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Förslag om ny verksamhet Aktis 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att starta verksamheten Aktis och hur ett pilotprojekt 

skulle kunna utformas. 

Sammanfattning 

Aktis är en verksamhetsidé som presenterats för kommunen av Ramo Hedin 

Hast, boende i Upplands-Bro. Verksamheten syftar till att låta barn som går på 

fritidshem utföra fritidsaktiviteter under den tid som de är på Fritids. 

Innan verksamhetsidén kan testas i ett pilotprojekt behöver förutsättningarna 

för verksamheten utredas, så att pilotprojektet kan utformas på bästa sätt. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 13 augusti 2018 

Ärendet 

Aktis är en verksamhetsidé som presenterats för kommunen av Ramo Hedin 

Hast, boende i Upplands-Bro. Verksamheten syftar till att låta barn som går på 

fritidshem utföra fritidsaktiviteter under den tid som de är på Fritids. 

Fritidsaktiviteterna ska hållas av kommunens föreningar, antingen genom att 

barnen skjutsas med buss till aktiviteten, eller att aktiviteten hålls i eller i 

anslutning till fritidshemmets lokaler.  

Tanken med idén är att föräldrar inte ska behöva skjutsa sina barn till diverse 

fritidsaktiviteter efter arbetstid, utan att aktiviteten utförs under den tid då 

barnen är på Fritids.  

Aktis är tänkt att vara en fristående verksamhet som samarbetar med 

fritidshemmen och kommunens föreningar. Det ska vara helt frivilligt för barn 

och föräldrar att delta i Aktis verksamhet, och alltså inte vara en del av Fritids. 

Det finns många potentiella vinster med en verksamhet som Aktis. Fler barn 

kan utföra fritidsaktiviteter genom att verksamheten underlättar för familjer att 

låta sina barn delta i olika aktiviteter. Fysisk aktivitet hos barn är kopplat både 

till bättre hälsa och bättre skolresultat. Därtill är strukturerade fritidsaktiviteter 

kopplat till en gynnsam social utveckling, särskilt för barn som har en 
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problematisk tillvaro. God hälsa, bra skolresultat och en gynnsam social 

utveckling ger många långsiktiga vinster för såväl samhälle som för barnen.  

För de barn som redan utför fritidsaktiviteter kan Aktis innebära mindre stress 

för både barn och vårdnadshavare, eftersom aktiviteterna inte behöver utföras 

på kvällstid. Detta kan i sin tur både förbättra familjerelationerna och påverka 

hälsan positivt. 

Innan verksamhetsidén kan testas i ett pilotprojekt behöver förutsättningarna 

för verksamheten utredas, så att pilotprojektet kan utformas på bästa sätt. 

Barnperspektiv 

Enligt barnkonventionens artikel 31 har alla barn rätt till lek, vila och fritid. 

Aktis syftar till att underlätta för familjer att låta sina barn utföra fritids-

aktiviteter, genom att de utförs när barnen är på fritidshem, istället för på 

kvällstid.  

Som nämns ovan kan verksamheten leda till bättre hälsa, en gynnsammare 

social utveckling och bättre skolresultat, samt mindre stress för såväl barn som 

vårdnadshavare, vilket både kan förbättra familjerelationerna och påverka 

hälsan positivt.  

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt 

Kultur- och fritidschef 

Beslut sänds till 

 Utbildningskontoret 

 Ramo Hedin Hast 
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Sporthallar/arena anpassad för handboll 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att upp till 

15 år hyra två fullstora sporthallar anpassade för handboll som också ska kunna 

göras om till evenemangshall/spel i högre division. 

Sammanfattning 

Handbollsföreningen i Upplands-Bro, Kungsängens SK, har växt ur sina 

befintliga lokaler för barn- och ungdomsverksamheten och är i stort behov av 

en arena för spel i högre division. Föreningen har en mycket stark tillväxt 

underifrån och kommer inom några år inte att kunna ta emot fler barn och unga 

för handbollspel i nuvarande lokaler. Det skulle innebära att föreningen istället 

tappar medlemmar.  

Då även kommunen expanderar kraftigt och behoven är många är inhyrning av 

lokal ett mycket bra alternativ till att bygga själv. Hyresnivån ska vara 

marknadsmässig och kommer att hanteras först i budget 2020. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 13 augusti 2018 

Ärendet 

Handbollsföreningen i Upplands-Bro, Kungsängens SK, har växt ur sina 

befintliga lokaler för barn- och ungdomsverksamhet och är i stort behov av en 

arena för spel i högre division. Föreningen har en mycket stark tillväxt och 

kommer inom några år inte att kunna ta emot fler barn och unga i nuvarande 

lokaler då Upplands-Bro kommun inte har fler halltider att erbjuda. Det skulle 

innebära att föreningen istället tappar medlemmar då hela åldersgrupper 

kommer att behöva nekas tränings- och matchtider. 

Då även kommunen expanderar kraftigt och behoven är många och stora är 

inhyrning i extern lokal ett mycket bra alternativ till att investera i egna. Även 

skolan är i behov av denna typ av lokaler för undervisning, vilket ger en hög 

nyttjandegrad under stora delar av dygnet. 

För att kommunen ska kunna hyra en sporthall behöver en upphandling enligt 

LOU (2016:1145) göras. 
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Hyresnivån ska vara marknadsmässig och för att ge god kontinuitet och 

möjlighet för föreningen att växa ska hallen långtidshyras. Den ökande 

lokalkostnaden kommer att tas i beaktning i budgetarbetet 2020. 

Barnperspektiv 

Enligt barnkonventionens artikel 31 har alla barn rätt till lek, vila och fritid. Ett 

gott och varierat utbud av olika fritidsaktiviteter kan leda till att fler barn och 

unga har en aktiv fritid, vilket i sin tur bidrar positivt till den fysiska och 

psykiska hälsan.   

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt 

Kultur- och fritidschef 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsekontoret 

 Utbildningskontoret 
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