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Tertialrapport 1 2022 - Kultur- och 
fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Tertialrapport 1 2022 och överlämnar 

den till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 654 tkr för tertial 1 2022 

varav 515 tkr är kapitalkostnader för pågående investeringsprojekt som 

kommer att belasta verksamheterna under året. Periodens resultat speglar inte 

helårsprognosen. 

Elkostnaden för T1 är drygt 767 tkr högre än budgeterat, 70% mer än 

budgeterad. På helår betyder det 2 289 tkr kronor i ökade elkostnader. 

Kungshallen och Stjärnparken har nu varit igång i ca 1 år och driftkostnaden 

för båda anläggningarna uppkom till 560 tkr under pandemiåret. För att hantera 

den kostnaden har en vakant tjänst inte återbesatts under pandemin då 

verksamheten gått ner något men vilken nu är mycket kännbart för 

organisationen och behöver hanteras. Ökade personalkostnader kommer uppstå 

under året på grund av personalomsättning och dubbla lönekostnader för vissa 

tjänster med 700 tkr. 

Kultur- och fritidskontoret prognostiserar vid T1 ett underskott på 3 549 tkr på 

helår. Kontoret ber att få återkomma till tertial 2 med åtgärder för att komma 

tillrätta med underskottet. 

Intryck, uttryck, avtryck - Upplands-Bro, Kultur- och fritidspolitisk strategi 

2030 samt nytt reglemente för ekonomiskt stöd till kultur- och 

fritidsverksamhet är de två viktigaste händelserna under perioden av 2022.  

I samband med att de sista pandemirestriktionerna togs bort i januari kunde 

nämndens verksamheter återigen öppna upp fullt ut! Det blev ett kärt 

återseende av besökare, utövare, låntagare, publik och hyresgäster. 

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 2022 och 

som redogörs för i rapporten. 
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Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2022.  

 Tertialrapport 1, 2022 Kultur- och fritidsnämnden 

Barnperspektiv 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet riktar sig till stora delar mot 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. Det är även av stor vikt att barnens vårdnadshavare och 

omgivande vuxna har goda möjligheter till en aktiv och varierande fritid då 

förebilder och hälsosamma vuxna  har stor påverkan på barn och unga.   

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidschef  

Bilagor 

1. Tertialrapport 1, 2022 Kultur- och fritidsnämnden  

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen  
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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. 
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är en stor bidragande faktor till att många 
barn och unga har en meningsfull fritid och aktiva lov. I samverkan med övriga kontor 
och civilsamhället har flera dialoger genomförts för att arbeta fram den kultur- och 
fritidspolitiska strategin, Intryck, avtryck, uttryck: Upplands-Bro, som nu har beslutats i 
Kommunfullmäktige. Nämndens verksamheter är viktiga för kommunens 
hållbarhetsarbete, attraktionskraft, trygghetsarbete och invånarnas livskvalité. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för många av de verksamheter som människor 
deltar 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. 
Likaså Kulturskolan och kommunens fyra fritidsgårdar för öppen ungdomsverksamhet. 

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 kultur- 
och fritidsutbud för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i 
hela kommunen men med koncentration till Kungsängen, Bro och till viss del Brunna. 

1.3 Viktiga händelser under året 
 I samband med att de sista pandemirestriktionerna togs bort i januari kunde 

nämndens verksamheter återigen öppna upp fullt ut! Det blev ett kärt återseende 
av besökare, utövare, låntagare, publik och hyresgäster. 

 Intryck, uttryck, avtryck - Upplands-Bro, Kultur- och Fritidspolitisk 
strategi 2030 
sammanställdes, presenterades och antogs i kommunfullmäktige den 30 mars 
2022. 
Kommunikation och återkoppling av strategin med invånarna har inletts, bland 
annat genom en webbsida inklusive metodmaterial som verktyg och inspiration 
för vidare samverkan. Strategin realiseras nu i hög samverkan i flera nya initiativ 
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inom löpande verksamhet och specifika projekt. 

 Nytt ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet beslutat -
 implementering och utbildning genomförs. Uppdateringar på webben, nya 
guider och instruktioner som ska skapas, utbildning för föreningarna har 
genomförts och kommer att erbjudas löpande och vid behov. I samband med det 
nya ekonomiskastödet görs en översyn av alla driftavtal för att hitta likvärdiga 
nivåer.  

 Biblioteken börja återställa lokalerna till sitt ursprungliga skick. Antalet 
sittplatser och studieplatser återgick till det normala och de nya möblerna till 
tidningshörnorna och barn- och ungdomsavdelningarna kunde äntligen tas i 
bruk. 

 Intresset för e-medier: e-böcker, streamade e-ljudböcker och streamade 
filmer, har fortsatt att växa efter pandemin. 

 Under våren har båda biblioteken inventerats av en Funkis-referensgrupp som 
har bidragit med insikter om lokalernas och verksamheternas tillgänglighet för 
målgruppen.  

 Biblioteket har samarbetat med kommunens förskolor om ett SKUA-projekt  
(språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) som resulterat i informationsfilmer 
om biblioteket och nya rutiner. Resultatet av filmerna har redan märkts genom 
fler inbokade förskolor och fritidsgrupper än tidigare och en större efterfrågan på 
boksändningar till förskolorna. 

 Flera välbesökta utställningar i Konsthallen så som Vårsalongen 2022 och 1 
interaktiv utställning där unga besökare bjuds in att själva skapa en del av 
verket. 

 Ny konstvägg nyttjas i glaspartiet mot torget framför kommunhusets entré. Här 
synliggörs projekt bland annat inom LSS och förskolorna. 

 I samarbete inom kommunen har Upplands-Bro kommun anslutit sig till 
Naturkartan, en av Sveriges mest heltäckande naturguider med massor av 
natur- och kulturupplevelser. 

 Flera större renoveringar och anpassningar har genomförts i nämndens 
kulturlokaler så som Danshuset, KSK-villan, foajén Kulturhuset, personalrum 
Kulturskolan och Florasalen för bättre tillgänglighet och arbetsmiljö.  

 Mitt i musiken – Kulturskoleprojekt som genomförts med hundratals skolbarn i 
publiken. 

 Deltävling Funkisfestivalen - Upplands-Bros representant gick vidare till 
Riksfinal. 

 Vattenskada i Lillsjöns Friluftsgård strax innan överlämning till beställare. 
Detta försenar invigningen med 4-5 månader. 

 Renovering av Äventyret i simhallen är genomförd efter nedslag i besiktning. 

 Klortillverkningen i simhallen har slutat fungera vilket inneburit att 
verksamheten övergått till manuell hantering med färdigt klor vilken är en 
temporär lösning. 

 Stormen Malik- många nedblåsta träd och mycket arbete med anledning av 
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den.  

 Uppstart och nedmontering i stab MIGG samt Kungshallen som 
evakueringsboende. 

 
I samverkan med Omdaning Bro 

 En av kulturavdelningens producenter är utlånad till Omdaning Bro på 50%, 
vilket på ett mycket positivt sätt bidrar till ökad samverkan och komptensväxling 
i kommunens stora omdaningsprojekt. Inte minst genom arbetet med Wall street 
Stockholm som är en ambitiös och spännande satsning som genom konst och 
lokal delaktighet skapar platser med betydelse. 

 Röjningar och synliggörande arbete av fornlämningar vid Finnsta och Råby som 
en del i trygghetsbidragande åtgärder. 

 De publika workshopar som anordnades av Omdaning Bro under årets första 
månader förlades båda två till Bro bibliotek. Resultaten av dessa ställdes sedan 
ut till allmänt beskådande i biblioteket. 

 Kontoret medverkar i arbetet med skolstrategin och i förstudien av Bro IP. 
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2 Mål och resu l tat

2.1 Hållbart liv och hälsa

2.1.1 Uppdrag: Bibliotekets roll för demokratisk samhällsutveckli ng och
betydelsen för demokratins utveckling

Be skrivning

Bibliot eke n ska främja litterat ure ns ställning och intresset för samhälle t, bildning,
upplysning, utbild ning och forskning. Biblio teke t utgör också en särskilt viktig
resurs när det gäller att stimulera barn till läslust och bidra till barns språk-, skriv- och
läsutveck ling samt vara aktiv och delaktiga i demokratins utveckling.

Komme nta r

I biblioteksp la ne n för Upplands-Bro bibliotek står det enligt följande: Bibliot ek et sk a
erbj uda medier och ak t iv it et er som speglar samt id och k ult urarv . Verk samhet en sk a
st imulera t ill läsande, språk ut v eck ling, berät t ande och bildning.

Bibliot eket har de senaste åren arbetat med olika former av berättande ungdomsk ult ur.
Tanken är att munt ligt eller skriftli gt berättande i former som rollspel, brädspel., TV-
spel m.m. i grunden utvecklar en människas språkkänsla och i förlängni nge n främjar
demokratin. Exempel på detta är bland annat bibliotekets engagema ng i
brädspelsföreni nge n.

En stor del av biblioteke ts totala medieinköp baseras på användarnas egna
inköpsförs la g.

Bibliot eket arbetar aktivt med att främja litterat ur, dels genom representativa
författarbesök, dels genom bokcirklar, interaktiva boktips, skrivarkurser m.m.

Under våren har biblioteket haft författarsa mta l med Marie-Louise Marc, Mian Lodalen
och lyft fram lokala författarskap genom författarbesök av Nike Ravenscar och Louise
Wallin. Biblioteke t hade dessutom ett livestr ea ma t boksamtal där bibliotekar ier tipsade
om Fantasy och fantastiska berättelser.

