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§ 1 Verksamhetsberättelse 2020 - Kultur- 
och fritidsnämnden 

 Dnr KFN 21/0006 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2020 i 

enlighet med kultur- och fritidskontorets förslag och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen. 

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av intern 
kontrollplan 2020 för Kultur- och fritidsnämnden i enlighet med kultur- 
och fritidskontorets förslag. 

Särskilda uttalanden 
Katarina Olofsson (SD) och Richard Ramstedt (SD) deltar inte i beslutet. 

Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) deltar inte i 
beslutet. 

Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelse 2020 Kultur - och fritidsnämnden beskriver och följer 
upp nämndens verksamhet för år 2020. Som bilaga till verksamhetsberättelsen 
finns slutrapporten för We Empower som finansierats av den sociala 
investeringsfonden. 

Uppföljningen av nämndens politiska mål och uppdrag visar att nämnden till 
stor del uppfyller sina mål för året. I uppföljningen av det ekonomiska 
resultatet görs bedömningen att nämnden nått en god ekonomisk hushållning. 
Nämndens kostnader uppgick till 99,9 mkr och intäkter till 10,5 mkr.  

2020 har varit ett svårplanerat år på grund av pandemin men Kultur- och 
fritidskontorets prognos har hela vägen varit positiv. I slutet på året fick dock 
fritidsavdelningen två stora akuta händelser som gjorde att resultatet hamnar på 
ett underskott med - 903 900 kr. 

• Avblåst tak på ridhuset i början på december 2020 medförde en oförutsedd 
kostnad i slutet på året, - 500 tkr. 

• Styrsystem i simhallens äventyrsdel behövde akut bytas under slutet på året 
2020, - 280 tkr 

Kultur- och fritidsnämndens uppföljningsrapport av intern styrning och 
kontroll 2020 redovisas tillsammans med Verksamhetsberättelsen 2020.  
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Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsberättelse 2020 Kultur- och fritidsnämnden 

2. Slutrapport Sociala investeringsfonden 

3. Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020 Kultur- och 
fritidsnämnden  

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2020 i 

enlighet med kultur- och fritidskontorets förslag och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen. 

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av intern 
kontrollplan 2020 för Kultur- och fritidsnämnden i enlighet med kultur- 
och fritidskontorets förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Ekonomiavdelningen 
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§ 2 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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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 
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§ 3 Kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning 2021 

 Dnr KFN 21/0017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om ändringar i Kultur- och fritidsnämnden 
delegationsordning 2021 enligt Kultur- och fritidskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden antog den nuvarande delegationsordningen den 19 
februari 2019 KFN § 3. För att nämndens delegationsordning ska hållas aktuell 
bör den ses över årligen och vid behov revideras.   

I bilagan KFN delegationsordning 2019 med ändringsmarkeringar finns 
föreslagna tillägg och ändringar markerade med gul överstrykning. Innehåll 
som tas bort är markerat med röd genomstrykning. 

Punkter som föreslås ändras; 

• I Kultur- och fritidskontorets förslag till Kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning 2021 finns en uppdaterad förteckning över delegater 
anpassad efter organisationen.  

• Då det från inte längre finns funktionen enhetschefer på kultur- och 
fritidskontoret har denna delegation överlåtits till avdelningschef 
(Avdch).  

• Ärende 5:1 stryks då bidrag till studieförbund inte längre ges. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2021.  

• Förslag till kultur- och fritidsnämndens delegationsordning den 16 
februari 2021. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om ändringar i Kultur- och fritidsnämnden 
delegationsordning 2021 enligt Kultur- och fritidskontorets förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 4   Förvärv av mark -del av Husby 2:1 
(Ridanläggning Prästtorp) 

 Dnr KFN 21/0026 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsätta medel för förvärv av del av 
Husby 2:1 enligt karta i bilaga Värdeutlåtande, del av Husby 2:1 i Upplands-
Bro kommun och föreslår Kommunfullmäktige att omfördela erforderliga 
medel från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget till 
Kommunstyrelsen för genomförandet.  

Sammanfattning 
På kommunens ridanläggning vid Prästtorp bedriver Upplands-Bro 
Ryttarförening (UBRF) ridskola sedan flera år. Ett nytt stall med plats för 48 
hästar som klarar dagens krav på djurhållning blev klart 2017. 

Möjligheten till rasthagar på den mark som kommunen äger är begränsad vilket 
gör det svårt för föreningen att upprätthålla eller utveckla verksamheten. För att 
fullt ut kunna utnyttja den kapaciteten krävs rasthagar som motsvarar detta 
antal. 

