll i Örvallen, två gånger per vecka under hela
sommaren.
Marabouparken — konstkollo två gånger tre dagar.

Totalt sett uppgår den ansökta summan till 551 88o kronor.
Sektorn för kultur och fritids bedömning
Sektorn för kultur och fritids bedömning grundar sig i Sundbybergs stads regler för stöd
till föreningslivet som kommunfullmäktige fattat beslut om (KS-0745/2015) samt
kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för Sundbybergs stads regler för stöd till
föreningslivet (KFN 0115/2021).
Aktiviteter som beviljas lovbidrag ska vara i enlighet med stadens målsättning om stöd
till föreningslivet och uppfylla de krav som ställs på lovaktiviteter i kultur- och
fritidsnämndens riktlinjer om att:
•
•
•
•

Vara öppen utan krav på föranmälan
Ha ett program som erbjuds och sprids till barn och unga i Sundbyberg
Vara gratis
Ge lika möjlighet för alla, oavsett kön, att delta.

Alla ansökningar som inkommit anses uppfylla de krav som ställs på lovaktiviteter.
Sektorn för kultur och fritid föreslår att alla ansökningar som inkommit om att
arrangera aktiviteter under sommaren 2022 beviljas.
Sektorn för kultur och fritid ser att en utökad satsning på lovaktiviteter kan vara
motiverad för att möta den ökade efterfrågan. Under 2021 inkom upp till 200
ansökningar till Gräddö sommarkollo under de tidiga perioderna där endast 6o platser
var tillgängliga. Sektorn ser därför att det är motiverat att erbjuda dagkollo under de
första perioderna då trycket är högt.
Vad gäller avgiften för de dagkollon som SIK och Duvbo IK ansökt om bidrag för har
båda föreningar budgeterat för något olika anmälningsavgifter på 5o respektive 25o
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kronor. Sektorn har i sin bedömning av föreslaget bidrag utgått ifrån en snittavgift på
175 kronor, men att föreningens ordinarie avgift för en vecka är 25o kronor. För de allra
flesta familjer är inte 25o kronor en hög avgift för ett kollo som pågår en vecka. Men för
familjer som lever i ekonomisk utsatthet kan dock detta vara ett hinder för deltagande.
Sektorn ser därför gärna att föreningarna arbetar fram ett system med exempelvis
differentierad avgift, syskonrabatt eller liknande för att möjliggöra för alla att delta. Om
man utgår ifrån 25o kronor som ordinarie avgift för första barnet kan exempelvis övriga
syskons deltagande kosta 5o kronor alternativt ett system med betalning utifrån
förmåga men med ett riktmärke på 250 kronor som ordinarie. I de fall föreningen vill ha
stöd i att ta fram ett sådant system kan de vända sig till kultur- och fritidssektorn.
De aktiviteter som inkommit är främst inriktade på idrott och lek därför kommer
sektorn se till att nämndens egna verksamheter har ett större fokus på aktiviteter som
inte är sportrelaterade för att kunna erbjuda något för alla oavsett intresse.
Totalt sett uppgår den summa som sektorn föreslår till 561 88o kronor. Det innebär en
ökad kostnad på ca 46o 000 kronor jämfört med budget. Sektorn ser dock att detta kan
finansieras inom ram genom uteblivna personalkostnader då sektorn redan nu ser
minskade kostnader på grund av sjukskrivningar och vakanser.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Sundbybergs IK 5914o kronor i lovbidrag
för att arrangera kvällsfotboll på Örvallen under sommaren 2022.
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§ 23

Dnr: KFN-0022/2022

Lovbidrag för aktiviteter på sommarlovet 2022, Stiftelsen Parken
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens skrivelse den 25 februari 2022.
Ansökan från Stiftelsen Parken om lovbidrag för aktiviteter på sommarlovet, inkommen
den 24 februari 2022.
Sammanfattning

Föreningar i Sundbybergs stad har möjlighet att ansöka om bidrag för att arrangera
lovaktiviteter för målgruppen 6-2o år under alla skollov. Inför sommaren 2022 har
totalt har fem ansökningar om att arrangera sommarlovsaktiviteter inkommit:
-

Sundbybergs IK — dagkollo under vecka 24-26
Duvbo IK — dagkollo under vecka 24-25
Sundbybergs IK — kvällsfotboll i Rissne, två gånger per vecka under hela
sommaren.
Sundbybergs IK- kvällsfotboll i Örvallen, två gånger per vecka under hela
sommaren.
Marabouparken — konstkollo två gånger tre dagar.