Det av kulturrådet finans ier ade projektet After school har fortsatt att betyda mycket för
kommune ns barn i åldrarna 9-14 år. Besöken på After school har ökat stort och det är
tydligt att verksamhete n fyller ett tomrum hos barnen, den skapar trygghet och mening.
Projektet ska verka läsfrämja nde och kreativt inspirera nde, men utgår i hög grad utifrå n
barnens egna tankar och önskemål. Under våren har verksamhete n bjudit på många
aktivitet er : boksport, Harry Potterpyssel, stressbollar, kahoot, animer ing med stop
motion, virkning m.m. After school har varit drivande kraft bakom många av de besök
av barnboksförfat tare som har ägt rum under våren:

Författarinna n Cina Friedner besökte biblioteket i Bro och samtalade med
barnen om sin bok ”Aldrig backa”.
Maria Frölich höll en workshop om serieskapande och berättade om hennes egen
karriär som Marvelteckna re.
Schackmästaren och författare n Michael Wiander höll en schackworkshop och
berättade om sin bok ”Lång rockad”.
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Under våren bjuder biblioteke t ungdomar i åldern 13-19 på bokfika. Tanken är att
ungdomar na fikar tillsa m ma ns och tipsar varandra om böcker, filmer, serier,
youtubekana le r m.m. och att man ifrån den gruppen ska rekrytera en referensgr upp för
åldersgruppe n.

Under sportlovet 2022 genomförde After school ett kreativt sci fi-läger där barn och
unga i åldern 9-14 år fick skapa sina egna berättelser och äventyr bland stjärnorna,
coachade av författarna till bokserien Imperiets arvingar : Oscar Källner och Karl
Johnsson. Resultatet blev en utställning som kunde visa upp barnens verk tillsa mma ns
med illus tratö re n Karl Johnssons tavlor med motiv från böckerna.

2.1.2 Uppdrag: Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhe t

Be skrivning

Utbudet av fysisk aktivitet i form av kultur- och fritidsak t ivitet er är brett, oavsett kön,
bakgrund eller socioekonomisk situatio n och över generations grä nse r. Det ska finnas
goda möjlighet er att vistas i en ren och vacker naturmiljö för motion och även där finna
kraft för återhämtning, vila och rekreation.

Nämndmål: Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhe t

Be skrivning

Alla invånare i Uppland-Bro Kommun ska känna till utbudet av kultur- och
fritidsak t ivite ter.

Komme nta r

Nytt regleme nt e för ekonomiskt stöd till Kultur- och fritids verk sa mhe t är beslutat och
ger förutsätt ninga r och uppmuntrar fysisk aktivitet.

Stort fokus på friluftsa nlä ggni ngar så som sjöisar, motionsspår, utegym och badstränder.

Ett aktivt värdegrundsa rbete med förenings l ive t imple me nte ras under våren 2022.

Användaranta le t av Sparksapp fortsätter att öka med ca 7 % varje månad. I dagsläget är
drygt 1100 barn anslutna till tjänsten.

Många fina lovaktivitete r under jul-, sport- och påsklovet. Även aktivitete r riktade till
vår nya målgrupp 9-11 åringar na.

Studioprojekt i Bro - ett lyckat projekt där fler unga stärkts och nu vågar ta plats i
verksamhete n.

Kulturkarus e lle n - riktade kultursko le i nsa tser i Finnsta och Råby för att ge alla barn
möjlighet att på ett naturligt sätt möta konst, musikins tr ume nt och kultur.

Framtagande och tryck av "Min fritid "- katalogen med det kompletta kultur- och
fritids utb udet som ska stötta förenings l ive t i återstarten efterpandemin.

Samarbetet med Brotjejernas IK och projektet ”Skola för mig” som en del av vårt
gemensamma arbete för att stärka tjejernas självkäns la och låta de ta plats på våra
mötesplatser.



16 Tertialrapport 1 2022 - Kultur- och fritidsnämnden - KFN 22/0005-1 Tertialrapport 1 2022 - Kultur- och fritidsnämnden : Tertialrapport 1 2022 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- oc h fritids nämn de n, Tertial rap po rt 1 20 22 8(16)

Veckovisa aktiviteter i öppna sporthallar på alla gårdar, återkommande vollybo ll och
tennis under veckan samt lovaktivitete r såsom paddel och diverse turneringa r
arrangerades.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

Minst 3 större
inf ormationsinsatser
under året med f okus på
grupper och områden
som är
underrepresenterade i
aktiviteter i dagsläget. 3

Nya inf ormationsskyltar i
Bro 8

A ntal träf f ar med
ref erensgrupperna,
Ungdomsrådet och
A f terschool-gruppen. 8

Skolprojekt kopplat till
Stjärnparken och
Kvistaberg,
observatoriet. 2

Bredden i kursutbudet
ökar på Upplands-Bros
Kulturskola 2 2

Öka antal unika elever
på Upplands-Bros
Kulturskola 30

Förankra den kultur- och
f ritidspolitiska strategin i
alla våra målgrupper.

Fritidsgårdarna erbjuda
f ler typer av aktiviteter i
samarbete med Sparks 30

Fritidsgårdarna besöker
alla högstadieskolor 3

A ntal deltagare ökar i
Sparks-appen 21% 20%

Fler besökare hittar till
konsthallen 10%

Jag anser att jag har
f örutsättningar att vara
f ysisk aktiv i Upplands-
Bro kommun 5

Jag anser att jag har
f örutsättningar att ha en
meningsf ull f ritid i
Upplands-Bro kommun 5

Skapa digitala
promenadstråk
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Nya informa tionsskylta r i Bro

Planeras till hösten 2022.

Skolproje kt koppla t ti l l Stjä rnpa rke n och Kvista be rg, obse rva torie t.

Ännu inga skolprojekt genomförd a kopplade till Stjärnparken eller Kvistaberg

Bre dde n i kursutbude t öka r på Uppla nds-Bros Kulturskola

Planering för ett utökat kursutbud inför hösten pågår. Redan nu är utbudet breddat med
Keramik och Bild&For m

Öka a nta l unika e le ve r på Uppla nds-Bros Kul turskola

Mäts i första hand på helår. Hittills finns ett mindre tapp av antal elever vilket kan bero
på pandemin.

Fri tidsgå rda rna ska e rbjuda fle r type r a v a ktivite te r i sa ma rbe te me d Spa rks

Flera aktivitete r läggs upp i Sparks.

Arbeta med underlage t från Sparksrapporten och erbjuder efterfrågade aktivite ter med
prova-på inslag, ett samarbete med förenings li vet samt aktivitete r som är återkommande
på fritids gå rdar na men som är utformade utifrån ett spontant deltagande där det inte
finns krav på kontinuite t.

Fri tidsgå rda rna be söke r a l la högsta die skolor

Besök i Skolans fritids Ekhamma r och Hagnässkola n genomfördes. Minid isco
arrangerades på Hagan och två tacokvällar för mella nstad iee lever.

Brons personal har besökt UBG och arbetet fortsätter under hösten.

2.1.3 Uppdrag: Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga

Be skrivning

De första åren lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. Både sociala
och psykologisk a faktorer har betydelse. Därför är det en bra invester ing med tidiga
insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga. Förutom
föräldrar och andra viktiga vuxna är förskolan och skolan viktiga arenor för
hälsofrä mj a nde och förebygga nde arbete. Under 2022 satsas på
förvalt ningsö ve r gr ipa nde insatser för ökad rörelse, livsst ilscoac hni ng, stresshanter ing
och tidiga insatser för förbättrad och ökad folkhä lsa för unga.

Komme nta r

En aktiv och menings ful l fritid är i sig hälsofrä mj a nde och en viktig skyddsfaktor för att
undvika att hamna i utanförskap och krimina l itet.

Arbetet i de öppna ungdomsve rksa m hete r na är hälsofrä mja nde och syftar till att stärka
ungdomar nas friskfakto rer samt minska riskfaktorerna.

En fritids insp ir atör har anställts som ska arbeta med att coacha barn, unga och hela
familje r om så önskas till en menings f ull aktiv fritid. Fokus ska ligga på barn och ungas
egna önskemål och behov inom idrott, fritid s- och kulturo mråde n.

ADNTS-infor ma t io ns möt e (alkohol, doping, narkotika, tobak och spel) har genomför ts i
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samverkan med polis, skola och Trygghe t och prevention för att öka medvetenhe t bland
vårdnadshavare och skapa dialog kring problematike n.

Genom det gedigna arbetet med projektet Förening f ör alla har kunskapen om normer
och jämställhet sarbe tet i föreningar na höjts. Med ökad kunskap och en ökad samlad
förmåga att möta barn och unga där de är, ökar också möjlighete n att se dem och sätta in
tidiga insatser vid ohälsa.

Nämndmål: Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

Utbildnings insatser f ör
f öreningslivet 2 2

Riktade insatser till unga
i riskgrupp 10 10

A ndel f lickor i åk 9 som
uppger att det of ta är
riktigt härligt att leva. 65%

A ndel pojkar i åk 9 som
uppger att det of ta är
riktigt härligt att leva. 83%

A ndelen f lickor i åk 2 på
gymnasiet som of ta
tycker det är extra
härligt att leva. 60%

A ndel pojkar i åk 2 på
gymnasiet som of ta
tycker det är riktigt
härligt att leva. 66%

A ndelen f lickor i åk 9
som ganska of ta eller
mycket of ta känner sig
ledsna och deppiga utan
att veta varf ör. 31%

A ndelen pojkari åk 9
som ganska of ta eller
mycket of ta känner sig
ledsna och deppiga utan
att veta varf ör. 11%

A ndelen f lickor i åk 2 på
gymnasiet som ganska
of ta eller mycket of ta
känner sig ledsna och
deppiga utan att veta
varf ör. 32%

A ndelen pojkar i åk 2 på
gymnasiet som ganska
of ta eller mycket of ta
känner sig ledsna och
deppiga utan att veta
varf ör. 12%

2.1.4 Uppdrag: Äldrevänlig kommun

Be skrivning

I Upplands-Bro kommun ska äldres möjlighe ter att leva ett hälsosamt och oberoende liv
med ökad delaktighe t i samhälls frå gor förbättras. En strategisk handlingsp la n för arbetet
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framåt för en äldrevänli g kommun ska genomföras i bred dialog med seniorer och
organisat io ne r. Handlingsp la ne n ska vara kommunö ver gr ipa nde och beröra samtliga
nämnder och bolagsstyre lser.