Under 2020 gavs möjlighet till utökad mark genom ett nyttjanderättsavtal 
avseende del av Husby 2:1, med dåvarande arrendator. Arrendeavtal med 
markägaren löper ut den 14 mars 2021 liksom det avtal som kommunen tecknat 
med tidigare arrendator.  

Efter diskussion med markägaren föreslås att kommunen förvärvar den mark 
som kommunen under 2020 nyttjat genom ett avtal med arrendatorn och som 
upplåtits till Upplands-Bro Ryttarförening. 

Förvärvet finansieras genom att erforderliga medel omfördelas inom tilldelad 
investeringsram för Kultur- och fritidsnämnden för 2021. 

Köpet omfattar 6,9 hektar åkermark och är en del av Husby 2:1. Markens 
gränser framgår av karta, bilaga Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i Upplands-
Bro kommun 

Marken har värderats till 100 tkr per hektar. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 

2021. 

• Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommunutförd av 
Svefa.   
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsätta medel för förvärv av del av 
Husby 2:1 enligt karta i bilaga Värdeutlåtande, del av Husby 2:1 i Upplands-
Bro kommun och föreslår Kommunfullmäktige att omfördela erforderliga 
medel från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget till 
Kommunstyrelsen för genomförandet.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Kommunfullmäktige 
• Mark- och exploateringschef Charlotte Ahlstrand 
• Ekonomichef Anders Nilfjord 
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§ 5 Entledigande av Linda Pettersson (S) som
ledamot i stipendiekommittén 

Dnr KFN 21/0030 

Beslut 
Linda Pettersson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
stipendiekommittén. 

Sammanfattning 
Den 19 februari 2019 valde Kultur- och fritidsnämnden att utse Linda 
Pettersson (S) till ledamot i stipendiekommittén för mandatperioden 2018-
2022. 

Linda Pettersson (S) har på egen begäran blivit entledigad från sitt uppdrag i 
Kultur- och fritidsnämnden och avser heller inte att fortsätta sitt uppdrag som 
ledamot i stipendiekommittén.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2021.

Förslag till beslut 
Linda Pettersson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
stipendiekommittén. 

Beslutet skickas till: 

• Linda Pettersson (S)
• Bygg-och miljönämnden
• Stipendiekommitténs ledamöter
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§ 6 Val av ledamot till stipendiekommittén 
Dnr KFN 21/0029 

Beslut 
Till ledamot i stipendiekommittén utses Christer Norberg (S) under resterande 
mandatperiod 2018-2022 

Sammanfattning 
Varje år delar Upplands-Bro kommun ut stipendier i enlighet med de regler 
som är antagna av Kommunfullmäktige. 

Enligt reglerna är det Kultur- och fritidsnämnden och Bygg- och miljönämnden 
som utser två vardera ledamöter eller ersättare till en stipendiekommitté som har 
till uppgift att årligen utse stipendiater. Ordföranden utses av Kultur- och 
fritidsnämnden som även svarar för stipendiekommitténs administration.  

Den 19 februari 2019 utsågs Linda Pettersson (S) av Kultur- och fritidsnämnden 
till ledamot i stipendiekommittén under mandatperioden 2018-2022. Eftersom 
Linda Petterson (S) önskar avsluta sitt uppdrag behöver en ny ledamot utses.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 28 januari 2019.

Förslag till beslut 
Till ledamot i stipendiekommittén utses XX under resterande mandatperiod 
2018-2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Socialdemokraterna föreslår att Christer Norberg (S) utses till ledamot i 
stipendiekommittén under resterande mandatperiod 2018-2022 
Beslutet skickas till: 

• Den valde
• Ledamöter i stipendiekommittén
• Bygg- och miljönämnden
• Förtroendevalda i stipendiekommittén
• Politisk sekreterare



PROTOKOLL 12 (14) 

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-02-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 7 Rapporter 
Temaärende  
Alexandra Krook berättar om Sparks och gör en genomgång av rapporten 
om Sparks, se bilaga i slutet av protokollet.

Kultur- och fritidskontorets rapport 

• Isen på sjöarna är inte tjocka nog för att plogas ännu. Isen plogas så
snart kärnisen är 15 cm tjock. I dagsläget är den inte ens 10 cm bitvis.