Totalt sett uppgår den ansökta summan till 55188o kronor.
Sektorn för kultur och fritids bedömning

Sektorn för kultur och fritids bedömning grundar sig i Sundbybergs stads regler för stöd
till föreningslivet som kommunfullmäktige fattat beslut om (KS-0745/2015) samt
kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för Sundbybergs stads regler för stöd till
föreningslivet (KFN 0115/2021).
Aktiviteter som beviljas lovbidrag ska vara i enlighet med stadens målsättning om stöd
till föreningslivet och uppfylla de krav som ställs på lovaktiviteter i kultur- och
fritidsnämndens riktlinjer om att:
•
•
•
•

Vara öppen utan krav på föranmälan
Ha ett program som erbjuds och sprids till barn och unga i Sundbyberg
Vara gratis
Ge lika möjlighet för alla, oavsett kön, att delta.

Alla ansökningar som inkommit anses uppfylla de krav som ställs på lovaktiviteter.
Sektorn för kultur och fritid föreslår att alla ansökningar som inkommit om att
arrangera aktiviteter under sommaren 2022 beviljas.
Sektorn för kultur och fritid ser att en utökad satsning på lovaktiviteter kan vara
motiverad för att möta den ökade efterfrågan. Under 2021 inkom upp till 200
ansökningar till Gräddö sommarkollo under de tidiga perioderna där endast 6o platser
var tillgängliga. Sektorn ser därför att det är motiverat att erbjuda dagkollo under de
första perioderna då trycket är högt.
Vad gäller avgiften för de dagkollon som SIK och Duvbo IK ansökt om bidrag för har
båda föreningar budgeterat för något olika anmälningsavgifter på so respektive 25o
kronor. Sektorn har i sin bedömning av föreslaget bidrag utgått ifrån en snittavgift på
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175 kronor, men att föreningens ordinarie avgift för en vecka är 25o kronor. För de allra
flesta familjer är inte 25o kronor en hög avgift för ett kollo som pågår en vecka. Men för
familjer som lever i ekonomisk utsatthet kan dock detta vara ett hinder för deltagande.
Sektorn ser därför gärna att föreningarna arbetar fram ett system med exempelvis
differentierad avgift, syskonrabatt eller liknande för att möjliggöra för alla att delta. Om
de utgår ifrån 25o kronor som ordinarie avgift för första barnet kan exempelvis övriga
syskons deltagande kosta 5o kronor alternativt ett system med betalning utifrån
förmåga men med ett riktmärke på 250 kronor som ordinarie. I de fall föreningen vill ha
stöd i att ta fram ett sådant system kan de vända sig till kultur- och fritidssektorn.
De aktiviteter som inkommit är främst inriktade på idrott och lek och därför kommer
sektorn se till att nämndens egna verksamheter har ett större fokus på aktiviteter som
inte är sportrelaterade för att kunna erbjuda något för alla oavsett intresse.
Totalt sett uppgår den summa som sektorn föreslår till 56188o kronor. Det innebär en
ökad kostnad på ca 46o 000 kronor jämfört med budget. Sektorn ser dock att detta kan
finansieras inom ram genom uteblivna personalkostnader då sektorn redan nu ser
minskade kostnader på grund av sjukskrivningar och vakanser.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Stiftelsen Parken 14 000 kronor i lovbidrag
för att arrangera konstkollo under sommaren 2022.
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§ 24

Dnr: KFN-0002/2022

Samverkansprotokoll från sektorn för kultur och fritid, 2022-02-08
Beslutsunderlag
Samverkansprotokoll från sektorn för kultur och fritid 2022-02-28.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur-och fritidsnämnden noterar anmälan i protokollet.
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