Komme nta r

Bibliot eket eftersträvar ett mediebestånd och en programverksa m het som passar alla
åldrar och en verksamhet som är inklude ra nde och tillgä ngli ggöra nd e för alla. För att
kunna ge alla lika service arbetar biblioteke t med hjälpmede l för att tillgä ngli ggöra
litterat ur, bl.a. talböcker, legimus, storstilsböcker och lättlästa böcker, men också e-
medier, som t.ex e-böcker och strömmade e-ljudböcker. Personer som inte fysiskt kan
besöka biblioteke t är berättigade till boken kommer-besök och får media levererade
hem.

Simhalle n har utökat antal timma r för motionss i m, dagtid och fler tillfä lle n med
vattenträning med hjälp av digita la vattenträni ngspass vilket underlättar för daglediga
och åldersrika att ta del av verksamhete n.

2.1.5 Nämndmål: Besökare ska känna sig trygga i samtliga verksamheter.

Be skrivning

Vi vill öka trygghe te n i simha ll, bibliotek och andra offent liga lokaler. Var och en ska
kunna känna sig trygg och inte råka ut för ofredanden, övergrepp eller kränkningar när
de nyttjar kommune ns anläggninga r.

Komme ntar

Trivselunde rsök ninge n genomförs i maj och juni månad 2022 och kommer redovisas i
tertial 2.

2.1.6 Nämndmål: Alla människor ska vara inkluderade i Upplands- Bros kultur-
och fritidsliv.

Be skrivning

Vi vill minska ojämlik hete n i enlighet med Agenda 2030 mål 10.2 . Fokus ska ligga på
utövarnas egna önskemål och behov inom idrott, fritids- och kulturo mråd e n.
Målsättninge n är att aktivitet s grade n ska vara lika hög oberoende av kön och aktivite t.
Målet stödjer även Barnkonvent io ne ns artiklar om alla barns rätt till fritid, vila samt till
kultur. En del i detta är att ta fram en kultur- och fritidspo l it isk strategi.

Komme nta r

Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro Kultur- och fritidspo l it isk strategi 2030
beslutades i Kommunfull mäk t ige 30 mars 2022.
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Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

50/50 Öppna
ungdomsverksamheten
Trappan 52% 50%

Besöksantal i simhallen
ska öka

A ntal sålda
simborgarmärken 93 290 93

A lla verksamheter ska
ha minst en
ref erensgrupp av unga Delvis uppnått

Inköpsf örslagen f rån
invånarna ska öka. 1% 2%

A ntal ungdomsdrivna
evenemang 81 100

50/50 Öppna
ungdomsverksamheten
Hagan 41% 28% 50%

50/50 Öppna
ungdomsverksamheten
Bro 41% 44% 35%

50/50 Öppna
ungdomsverksamheten
Bro:n 21% 4% 35%

A lla barn i Upplands-Bro
kommun har uppnått
simkunnighet i årskurs 6 100% 100%

Kulturskolornas
kursutbud ska öka 10%
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 202204 Redovisat 202204 Avvikelse 202204 
Avvikelse 

202104 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ledning Kultur 
och fritid 7 026 501,3 5 450 25,4 1 576 -475,9 1 100,1 1 434,2 

Fritid 20 782,6 2 147,7 21 130,1 2 834,5 -347,5 686,8 339,3 520,8 

Kultur 11 301,7 4 019 11 824,8 3 757,2 -523,1 -261,8 -784,9 635,5 

Summa 39 110,3 6 668,0 38 404,9 6 617,1 705,4 -50,9 654,5 2 590,5 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 202204 Redovisat 202204 Avvikelse 202204 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Ledning Kultur 
och fritid 147,3 42,9 114,3 33 33,0 9,9 42,9 

Fritid 4 425,8 1 440,5 4 105 1 304 320,8 136,5 457,3 

Kultur 300,5 14,2 280,8 18,2 19,7 -4,0 15,7 

Summa 4 873,6 1 497,6 4 500,1 1 355,2 373,5 142,4 515,9 

3.2 Helårsprognos 
  Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ledning Kultur och fritid 20 211 1 504 20 211 1 504 0 0 0 

Fritid 61 413,9 5 563,2 63 873,9 5 563,2 - 3 549 ,0 0,0 - 3 549 ,0 

Kultur 32 893 11 401 32 893 11 401 0 0 0 

Summa 
114 517,

9 18 468,2 
116 977,

9 18 468,2 - 3 549 ,0 0,0 - 3 549 ,0 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Ledning Kultur och 
fritid 442 127,7 442 127,7 0 0,0 0,0 

Fritid 13 277,3 4 321,5 13 277,3 4 321,5 0,0 0,0 0,0 

Kultur 901,6 42,6 901,6 42,6 0,0 0,0 0,0 

Summa 14 620,9 4 491,8 14 620,9 4 491,8 0,0 0,0 0,0 
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3.3 Ekonomisk analys 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 654 tkr för tertial 1 2022 varav 
515 tkr är kapitalkostnader för pågående investeringsprojekt som kommer att belasta 
verksamheterna under året. Periodens resultat speglar inte helårsprognosen. 

Elkostnaden för T1 är drygt 767 tkr högre än budgeterat, 70% mer än budgeterad. På 
helår betyder det 2 289 tkr kronor i ökade elkostnader. Kungshallen och Stjärnparken 
har nu varit igång i ca 1 år och driftkostnaden för båda anläggningarna uppkom till 
560 tkr under pandemiåret. För att hantera den kostnaden har en vakant tjänst inte 
återbesatts under pandemin då verksamheten gått ner något men vilken nu är mycket 
kännbart för organisationen och behöver hanteras. Ökade personalkostnader kommer 
uppstå under året på grund av personalomsättning och dubbla lönekostnader för vissa 
tjänster med 700 tkr. 

Kultur- och fritidskontoret prognostiserar vid T1 ett underskott på 3 549 tkr på helår. 
Kontoret ber att få återkomma till tertial 2 med åtgärder för att komma tillrätta med 
underskottet. 
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3.4 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2021 Prognos 2022 Budget 2022 
Kvar av 

budget 2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Återuppbyggnad 
Friluftsgård Lillsjön  13 500 11 257,9 3 519,1 3 519,1 0,0 

Upprustning Kvistaberg  4 925 3 244,3 1 522,7 1 522,7 0,0 

Renovering av Ridhuset 3 500 0 3 500 3 500 0 

Inventarier bibliotek 300 0 300 300 0 

Inventarier på 
fritidsgårdar 150 0 150 150 0 

Underhåll fastigheter 
fritid 3 216,1 0 2 429,53 2 429,53 0,00 

Underhåll fastigheter 
kultur 2 146 0 1 946 1 946 0 

Konstgräs bro IP 5 000 55,4 4 944,6 4 944,6 0,0 

UTV - fordon IP 250 0 250 250 0 

Utveckling Stjärnparken 800 0 800 800 0 

Solceller Kungsängens 
IP 4 200 0 4 200 4 200 0 

Solceller Bro IP 4 200 0 0 4 200 4 200 

Laddstolpar 
Kungsängens IP och 
Bro IP 1 300 0 1 300 1 300 0 

Motionsspår 3 500 0 3 500 3 500 0 

Konst  150 0 150 150 0 

Omdaning-Bro 0 0 200 200 0 

Summa 47 137,1 14 557,6 28 711,93 32 911,93 4 200,00 

3.5 Kommentarer investeringsredovisning 
Kommunstyrelsen har under 2021 beslutat om förvärv av mark för del av Husby 2:1 till 
ridanläggningen Prästtorp till ett nytt stall med fler platser som klarar av dagens krav på 
djurhållning. Med anledning av detta har investeringsmedel omfördelats till 
Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadskontoret, motsvarande 786 740 kr för inköp av 
Hagmarken. Medel har tagits från investeringsram underhåll fastigheter fritid. 

Kommunstyrelsen har beslutat att Kultur- och fritidsnämnden ska tillskjuta 0,02 mnkr 
från Kultur- och fritidsnämndens investeringsram för finansiering av projekt i 
Omdaning-Bro.  

Upprustning Kvistaberg- En del utgifter kvar i VA-projektet. Även flera inplanerade 
investeringar som kommer utföras under 2022 

Underhåll fastigheter kultur- Flera inplanerade investeringar som kommer utföras 
under 2022, bland annat tillgänglighetsanpassning av Klint hembygdsgård. 

Lillsjö Friluftsgård- Projektet skulle varit klart i maj, men en vattenskada har försenat 
överlämnandet. Arbetet för att återställa lokalen efter skadan kommer inte att belasta 
kommunens budget. Kostnader för markarbeten framför huset samt extra pålning har 
tillkommit sedan start men finns med i 2022 års budget. 
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Solceller- Kungsängens IP upphandlas innan sommaren, underlaget är färdigt. 

Bro IPs takkonstruktion är tyvärr för klen i konstruktionen för att klara en 
solcellsanläggning. Samma för ridhus och stall som har undersökts som alternativ. 

Renovering ridhus- Projektet fortskrider enligt plan och i dagsläget väntar vi på en 
uppskattad kostnad. Byte av ridhusbotten har upphandlats och allt arbete är planerat till 
sommaren. 

UTV (fyrhjuling)- Upphandlad och klar, väntar på leverans. 

Utveckling motionsspår - LED-belysning är beställt på 3 km-spåret vid Lillsjön. 

Utveckling Stjärnparken- En ny del med gungor för de lite äldre barnen är beställd 
och planeras vara på plats under våren/sommaren beroende av leverans.  

Konstgräs Bro IP- Upplandslingsunderlag utskickat och anbudstiden går ut i mitten av 
maj. 