• Uppmärkning av motionsspår i Råby genomfört i enlighet med
önskemål i ett medborgarförslag

• Skyltar i Stjärnparken uppsatta

• Parkering för båtsläp vid Marina föreningshuset är under utredning.

• Information om arbetet och utbildning gällande projektet ”En förening
för alla” om inkludering och jämställdhet. I projektet medverkar 50
deltagare från de tio största föreningarna i kommunen.

• I mars 2021 påbörjas arbetet med Lillsjöns återuppbyggnad.

• Ridhustaket – tittar på möjlighet att få ut på försäkring för skada av tak.
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§ 8 Delegationsbeslut 
1. Ordförandebeslut - Revidering av tidigare beslut om anpassning av 

verksamhet inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 

2. Ordförandebeslut - Revidering och förlängning av tidigare beslut om 
anpassning av verksamhet inom Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 

3. Ordförandebeslut - Revidering av anpassning av verksamhet inom 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 

4. Ordförandebeslut - revidering av tidigare beslut om anpassning inom 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet med anledning av Covid19 

5. Ordförandebeslut - Förlängning av anpassning av verksamhet inom 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde med anledning av råd 
för regionen på grund av Covid-19 

Ordförandebeslut - Revidering av tidigare beslut om anpassning av verksamhet inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2. Ordförandebeslut - Revidering och förlängning av tidigare beslut om anpassning av verksamhet inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 3. Ordförandebeslut - Revidering av anpassning av verksamhet inom Kultur- och fritidsnämndens verskamhetsområde 4. Ordförandebeslut - revidering av tidigare beslut om anpassning inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhet med anledning av Covid19 5. Ordförandebeslut - Förlängning av anpassning av verksamhet inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde med anledning av råd för regionen på grund av Covid-19 6. Ordförandebeslut - revidering av tidigare beslut och anpassning inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhets med anledning av Covid 19   
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§ 9 Anmälningar 
1. Motion om skidspår med konstsnö 

2. Samverkansprotokoll 2020-10-13 

3. Samverkansprotokoll 2020-11-17 

4. Remiss - Strategi för friluftsliv i Stockholms län 

5. Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde - 
Planuppdrag för Kungsängens IP 

6. Planuppdrag för Kungsängens IP 

7. Kommunfullmäktiges beslut § 189 - Val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Linda Pettersson (S) 

8. Skrivelse från Svenska Ridsportförbundet - Skärpta restriktioner hot 
mot hästvälfärd 

9. Skrivelse från Vänsterpartiet angående avsaknad av beslutsunderlag 
 



Sparks Generations och Upplands-Bro 
- en delad vision om ungas psykiska 

och fysiska välmående



Samarbeta med Sparks 
Generation

https://docs.google.com/file/d/1DQy3uHDgO7SASyfYamdY_zPqvxGhBnsd/preview


Sparks Generation är en innovativ ideell förening 
med en unik modell och skalbar fritidsplattform 
(sparksapp.se) på 1,5 år fått +1 100 unga (10 - 16 år) att 
prova en ny aktivitet på +20 olika orter runt om i Sverige!

Handlar om Agenda 2030, personlig hållbarhet, en 
positiv framtid och även Barnkonventionen



● Rapport om ungas fritid i 
kommunen, vad de vill 
prova och vad de brinner för

● Insikter från Sparksapp.se 
kring vilka intressen de 
faktiskt provar och 
verksamheter de gillar

Insikter & 
utveckling

Marknadsföring Aktivering & 
samverkan

Vår verksamhet:



● Glädje, motivation och mening

● Bättre självkänsla
● Mer hoppfulla inför sin framtid
● Bättre betyg
● Minskad sannolikhet att testa droger och alkohol
● Färdigheter inför vuxenlivet som att ta ansvar, samarbeta, byta 

perspektiv, leda... 

Forskning visar att meningsfulla 
fritidsaktiviteter leder till 

Meningsfulla fritidsaktiviteter: 
Glädje, motivation, gemenskap och en bättre framtid



Målgruppen: 
Varför skall jag göra något 

annat?