Laddstolpar- Fortsatt utredning av möjligheter och nivåer. Beräknas genomföras under 
hösten. 

Värmepump Kungsängens IP- Installeras under våren, lite försening på grund av 
komponentbrist. 

Konst- En del inköp av lös konst påbörjades under 2021 och nyinvesteringar kommer 
att fortsätta under 2022 

Inventarier biblioteket- Biblioteket har ett pågående projekt som syftar till att bygga 
om ett förråd i Brohuset till studieceller och att dela upp ett mötesrum i Kulturhuset till 
studieceller. Projektet kommer att avslutas 2022. 

Inventarier fritidsgårdar- Planering finns för att byta ut slitna möbler och uppdatera 
ljud och ljus till scenen på Bro fritidsgård.  
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Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten om översyn av stränder och 

skickar den vidare för politisk beredning inför kommunplan 2023. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden fick den 13 oktober 2021 i uppdrag av 

Kommunfullmäktige att genomföra en översyn och inventering av kommunens 

badplatser och naturstränder. 

Syftet med översynen av kommunens strandlinje är att utreda förutsättningarna 

för utveckling av kommunens nuvarande badplatser och övrig strandlinje. 

I översynen har en inventering av strandlinjen och hur tillgänglig den är för 

invånare och besökare genomförts. Utifrån en enkätundersökning om stränder 

redovisas även kommuninvånarnas synpunkter och önskemål om kommunens 

stränder. En grundligare inventering har genomförts av kommunens sex 

badplatser och utredningen lämnar förslag på åtgärder och utveckling för 

respektive badplats med hänsyn till invånarnas önskemål. 

I rapporten finns också ett avsnitt om framtida badplatser, skötsel av stränder 

på privat mark och viktiga aspekter att ta hänsyn till vid fortsatt utveckling av 

kommunens stränder.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår att utredningen och dess förslag ligger till 

grund för ställningstaganden kring utveckling av kommunens stränder och 

vidare utredning av specifika platser i de fall det anses behövligt.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2022. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 

oktober 2021. 

 Rapport - Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun. 
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Ärendet 

Uppdrag och syfte med översynen 

Kultur- och fritidsnämnden fick den 13 oktober 2021 i uppdrag av 

Kommunfullmäktige att genomföra en översyn och inventering av kommunens 

badplatser och naturstränder. 

Syftet med översynen av kommunens strandlinje är att utreda förutsättningarna 

för utveckling av kommunens nuvarande badplatser och övrig strandlinje.  

För att involvera medborgarna i utvecklingen av badplatser och stränder i 

kommunen genomfördes en enkätundersökning under perioden 6 december 

2021 till och med 2 januari 2022. 464 enkäter blev besvarade. 

I rapporten redovisas resultatet av översynen av möjligheten till vistelse längs 

den kommunala strandlinjen med fokus på de nuvarande kommunala 

badstränderna  Översynen har utgått ifrån följande punkter. 

1. Inventering av befintliga kommunala badplatser och förslag på framtida 

förvaltning och utveckling. 

2. Översyn av övrig kommunal strandlinje (dvs ej kommunala badplatser) 

samt förutsättningar för utveckling. 

3. Utredning av förutsättningar för samverkan mellan kommunen och 

privata markägare för skötsel och utvecklingsinsatser av strand- och 

badplatser på icke-kommunal mark samt förslag på framtida 

förhållningssätt i frågan. 

Översynens innehåll 

Strandlinjen in Upplands-Bro 

Rapporten inleds med ett kapitel om kommunens stränder gällande ägandeskap 

och tillgänglighet. Av hela kommunens 13 långa mil strandlinje är det ungefär 

2,2 mil som ligger på kommunens mark.  Det är på denna sträcka som 

nuvarande kommunalt förvaltade badplatser finns; Björknäs, Frölunda, Gröna 

Udden, Hällkana, Lillsjön och Stigstorp. 

Tack vare allemansrätten är det inte bara de kommunala badplatserna eller de 

kommunalt ägda strandremsorna som invånare och andra besökare kan nyttja. 

I rapporten har en karta med både kommunala badplatser och naturstränder på 

kommunal och privat mark tagits fram för att få en överblick av möjligheten att 

komma till en strandplats med badmöjlighet.  

Invånarnas synpunkter 

I enkätundersökningen om stränder fick invånarna bland annat rangordna vad 

de tyckte var mest viktigt på de befintliga badplatserna och lämna synpunkter 

på hur kommunens stränder skulle kunna utvecklas. 
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Svaren visar att renhet, tillgång till toalett, strand och brygga värdesätts högt av 

många. Parkeringsplatser och att badplatserna ligger nära bostaden är andra 

faktorer som anses viktiga liksom att det finns fikaförsäljning.  

Inventering och utveck ling av de befintliga kommunala badplatserna 

I utredningen har en inventering skett av vilket utbud som finns på respektive 

badplats i dagsläget. Även en inventering av återkommande underhåll och 

skötsel har också genomförts. Därefter har utredningen tagit fram förslag på 

åtgärder och utveckling för respektive badplatser i vilka invånarnas förslag i 

enkäten har beaktats.  

I rapporten konstateras att det finns många gemensamma utvecklingsbehov för 

kommunens badplatser såsom förenkla möjligheter till att cykla till 

badplatserna och fler parkeringsplatser.  

Framtida badplatser 

I Upplands-Bro byggs nya områden upp och fler är planerade. Många väljer att 

flytta till kommunen på grund av det strandnära läget. Därför är det viktigt att 

kommen också beaktar behovet av nya och bostadsnära badplatser vid 

planering och exploatering av nya områden.  

Det finns områden i Bro som är under utveckling i olika stadier. Det gäller 

Säbyholm och Tegelhagen. Båda områdena angränsar till Mälaren och det 

finns planer för badplatser som kan bli aktuella för övergång i kommunal ägo.  

Skötsel av stränder på privat mark   

Större delen av strandlinjen i Upplands-Bro kommun tillhör privata markägare. 

Enligt allemansrätten kan ändå naturstränder som finns på privat mark nyttjas 

av andra än markägaren.   

I enkät och tidigare inkomna förslag från medborgare framförs förslag och 

önskemål om att kommunen ska ansvara för skötsel eller service på stränder 

som tillhör privata markägare för att bidra till ren natur och göra platsen 

trivsam för besökare.  

Det finns inget allmänt förbud som hindrar en kommun från att göra 

överenskommelser med privata markägare; varken enskilda ägare, 

samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar eller annan. Dock behöver en 

kommun alltid förhålla sig till bestämmelser i kommunallagen såsom 

likställighetsprincipen och bestämmelser om att kommunen ska ägna sig åt 

sådant som har ett allmänt intresse. 

Utredningen föreslår att kommunen i första hand satsar på att badplatser som 

ligger på kommunens mark. På så sätt kan kommunen underhålla, förvalta, 

utveckla och investera på platsen och det blir tydligt för besökare vilken part de 

ska vända sig till med förslag och synpunkter.  

Det kan uppstå situationer när det kan vara lämpligt att kommunen står för 

insatser på en privat strand. Utredningen föreslår att kommunen gör en 
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bedömning i varje enskilt fall och att några generella riktlinjer för kommunens 

insatser på privatägd mark inte tas fram.  

Att ta hänsyn till vid utveck ling av kommunens strandlinje 

När kommunen växer kan önskan om mer strand uppstå liksom behov av 

utveckling av befintliga stränder och strandnära platser. Vid åtgärder och 

förändringar finns det viktiga aspekter att ta hänsyn till för att platserna ska bli 

bra för både människor, djur och natur. I det avslutande kapitlet görs en 

genomgång av faktorer som bör beaktas vid både underhåll och utveckling av 

strandnära platser.  

Kultur-och fritidskontorets slutsatser  

Översynen har påvisat att det finns ett behov av standardhöjande insatser på 

alla kommunens badplatser. Denna typ av insatser behöver genomföras utifrån 

varje badplats unika förutsättning. Det finns flera skäl till att arbeta mot att ha 

olika typer av badplatser. Badplatsbesökarna har olika förutsättningar, behov 

och önskningar. Det är en fördel att ha så många badplatser i kommunen att 

några kan vara små och naturliga och andra kan vara mer 

tillgänglighetsanpassade och rymma fler aktivitetsmöjligheter.  

I kapitel fyra framkommer förslag på utveckling för kommunens befintliga 

stränder och har delats upp i nivåer. Det gör det möjligt att ta ställning till vilka 

åtgärder som är aktuella för framtida satsningar.  

Det kan konstateras att det i dagsläget finns fler kommunala badplatser i 

Kungsängen än i Bro. Med fler invånare och bostadsområden som byggs 

behöver kommunen se över behovet av badplatser kontinuerligt. Kommunen 

har också att ta hänsyn till likställighetsprincipen i kommunallagen vilket 

innebär att den bör verka för en rättvis fördelning av service över hela 

kommunen.  

Kommunen har en lång strandlinje men endast 2,2 mil är kommunal mark. På 

denna strandlinje finns redan idag sex badplatser och det finns ingen 

kommunal mark i Bro som lämpar sig för en större badplats i dagsläget. 

Utredningen har visat att det finns fördelar med att de badplatser som 

kommunen driver ligger på kommunal mark. Det underlättar förvaltning och 

investeringar på platsen. När det inte finns kommunal mark att tillgå kan 

långtidsarrende vara ett alternativ. Det möjliggör större investeringar som kan 

skrivas av på lång tid. Då blir det också tydligt att det är kommunen som står 

för underhåll av satsningar såsom exempelvis bryggor eller omklädningsrum. 

Genom att kommunen tar ansvar för skötsel kan anläggningarna hålla längre 

och det uppstår inte några säkerhetsrisker för att nödvändiga åtgärder inte har 

genomförts. 

Med anledning av ovan är det positivt att två badplatser i Bro är under 

utredning för att eventuellt kunna övergå i kommunal regi. Det gäller 

Fiskartorp och Säbyholm. Om dessa två badplatser blir kommunala kommer 
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det att minska trycket på de badplatser som idag finns i Bro. De kommer även 

kunna bli framtida intressanta besöksmål då det är två platser med värdefull 

kulturhistoria. 

Rena och väl omhändertagna badplatser är det kommunens invånare önskar 

mest. I utredningen har det tydliggjorts att det är ett stort kontinuerligt arbete 

som krävs för att underhålla badplatserna. För att lyckas med detta krävs en 

långsiktig underhålls- och investeringsplanering för varje badplats.  

Även inom kommunen finns det ett behov av att tydliggöra vem som ansvarar 

för underhåll av respektive del av badplatserna. Detta eftersom delar av 

badplatserna eller angränsande delar sköts om av naturreservatsansvariga i 

kommunen, gång-och cykelvägar av tekniska avdelningen och själva 

badplatsen av kultur-och fritidskontoret.  

Vid nya investeringar på en badplats medföljer ofta behov av mer skötsel vilket 

leder till ökade kostnader för driften av badplatsen. För att kunna arbeta 

hållbart på kommuns badplatser behöver inte endast investeringsmedel 

tillkomma vid en utveckling utan även täckning för utökade kostnader för 

kommande drift. Om invånarna är nöjda blir badplatserna härliga platser att 

vara på, klagomålen minskar och kommunen kan arbeta med underhåll och 

invånarnas förslag på utveckling istället för att svara på deras klagomål. 

Utredningen föreslår att kommunen i dagsläget satsar på underhåll, skötsel och 

utveckling av befintliga badplatser eftersom översynen har visat att det finns 

behov av standardhöjande insatser på alla kommunens befintliga badplatser 

samt att det finns två stränder som kan komma att bli kommunala badplatser i 

Bro. Allt eftersom kommunen växer kommer behovet av fler badplatser att 

öka. Det finns då viss kommunal mark att ta i anspråk för nya badplatser såsom 

Svartviken och Ryssgraven. Ett annat sätt att möjliggöra fler framtida 

kommunala badplatser är att vid detaljplanearbete för framtida områden 

planera för att tillgängliggöra strand för de nya invånarna. I 

exploateringsavtalen kan kommunen ställa krav på iordningsställande av 

badplatser inför kommunalt övertagande.  

Förutom de många idéer och förslag som invånarna lämnat om utveckling av 

kommunens befintliga badplatser har det framförts önskemål om att 

kommunen går in med utvecklingsinsatser på flera badplatser som idag ligger 

på privat mark. Det gäller till exempel Vållsvik, Vallbyvik och Rättarboda. 

Med hänsyn till att det finns planer för två nya badplatser i kommunal ägo i 

Bro, behov av insatser på befintliga badplatser samt de svårigheter vad gäller 

skötsel och investeringar som kan uppstå på privatägd mark, föreslår 

utredningen att kommunen i första hand inte prioriterar utveckling av stränder 

på privat mark.  

Däremot kan det uppstå behov eller önskemål om att kommunen går in med 

viss service vid en strand som ligger på privat mark om stranden nyttjas av 

många besökare i enlighet med allemansrätten. Kommunen kan då göra en 
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bedömning i varje enskilt fall om vilket allmänintresse som finns för platsen 

och vilka insatser som skulle kunna vara aktuella. 

Kultur- och fritidskontorets förslag 

Översynens slutsatser har tagit fram i samverkan med 

samhällsbyggnadskontoret. Kultur- och fritidskontoret föreslår att utredningen 

och dess förslag ligger till grund för ställningstaganden kring utveckling av 

kommunens stränder och vidare utredning av specifika platser i de fall det 

anses behövligt. 

Barnperspektiv 

Tillgång till strandnära platser är en tillgång för barn och ungas välmående och 

utveckling. Det är ett sätt att locka ut unga ut i naturen och uppleva frisk luft, 

glädje och gemenskap. För att barn och unga ska kunna vistas säkert vid vatten 

krävs dock kontinuerligt underhåll och kontroller av badplatserna. Väl 

omhändertagna badplatser bidrar också till trygghet och ökar förutsättningarna 

för att besökarna ska vilja ta väl hand om platsen. 

Kultur- och fritidskontoret  

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidschef  

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 oktober 

2021. 

2. Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun. 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 123 Svar på motion om badplats och park i 
Vållsvik 

 Dnr KS 20/0714 

Beslut 

Motionen anses besvarad i och med följande:  

Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en 

översyn och inventering av kommunens badplatser och naturstränder samt 
undersöka möjligheter till parkområden i anslutning till dessa. 

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. 

Den 25 maj 2021 togs motionen upp i Kultur- och fritidsnämnden som 

beslutade att anta Kultur- och fritidskontorets yttrande. I yttrandet framgår det 

att 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. Det bedöms även 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. Kultur och fritidsnämnden föreslår därför att en utredning 

gällande förutsättningarna om att anlägga en kommunal badplats i Vållsvik blir 

en del av arbetet med en översyn av kommunens strandlinje.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2021 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 

maj 2021 

 Kultur- och fritidskontorets yttrande den 21 april 2021 

 Motion om badplats och park i Vållsvik som inkom den 5 november 

2020 
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PROTOKOLLSUTDRAG 24 (52)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-10-13 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Motionen anses besvarad i och med följande:  

Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en 

översyn och inventering av kommunens badplatser och naturstränder samt 

undersöka möjligheter till parkområden i anslutning till dessa. 

Yttrande 

Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag tillbeslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kultur- och fritidskontoret 
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1 Inledning
1.1 Bakgrund

Upplands-Bro kommun har förmånen att ligga nära både Mälaren och andra sjöar
och har en lång strandlinje som ger invånare och besökare möjlighet till
naturupple ve lse r och aktivitete r i sjönära läge. Kultur- och fritid s nä mnde n fick
den 13 oktober 2021 i uppdrag av Kommunfull mäk t ige att genomfö ra en översyn
och invente r ing av kommune ns badplatser och naturstrände r.

1.2 Syfte

Syftet med översynen av kommune ns strandlinj e är att utreda förutsättni ngar na för
utveckling av kommune ns nuvarande badplatser och övrig strandlinje.

1.3 Genomförande

En projektgrupp med medlemmar från kultur- och fritidsko ntore t och
samhällsb yggnadsko ntore t har arbetat med översynen utifrå n var och ens kunskap
och kompetens.

För att involve ra medborgarna i utvecklinge n av badplatser och stränder i
kommune n genomförde s en enkätundersökni ng under perioden 6 december 2021
till och med 2 januari 2022. Enkäten publicerades som en nyhet på kommune ns
webbplats, med länk till e-tjänsten där allmä nhe te n skickade in sina svar. Den
spreds och marknadsfördes på kommune ns Facebook-sida och Instagram-konto
vid två tillfä l le n under perioden. 464 enkäter blev besvarade.

Projektgruppen har arbetat utifrån nedanstående punkter.

1. Inventer ing av befint liga kommuna la badplatser och förslag på framtid a
förvalt ning och utveckling.

2. Översyn av övrig kommuna l strandlinje (dvs ej kommuna la badplatser)
samt förutsätt ningar för utveckling.

3. Utredning av förutsättni ngar för samverkan mella n kommune n och privata
markägare för skötsel och utvecklings insa tser av strand- och badplatser på
icke-kommuna l mark samt förslag på framtida förhållni ngssä tt i frågan.

1.4 Avgränsning

Rapportens ambitio n är att förmedla en översyn av möjlighete n till vistelse längs
den kommune ns strandlinje med fokus på de nuvarande kommuna la
badstränderna. Den ger således inte en heltäckande beskrivning av varje stranddel
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vilket skulle kräva en större utrednings i nsa ts. Förhoppninge n är att rapporten kan
ligga till grund för ställnings ta ga nden kring utveckling av kommune ns stränder
och vidare utredning av specifika platser i de fall det anses behövligt.

1.5 Disposition

Rapporten inleds med ett kapitel om kommune ns stränder gälland e ägandeskap
och tillgä ngli ghet. Därefter följer ett kapitel med en redovisning av enkätsvar som
inhämt ats gällande synpunkte r och önskemål om kommune ns stränder. Vidare
följer en inventer i ng av befint liga kommuna la badplatser med förslag till
utveckling grundade på förslag från kommune ns invånare. Rapporten innehå lle r
också ett kapitel om framt ida badplatser som följs av ett kapitel om skötsel av
badplatser på privat mark. I det avslutande kapitlet finns en genomgång av vad
som är viktiga aspekter att ta hänsyn till vid framtida utveckling av stränder.
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2 Strandlinjen i Upplands-
Bro kommun

2.1 Inledning

Upplands-Bro kommun är en av Storstockholms mest natursköna kommune r med
13 mil strand runt Mälaren. Därtill finns flera mindre sjöar med fina omgivningar
som erbjuder besökare både naturlig rekreation och ett aktivt frilufts li v. Längs
kommune ns stränder finns det sex kommuna la badplatser. Det finns dessutom
många naturstränder, en del ligger på kommuna l mark och andra tillhör privata
markägare.

2.2 Strand på kommunal mark

Av kommune ns ca 13 mil strand ligger ca 2,2 mil på kommune ns mark. Nedan
karta visar de delar av kommune ns strand som ligge r på kommuna l mark.
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På den kommuna lt ägda strandremsa n finns idag sex badplatser som förvaltas av
kommune n: Björknäs, Frölunda, Gröna Udden, Hällkana, Lillsjö n och Stigstorp.

Det går dock att komma strandnära även på andra delar av den kommuna lt ägda
strandlinj e n än på de platser som är anvisade badplatser. För att få en uppfattning
om möjlighe ter na att bada och vistas strandnära på andra ställen i dagsläget, har
en invente r ing av den kommunä gda strandlinjen genomför ts.