Äsch, det finns inget som 
passar mig här

Jag är 13 år, man kan inte 
börja som nybörjare då. Det 

är för sent 

Jag vill ha koll om jag skall 
prova något nytt…helst med 

en kompis

Ungdomsverksamheter: 
Tappar medlemmar ju äldre de 
unga blir 

Svårt att nå ut till unga 10-16 år

Svårt att nå ut till nya grupper 
unga

Saknar resurser 
(tid, pengar och kompetens) för 
att använda digitala och sociala 
medier för att nå ut

Sparks: En digital brygga mellan ungas inre 
nyfikenhet och lokala ungdomsverksamheter



+950 provat på
sedan starten:
8/4 2019

Skolor & 
Fritidsgårdar

Instagram YouTube Digital plattform

Ungas lösning: 



Inspirations- och 
samverkansplattform för unga och 
alla lokala ungdomsverksamheter

Idrotts-
föreningar

Kulturskolan

Fritidsgårdar

Övrig prova-på 
verksamhet

Unga
10-16 år

       Föräldrar
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Workshop i Uppland-Bro
● Utforska nuvarande aktiviteter, behov och beteenden
● Två grupper (10 – 12 år + 13 – 16 år)
● Mix av kön, nuvarande aktiviteter
● Föreningar

One-on-ones
● Testa prototyp på appen 
● Djupintervjuer med fem ungdomar
● Djupintervju med föreningar

Guerilla research
● Test av prototyp på Bro fritidsgård

”Drejning och bågskytte känns ju som ganska 
ovanliga grejer jämfört med de andra!”

“Jag skulle lätt testa den. Vi har ju inget 
annat för oss ändå.”

“Jag skulle använda appen igen om det 
hela tiden fanns nya aktiviteter”

Målgruppstestad



App för något att göra nu. 
“På Riktigt”
● Enkelt och snabb koll på vad som händer just nu

● Spara aktiviteter du gillar

● Enkel anmälan - no commitments!

● Korta how-to filmer så du får koll

● En karta för de spontana

● Kolla vad andra har tyckt innan du går dit

● Sparks-testet: förslag på aktiviteter som kunde passa

● Belöningar & troféer



En tjänst för små och stora 
verksamheter att nå ut!
● Swish-Enkelt att skapa events 

● Access: Både från mobil och dator

● Samverka - slippa krocka med andra 

● Enkelt att delegera till olika ledare

● Underlätta bemötandet av unga genom närvarolistor

● Få feedback genom rejting
● Kunna mäta sina prova på insatser



Sparkstour - skolbesök med ambassadörerna!





48% konvertering på högstadiet!
Genom 
skolbesöken 
skapar vi 
kännedom om 
sparksapp.se och 
engagemang kring 
fritidsaktiviteter!



Hur har det gått? Sparksapp.se

370 KONTON
15% penetration!

150 st 10-12 år
220 st 13-16 år

Vänner på 
SnapChat:

Ca 150

Antal event:
84

Deltagit:
249 st

Unika deltagare: 
132



Mest populära events: 

1. Padel, Jullovspadel i Brunna!!
2. Sparks premiärevent
3. Musikproduktion, Prova-på musikproduktion i musikstudio!
4. Bakning & Matlagning, Halloweenbakning med tävling :-D!
5. Ridning, "Prova på ridning"!
6. Filmskapande, ANIMERA MED STOP-MOTION!
7. Skrivande, Prova på lettering (modern skrivstil)!
8. Boxning, Prova boxning!!
9. Sång, Prova på sång i grupp!

10. BRO WINTER DAYS, FINNSTASKOLAN!
11. Amerikansk fotboll, En teenage dream, testa football!!!
12. Teater, Prova på Teater!
13. Volleyboll, Tjejer titta hit – kom och spela volleyboll!!
14. Tennis, Spela Tennis!

Events med flest anmälningar:



4 frågor för att rejta efter man deltagit:

Vad tycker de som provat?



Vad tycker de som provat? 
Några exempel



Status verksamheter i sparksapp.se:
Föreningar som vill gå med - men 
som avvaktar pga Corona:
● Bro-Låssa skytte
● City Kungsängen Baseboll
● Friluftsfrämjandet Upplands-Bro
● Gymmix Upplands-Bro
● Tibble Kungsängen 

bordtennisklubb
● U-B simsällskap
● Upplands-Bro fotoklubb

Verksamheter som är med i sparksapp.se:

● Biblioteket
● Kulturscen
● FUBB Basket
● Bro IK
● Kulturskolan
● Ungdomsproducenterna
● Broncos
● Ryttarföreningen
● Öråkers Ladan
● Kungsängens Tennisklubb
● Tatakai Karate
● Tibble sjöscouter

Föreningar som vi inte får kontakt 
med: 
● Håbro IF
● Kungsängens friidrottsförening
● U-B musik & teatersällskap
● Kungsängens folkdansgille
● Kungsängens IF
● Kungsängens sportklubb
● Håtuna Tibble Håbo 

hembygdsförening
● Bro-Lossa hembygdsförening 
● Stockholms Näs 

hembygdsförening

Avvaktar - behöver prioritera på sin verksamhet: 
● U-B budoklubb 
● Kungsängens kampsportförening



En kartläggning av Upplands-Bros 
ungdomar och deras fritid

16 Februari 2021

RAPPORTEN



Insikter

“Det ska vara aktiviteter 
som vi gillar - inte som de 

vuxna gillar.”