Genomgång av strandlinje n visar att knappt hälften, ca 900 km av kommune ns
strandremsa, går att nå för den som kan promenera i skog och natur och på denna
sträcka ryms de sex kommuna la badplatserna. Övriga delar av strandremsan är i
dagsläget mer svårtill gä ngli ga på grund av vegetatio n eller markförhå lla nde n.
Delar ligger i anslut ning till betesmark, är vassbeklädda eller ligger för nära
tomtgränser. Det finns också småbåtshamna r med privata båtplatser som inte är
tillgä ngli ga för allmänhe te n.

Eftersom det inte är möjligt för alla att ta röra sig i skog och terräng är
kommune ns anlagda badplatser viktiga för att alla invånare ska få tillgå ng till bad
och sjö.

2.3 Allemansrätten ger tillgång till stränder på privat mark

Upplands-Bro kommun är unik med sin långa strandlinje och tack vare
allema nsrä tte n är det inte bara de kommuna la badplatserna eller de kommuna lt
ägda strandremsor na som invånare och andra besökare kan nyttja.

Grundrege ln i allema ns rät te n är att besökare får gå nästan överallt i naturen och
på annans mark så länge de inte stör eller förstör. Allema nsrä tte n gäller både på
land och på vatten. Det innebär att alla har rätt att bada vid nästan alla stränder
eller nyttja bryggor även om de är privat ägda.

Det finns dock några undantag. Man får inte gå på växande gröda och alla måste
ta hänsyn till den så kallade hemf ridszonen.

Hemfrids zo ne n är området närmast runt ett bostads- och fritids hus där den boende
har rätt till ett privat område och att få vara ostörd. Inom hemfrids zo ne n har
fastighetsä gare n eller hyresgäste n full rådighet över marken och ingen får vistas
där utan lov av denne. Inom hemfrids zo ne n gäller således inte allema ns rät te n.

Det är svårt att ange ett generellt mått på hur stor hemfrid s zo ne n är runt ett
bostads- eller fritids hus eftersom förutsätt ninga r na varierar från fall till fall. Ibland
finns givna, tydliga gränser för hemfrid s zo ne n som ett staket, en häck, en väg eller
en gång- och cykelväg. I till exempel ett villao mråde kan hemfr ids zo ne n i vissa
fall bli mycket liten, några få meter från ett hus, om det finns en sådan tydlig
gräns nära huset.
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I andra fall finns det naturliga gränser som till exempel ett dike, ett skogsbryn, en
åkerkant eller en väg på ett rimligt avstånd från huset. Om det finns tät vegetation
eller är kuperat runt huset är risken för störning mindre och då kan gränsen för
hemfr ids zo ne n ligga närmare bostadshuset. Om huset ligge r i ett öppet, flackt
landskap kan hemfr ids zo ne n i stället behöva vara större.

2.4 Försvarets mark

Allema ns rät te n gäller även på försvarets mark som i kommune n har strandlinje på
ungefär 3,2 mil. När ett skjutfält är avspärrat råder det tillt rädes förb ud enligt
skyddslagen. Att beträda skjutfält vid avstängning kan innebära fara för livet och
överträdelser anmäls till polis. Aktuell informat io n om avspärrningar finns på
Försvarets hemsida.

När skjutfält et inte är avspärrat på grund av farlig verksamhet, är allmänhe te n
välkomme n till fots eller på cykel, men inte med motorfordon. Det är också värt
att notera att det pågår verksamhet dygnet runt och ibland även under helger på
övnings- och skjutfältet, även om området inte är avspärrat.

Sannolik het e n att hitta ammunit io nsskro t på marken är hög och dessa kan
innehå lla oexploderade delar. Skrotavstädning görs på våren varje år, men fältet är
stort och det kommer aldrig att kunna bli hundra procent rent från skrot.

2.5 Naturreservat

Både delar av den privata strandremsan och den kommuna la strandremsan ligger
inom naturreservat, sammanla gt ca 13 km. I Upplands-Bro kommun finns tio
naturreserva t och vad som gäller för respektive reservat regleras i de föreskrifter
som tagits fram i samband med bildandet av reservatet. I reservaten i Upplands-
Bro kommun finns det dock inget förbud mot att bada med hänsyn till
reservatsföreskr i ft er na förutom i de områden som är fågelskydd so mråde. Däremot
kan det påverka möjlighe te n att få tills tå nd att anlägga en badplats med brygga
och byggnader på de delar som är naturreserva t.

2.6 Naturstrand

Det finns ett antal platser som av naturen är formade så att det går att komma åt
vattnet för ett dopp. Naturstränder går att finna på både kommuna l och privatägd
mark. Skillnade n mella n en naturstrand och en strand som förvaltas av kommune n
som en allmän badplats är flera.

Besökare får ta ett eget ansvar för säkerhet i samband med vistelse i närheten till
vatten eftersom ingen säkerhetsbedömning gjorts om lämplighe t att bada på
platsen. Det finns inte heller någon skyldighe t från kommune ns sida att sätta upp
skyltar med nummer till larmcent ra l och adress till platsen som vid en kommuna l
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badplats. En annan skillnad är att det vid naturstränder inte tas vattenprover för att
säkerställa vattenkvalite te n. Besökare behöver också ta hand sina sopor eftersom
naturstränder inte omfattas av någon service från kommune n.

2.7 Upplands-Broleden – en sjönära led

Genom kommune n ringla r sig den 29 km långa Upplands-Brolede n genom skog
och mark, ängar och längs sjöar. Den som följer leden får under stora delar ta del
av Mälarens strand ibland med utsikt över sjön på håll och ibland riktigt sjönära så
att det går att ta sig ett dopp på vägen. Delar av leden går även längs
Lejondalssjö n. Den som har svårt att ta sig i vattnet vid klippor och andra mer
svårtillgä ngliga ställen kan passa på att ta sig ett dopp när leden passerar några av
kommune ns iordningsst ä lld a badplatser: Hällkana, Frölunda och Gröna udden.

2.8 Badkarta

Nedan karta har tagits fram för att visa kommuna la badplatser tillsa m ma ns med
naturstränder på kommuna l och privat mark. Kartan gör inte anspråk på att täcka
varje klippavsats som möjliggör ett dopp. De platser som finns med på kartan har
dock identifie rat s med hjälp av invånar na s svar i enkäten om vilka badplatser de
besöker utöver de kommuna la badplatserna.
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2.9 Fiske

För Upplands-Brobor och besökare som uppskattar fiske finns möjlighet till detta
både i Mälaren, Örnässjön, Lills jö n och Lejondalssjö n. Det finns bestämmelse r
om vilka fiskeme toder som är tillå t na vid respektive sjö. Informat io n om detta
finns på kommune ns hemsida. Förutom fiske från klippor och naturstrand finns en
brygga vid Lills jö n en bit från badplatsen som enbart är till för fiske. Enligt
kommune ns allmä nna ordnings fö reskr i fter är det inte tillåte t att fiska vid de
kommuna la badplatserna.

2.10 Båtramper

Det finns två båtramper i kommune n idag. På kommune ns mark finns en båtramp
som ligger vid Marina förenings hus et i Kungsänge n. Det finns även ett beslut om
att anlägga ytterligar e en båtramp på kommune ns mark i Björknäs i anslutni ng till
Björknäs badplats. På privatägd mark finns det en båtramp vid Vallbyvik.
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3 Vad tycker invånarna om
kommunens stränder

3.1 Historisk tillbakablick

Bad och stränder är ett ämne som engagerat Upplands-Brobor na genom åren.
Många är de medborgarförs la g och synpunkter som handlat om tillgå ng till sjö
och bad.

Idag badar vi ofta för att det är skönt och behagligt och många kopplar ihop bad
och strand med ledighet och avkoppling. För äldre generatione rs Upplands-Brobor
handlade tillgå ng till sjö och strand även om en möjlighe t att sköta sin hygie n.

Att det funnits ett stort engagema ng i frågan genom åren vittnar hyllor na i
kommune ns arkiv om. På dessa finns en ansenlig mängd böcker fyllda med
handskrivna protokoll från kommune ns badkommitté er. I ett av protokollen från
1940-talet går att läsa om badkommitt té ns beslut om att ansöka till Majestät
konungen för att få arrendera mark i området runt ryssgrave n i Kungsänge n för att
invånar na skulle kunna få bada på platsen.



17 Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun - KFN 21/0224-1 Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun : Rapport - Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun 220510

Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun

Sid 13 av 53

Protok ol l Badk ommittén 1934

I än tidigare protokoll från 1930-talet går att följa badkommit té ns ärende om att
ansöka om ekonomiskt stöd från Röda Korset för att kunna upprätta en badstuga
med möjlighe t att tillföra värme för uppvärmni ng av vatten i stugan.

3.2 Enkät till invånare

För att få en aktuell bild av vad dagens Upplands-Brobor vill se för utveckling av
kommune ns stränder skickade kommune n ut en enkät i slutet av år 2021. Trots att
det var långt kvar till sol och bad flödade svaren in. På några veckor hade 464
invånare fyllt i enkäten om kommune ns stränder.

I enkätundersök ninge n har invånar na bland annat kunnat rangordna vad de tycker
är mest viktigt på de befintli ga badplatserna och lämna synpunkter på hur
kommune ns stränder skulle kunna utvecklas.

Enkätundersök ninge n är inte vetenskapligt genomfö rd men ger ändå en bild av
vad ett större antal invånare har för synpunkter och önskemål gälla nde stränder
och badplatser i kommune n. I enkäten kunde flera frågor kommenteras med
frisvar. Denna möjlighe t använde en stor andel enkätbesvarare. Det har medfört
att kommune n genom enkäten har tagit emot hundrata ls synpunkter och
medborgarförs la g om stränder och badplatser. Redovisning av alla förslag ryms
inte i denna rapport men kommer att beaktas vid utveckling av de områden som
förslage n berör. Kommune n har fått en stor idébank som ska tas tillva ra. Nedan
följer en redovisning av enkätbesvararna s synpunkter och förslag. I bilaga 1 går
det att ta del av fler önskemål och idéer.
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3.2.1 Kommunala badplatser
Av de 464 invånare som tagit sig tid att svara på enkäten finns det representanter
från alla kommune ns områden. På frågan om vilka kommuna la badplatser
invånar na vanlige n besöker har Lillsjö n fått flest svar. Därefter kommer i ordning
som följer: Hällkana, Gröna udden, Björknäs, Frölunda och Stigstorp.

3.2.2 Andra badplatser
I enkäten finns en fråga ”Bruk ar du besök a någon annan badplat s i k ommunen?”.
På den frågan fördelar sig svaren enligt nedan.

Svar Antal

Ja 83

Nej 381

464

På uppföljni ngs frå ga n om var dessa badplatser ligge r kom följande svar:

Säbyholm, Vållsvik, Lillsjö ns södra del, Vallbyvik, brygga i Sylta, Lövsta,
Ryssgrave n, Rättarboda, Aske gård, öar i Mälaren, vid Marina förenings huset,
Svartviken, Aske brygga, Näshagen, en bit från Stigstorp nuvarande badplats,
Bjurs, Gällöfts ta, Ådö, andra delar av Lills jö n, Örnässjön, Öråker, Fiskartorp,
Raskeboda och Stentorp.

I punkt 2.8 i rapporten har en badkarta tagits fram och i den finns platser, som
enkätbesvararna angivit att de badar vid, utmarkerade.
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Även om en hel del invånare badar på privat mark framkommer kommentarer i
enkätens frisvar gällande en osäkerhet kring vad som gäller för bad på privat
mark. Trots allemansrät te n finns upplevelse r om förbud om att bada på privata
badstränder beskrivna.

3.2.3 Saknade badplatser
P å frågan ”Finns det områden i k ommunen som sak nar badplat ser?” fördelade sig
svaren enligt nedan.

Svar Antal

Ja 64

Nej 58

Vet inte 342

464

På uppföljni ngs frå ga n om var man skulle vilja att det finns en badplats erhölls
följande svar:

Säbyholm, Vållsvik, Örnässjön, i närheten av båtklubben vid Cooplagret, ner mot
vattnet söder om Thoresta, andra änden av Lejondalssjön, Aske/Håtuna,
Stäkethalvö n, Säbyholm, Ryssgraven, bortom Brohofs slott, strandängarna,
Tibblevike n, Östbergsskär, Håbo/Tibble, nära golfbana n i Bro, Smidö,
Broängarna, utomhusbassä ng vid Bro simha ll, utomhusba ssä ng i Brunna, fler
badplatser längs strandpromenade n i Kungsänge n, Brunna, Mariedal/Lå ngvret e n,
Gällöft sta, Rättarboda, nära Bro centrum, Tegelha ge n, Kvistabergs vike n,
Kungsänge n västra, Fiskartorp, Låssa, Trädgårdsstaden, Öråker herrgård och
Örnäs herrgård.

3.2.4 Färdsätt

I enkäten ställdes en fråga om hur invånar na tar sig till badplatserna. I svaren
framgår att det vanliga ste sättet att ta sig till en badplats är med bil följt av ”till
fots” och därefter med cykel. Ett fåtal använde sig av kommuna la medel eller
elsparkcykel för att ta sig till en badplats.
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Invånarna får också svara på om de skulle önska att de kunde ta sig till badplatsen
på annat sätt. På den frågan svarade 28 % att de hellre hade velat gå, cykla, åka
buss eller tåg. I flera frisvar i enkäten framkomme r önskemål om badbussar till
badplatserna.

I enkätsvaren framförs ocksåbehov av förbättringar avseende cykelvägar till ett
antal badplatser. De cykelvägar som invånar na vill se förbättras är främst vägen
till Hällkana, Frölunda, Björknäs och Stigstorp. De önskar även cykelställ för att
kunna låsa cyklar vid badplatserna.

Det finns också önskemål om utökning av parkeringsp latse r på flera av de
kommuna la badplatserna och är också en aspekt som värderas högt på listan över
det som anses vara viktigt på en badplats.

3.2.5 Viktigt på badplatser

Invånarna som besvarade enkäten ombads ta ställning till vad de tycker är viktigt
på en badplats. Svaret som redovisas i nedan tabell visar att renhet, tillgå ng till
toalett, strand och brygga värdesätts högt av många. Parkeringsp lat ser och att
badplatserna ligger nära bostaden är andra faktorer som anses viktiga liksom att
det finns fikaförsä lj ni ng.
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3.2.6 Önskemål om utveckling
Invånarna har varit generösa med att lämna förbättrings fö rs la g gälla nde de
kommuna la badplatserna. Svaren har kategoriserats in i ett antal områden som
mer ingående finns beskrivna i bilaga till rapporten. I denna bilaga finns också
mer specifika önskemål för respektive badplats.

Upplands-Broborna vill ha fräscha och rena stränder med tillgå ng till toaletter,
gärna vattentoalet ter. De önskar tillgå ng till servering vid badplatserna och
uppskattar grillp lat ser na. Det finns önskemål om omklädningsr um, bastu,
utedusch och skåp till värdesaker.

Mer underhåll av bryggor, strandbottenrens ning, mer sand och tätare tömningar av
sopor står också högt på önskelista n hos Upplands-Broborna. Det finns många
önskemål om personal på badplatserna i form av till exempel servicevärdar,
badguider, badvakter, trygghet s värda r och vakter kvällst id.

Bättre och större lekplatser önskas på badplatserna liksom fler aktivite ter för äldre
barn såsom beachfotboll, fotbolls go l f, vattenhinderba na på fler ställen och
hopptorn. Det finns även förslag på äventyrsst iga r, bättre anpassade gym,
möjlighet att ta simmärke n och kvällsakt ivite ter som konserter eller utebio.
Upplands-Broborna vill också se fler strandpromenader i kommune n gärna i
anslutni ng till ett kafé eller en restaurang, badplats och gästhamn. En invånare
uttrycker sig så här:

” Tyck er att det skulle vara super om vi blev ett ställe där båtmänniskor stannar till vid o
andra tar sig hit f ör att det är mysigt. Tänk, små bodar med f isk, glass, f ik, restaurang,
lo k a lp ro duc er ad e s a k er .”
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Några anser att det behövs fler badplatser eftersom de kommuna la upplevs trånga
och de på privat mark inte känns ”tillåt na ” trots allema nsrä tte n.

Det finns förslag om att skapa fler, mer trivsamma och bättre hundbadplatse r,
gärna med möjlighet för ägaren att bada med sin hund. Några önskar tydligare
skyltning om hundförb udet som gäller på stränderna.

Informat io n om algblomni ng, om vattentemp erat ur och vilken service som finns
på respektive badplats efterfråga s. Bättre belysning önskas också liksom
trygghet s insa tser vid evenemang.
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4 Inventering och utveckling
- befintliga badplatser

4.1 Olika typer av badplatser – en tillgång

Kommune ns sex badplatser är olika till karaktären. Vissa bjuder in till aktivite t
och umgänge och andra till stillhe t, ro och enskild het. Många Upplands-Brobor
verkar också nöjda med den blandninge n. I enkäten framgår det både önskan om
att platser ska utveckla fler möjlighe ter till aktivitet och att låta platserna vara så
naturliga som möjligt. Det är också ungefär lika många svar på frågan om
invånar na föredrar ”stor” eller ”lite n” badplats. F ör att möta olika behov finns det
en vinst med att int eutrusta och utveckla alla badplatser på samma sätt. Det ska
finnas en grundstanda rd men sen kan servicegrade n variera. En invånare beskriver
det så här:

” …j a g v ä lj er b ad plats u tifr ån ö nsk e må l a v u tb ud j us t d e n d ag en . Ib la nd v ill ma n v a lite
mer if red och ha det enkelt, ibland med sonen och då vill han hitta k ompisar på en större
p la ts o h a me r a k tiv itete r .”

En annan invånare skriver så här:

” Br a a tt d e t f in n s o lik a ty p er a v b a dpla ts er ! Bå d e s tör r e me d f ik me n o ck s å min d r e
platser med lite f olk men att det ändå f inns soptunna å gärna toa.”

4.2 Vad finns på kommunens badplatser idag?

Tabellen nedan visar vad respektive kommuna l badplats är utrustad med utöver
den service som ska finna s på alla badplatser såsom sophantering, tillgå ng till
toalett, gräsklipp ning m.m.
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L ills jön Gröna
udde n

Stigs torp Frölunda Hällk ana B jörk näs

Brygga 

Tillgänglig-
hetsramp

Friluftsgård 

Grillplats 

Kafé/kiosk 

Toalett-
möjlighet

Grönyta att
vistas på

Utegym -

Beachvolley 

Lekplats 

Motionsspår 

Hundbadplats 

Fiskebrygga 

Omklädnings-
rum

Kajak-
uthyrning

Discgolf 

Minigolf 

Vinterbad 



17 Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun - KFN 21/0224-1 Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun : Rapport - Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun 220510

Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun

Sid 21 av 53

Lills jön Gröna
udde n

Stigs torp Frölunda Hällk ana B jörk näs

Höghöjds-
bana (ej i

kommunal

regi)

Livbojar 

Bord 

Dricks-
vattenkran

4.2.1 Skötsel och underhåll

De kommuninvå na re som svarat på enkäten anser att rent och snyggt och tillgå ng
till toalett är allra viktigas t på en badplats. För att ge badplatsbesökare denna
upplevelse krävs kontinuer l iga satsningar på skötsel och underhåll.

En inventer i ng av återkommande behov av underhåll och skötsel har genomfört s
och resulterat i följande insatser:

Beställni ng och skötsel av toaletter

Skräpplockning

Hålla stränder rena från fågelspil lni ng

Sophantering, inköp av nya kärl vid behov

Gräsklippni ng

Sly- och vassröjning

Harvning av sand

Underhåll av bryggor och stegar

Underhåll och rengöring av tillgä ngl ighe tsbr ygga

Ta upp bryggor på hösten

Kontroll av skick och säkerhet gällande bänkplatser,
lekplatser, livbojar och annan utrustning.