Innehåll
• Teknisk information kring enkäten
• Vad är din Spark?
• Hur många gör någonting idag?
• Hur många vill testa något nytt?
• Vad vill flest testa?
• Hur går vi tillsammans vidare?



Användbar data för 
verksamhetsutveckling

Användbar data för skolor i 
utformandet av elevens val

Synliggör “hål” i det lokala 
utbudet

Inkludering i samhället

Rapporten

Ett verktyg för inkludering och 
utveckling av ungas fritid



Vad är din 
Spark?

Vad vill du  
testa?

Vad provar de? 

Meningsfulla fritidsaktiviteter:



Teknisk information 
kring enkäten

• Distribuerades i samband med skolbesök
• 10-16 åringar i åk 4-9
• Bergaskolan 89 %, Härneviskolan 87 %, 

Råbyskolan 83 %, Finnstaskolan 71 %, 
Broskolan 69 % och Hagnässkolan 62 %

• Svarsfrekvens mellan 60-90 %
• Totalt 1 091 respondenter
• Saknas: Kungsskolan, Källskolan, 

Ekhammarskolan (33%) och Tjustaskolan (30%)



Var är alla tjejerna?

33 - 40% av 10-16 åringarna i 
Upplands-Bro saknar en regelbundet aktivitet 
med en ledare efter skolan.  

Större andel tjejer bland de som saknar 
aktivitet!

Nya frågeställningar väcks:

• Vad är orsaken till fler killar än tjejer sysslar med en 
regelbunden aktivitet?

• Vad mer kan vi göra för att fler på högstadiet skapar sig 
en meningsfull fritid?

Fråga: ”Efter skoltid, brukar du gå på någon aktivitet där en vuxen är ledare? Till exempel fotboll, friidrott, scouter, teater eller musikskola?”



Hur många saknar aktivitet 
idag, per skola?



Hur många saknar aktivitet 
idag per årskurs?

Respondenter



Vad är 
din 
Spark?



Vad känner de till? Top of mind 



82% vill prova något nytt!

VAD VILL DU PROVA?

VARFÖR VILL DU INTE 
PROVA?

SE NÄSTA BILD

Varför vill du inte testa en ny aktivitet?



Vad vill flest testa?

SLUTSATS
Få fler att testa!

Samverkans-
arbete mellan UB 

och Sparks



Vad vill flest testa som saknar en 
aktivitet?



Vad erbjuder 
kommunen?

Skidåkning

Cheerleading

Programmering

Klättring

Matlagning



Hur går vi vidare?

Ambassadörer informerar 
om appen via skolbesök

Fler föreningar ansluter och 
marknadsför appen i sina egna 

kanaler

Kommunen sprider ordet i 
vuxnare forum



Förslag nästa steg:

• Kommunicera rapporten till unga och berätta om åtgärder
• Kommunicera till skolorna resultaten i SparksRapporten
• Re:boot ungdomsverksamheter post corona
• SPARKS genomför skolbesök i skolor som vi ej fått tillträde till nu
• Incitament till föreningar att skapa prova på aktiviteter nu!
• Fokusera på aktiviteter som unga som inte har något, vill prova
• Innovera/experimentera. Gör Ungdomsproducenterna/Biblioteket  och andra 

aktörer till testbed för Sparks som saknar hemvist
• Kommunicera Sparksapp.se till all personal som jobbar med ungas hälsa



Utveckling i sparksapp.se:

• Utvecklar kommunvyn ytterligare 
• Utvecklar funktionalitet för kurser/workshops
• Utvecklar rejting funktionen så att man kan lämna 

kommentar
• Givet att föreningarna har ett utbud, gör sparksapp.e 

tillgängligt även för gymnasisterna
• Promota nyheter i appen i form av nya kategorier för att 

uppmuntra målgruppen att prova “ovanliga” saker





TACK! Har ni några frågor maila gärna: 

mailto:Alexandra.Krook@sparksgeneration.com
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