Underhåll av grillp la ster, tömma aska, kontrolle ra
grillga ller etc.
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Bottenrensni ng av skräp

Harvning och kantskärning av volleybo l lp la ner

Vattenprover

4.3 Utvecklings- och åtgärdsförslag för kommunens badplatser

Förutom satsning på underhåll och skötsel på varje badplats har utredninge n
utifrå n genomförd inventer i ng och invånar nas önskemål tagit fram åtgärds- och
utvecklings för s la g för respektive badplats. Förslagen är indelade i upp till tre
nivåer. Nivå ett innehå ller mindre insatser som hänger ihop med det allmä nna
behovet av kontinuer l igt underhåll. För de badplatser som det har tagits fram
förslag på nivå två och tre finns det lite mer omfattande utvecklings åt gärd er
föreslagna.

4.3.1 Gröna udden
Gröna udden i Kungsänge n är den badplats som flest invånare kommenterat i
enkäten. Flera invånare påpekar vilken fin plats Gröna udden är och vilken
potential som finns. Det framkommer dock att framför allt den stora mängd
fågelsp ill ning som finns på stranden medför att många väljer bort stranden för
framför allt bad. Några röster från enkäten:

” …S tr a n d v äg en ä r b la nd d e fin as te o mr åde na i k ommu n en , v a r för in te s a ts a lite s å f le r
k a n n ju ta”

” Försök att göra en mer helhjärtad satsning på denna f ina badplats.”

Från Gröna udden kan man via Upplands-Brolede n promenera längs vattnet till
Marina Förenings hus et. Där finns det en brygga som går att bada vid samt en
båtramp för att lägga i båtar.

Åtgärds-och utve cklings förs lag Gröna Udde n

Nivå 1 Aktivite ter för att minska fågelbestå nde t på badplatsen.

Informat ion till allmä nhete n om ormar i området.

Fler badstegar

Utegymme t som är i dåligt skick byts ut.
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Nivå 2 Upprustning av lekplatsen

Omklädnings r um/ hytt er byggs

Uteduschar

Dricksvatte nkra n

Belysning kvällst id

Nivå 3 Kultur- och fritidsko ntore t och samhällsb yggnadsko ntore t ser liksom
många invånare att Gröna udden är en plats med stor potential och i niv å
t re föreslås att kontoren får ett gemensa mt uppdrag att ta fram ett förslag
med mer genomgr ipa nde förändringar.

Gröna udden skulle kunna vara kommune ns pärla med badplats, kafé med
fler öppettider och utbud, sjörestaurang, kanske små bodar för hantverk
som håller öppet för påsk- och julmark nader.

Kommune n äger en längre bit av strandlinje n än den del som är park och
badplats idag och denna del skulle kunna knytas samman med badplatsen.
Gröna udden skulle kunna bli ett besöksmål för umgänge och aktivite t i
sjönära läge som skulle kunna locka till sig både unga och gamla, både
Upplands-Brobor och besökare utanför kommune n.

4.3.2 Frölunda
Flera invånare i enkäten beskriver Frölunda som en liten undangömd oas och
uppskattar att den är liten och naturlig. Badplatsen ligger i Frölunda naturreserva t
i Kungsänge n och passeras av den som promenerar längs Upplands-Bro leden. I
anslutni ng till stranden går det också att njuta av sol och utsikt över vattnet från
klippor. Några röster om platsen från enkätsvaren:

” M y s ig lite n b a dp lats v id k lipp or na me d h ä rlig k v älls s ol, in te s å my c k et f o lk . Lå ng t a tt
å k a d it. ”

” Fin milj ö med k lippor att sitta på. M inus f ör ormar i vattnet.

” M ysigt med naturligt och naturnära. Grillplats mm är toppen. M en gärna bättre toa.”

En del invånare önskar påfyllnad av sand på botten för att stenarna inte är
behagliga på botten. Andra önskar att det naturliga tas tillva ra. För denna strand
föreslår utredninge n att stranden förblir så naturlig som möjlig med minima l
påverkan på miljö n. Utredninge n föreslår däremot en ökad tillgä ngl ighe t i form av
automatisk bom för att fler ska kunna ta sig ner och njuta av den naturliga platsen.
I anslut ning till badplatsen finns redan idag en tillgä ngl ighe tsa npa ssad toalett.
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Med anledning av detta finns det endast en nivå gällande åtgärds- och
utvecklings för s la g för denna badplats.

Åtgärds-och utve cklings förs lag Frölunda

Nivå 1 Automatisk bom

Fler tillgä ngli ghets i nsa tser för att nå vattnet

4.3.3 Stigstorp

Stigstorp ligger i Kungsänge n och nås via Brunna. Badplatsen utgörs av en
enklare öppning till Mälaren med brygga. Badplatsen är idag av en mindre sort
men har behov av upprustning för att upplevas inbjudande och levande och mer
barnvänlig. Det är också önskemålet som framgår i enkäten till invånar na som
också tror att en satsning på Stigstorp skulle minska på trycket på Lillsjö n. Så här
tänker två invånare :

” Hade varit en supermysig badplats om man hade gjort iordning den. Tagit bort träd,
planat ut backen ned till vattnet, lagt en sandstrand.”

” Gör stranden ännu större. Här går det att göra riktigt f int. Det är många som besöker
denna badplats, så det skulle uppskattas.”

Åtgärds-och utve cklings förs lag Stigs torp

Nivå 1 Ny grillp lats - betongring vid strandkanten

Rusta upp gungstä l lni ng och sandlåda

Nivå 2 Vägen ner till badplatsen behöver rustas upp, stora hål i vägen. En
slingr a nde gångväg ner för att det inte ska bli så brant.

Röja ut träd i närområdet för att få mer sol på badplatsen som nu
ligger stor del av dagen i skugga.

Större röjning av vass och buskar längs strandlinje n för att utöka
stranden.

Utveckling av aktivite ts yta, till exempel sagostig.

Nivå 3 I samband med utveckling av Rankhus, överväg kravställni ng om att
bredda stranden för att den ska kunna ta emot fler besökare.
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4.3.4 Lillsjön
Badplatsen vid Lillsjö n ligge r i Kungsänge n. Det är en välbesökt badplats som
kommune n gjort en hel del satsningar på det senaste året. En friluft s gård med kafé
året runt kommer stå klar under 2022. Två av invånar na beskriver platsen enligt
nedan:

” …Vid Lills j ö n f in n s a llt ma n k an ö n sk a v id b ad plats e n me n v ill ma n b a da i lu g n o ch r o
ä r d e t a n d r a p la ts er ma n ta r s ig till. ”

” Fin s tr a n d o c h b ra u pple ve ls e d å ja g v ar t d ä r. D e t n eg ativ a ä r s to r b r is t p å
p a r k er in gs plats e r…”

Åtgärds-och utve cklings förs lag Lills jön

Nivå 1 Renovering av grillp lat ser na : fyra stycken, varav en med grillhus
som behöver rustas upp.

Fler badstegar till bryggorna.

Behov av renovering av ansatsen i trä till tillgä ngli ghetsb r ygga n.

Dricksvatte nkra n

Fortsatt utveckling för digita la lösninga r som sen kan införas på fler
kommuna la badplatser.

Ny automatisk bom för att möjliggöra för funktio ns hi ndrade att
komma ner till stranden med bil.

Renovera befint li g dansbana

Nivå 2 Uteduschar

Bygga ny dansbana och scen som inte rymdes i budgeten för
utveckling Lillsjö n. Det är förberett med rör dragna för el och nät.

4.3.5 Hällkana
Hällkana ligger i ett naturreservat i Bro vid Lejondalssjö n. Badplatsen ligger intill
en stor gräsyta och har redan idag ett flertal aktivite ts yto r. Med anledning av detta
har endast två nivåer av åtgärds- och utvecklings ni våer tagits fram. Risken är att
fler projekt resulterar i att underhåll och skötsel av befintli ga ytor och
anläggninga r påverkas negativt. Några röster från enkäten:

” Trevligt bad och f riluftsområde men f ör långt bort för att det ska nyttjas på regelbunden
basis.”

” Sak nar kiosk. Inte så bra lekplats. Sj älva badet och stranden bra.”
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Åtgärds-och utve cklings förs lag Hällkana

Nivå 1 Fler badstegar

Dricksvatte nkra n

Extra insats för hantering av alger vid bryggan.

Fler grillar

Nivå 2 Tillgä ngl ighe tsra mp

Kafé

Uteduschar

Tillgä ngl iggör a befintli ga omklädningsr um

4.3.6 Björknäs
Björknäs badplats ligger i anslutni ng till Björknäs camping i Bro. Inför
sommarsäsonge n 2021 vidtog kommune n åtgärder på Björknäs camping i syfte att
återuppta campingverksa m het på området. I samband med detta genomförde s
även insatser för badplatsen. Utgrävning av sandstrand och träd- och slyröjning
genomförde s. Stranden fick ny sand och grillp la ts och minigo l fba na n genomgick
en liten upprustning. Campinge n öppnades i kommune ns regi den 19 juni 2021.
Kultur- och fritidsko ntore t stod för drift och underhåll under hela
sommarsäsonge n till den 12 september 2021.

Kommunst yr e lse n gav den 29 september 2021 kommund irek töre n i uppdrag att ta
fram en vision för hur området kring Björknäs camping ska utvecklas med
inrikt ninge n att campinge n när den står klar, ska bedrivas av extern part från och
med 2023. Visionsarbet et inbegrip er även badplatsen.

Även sommaren 2022 kommer campinge n att bedrivas i kommune ns regi och nya
invester inga r på platsen har genomfö rts inför att campinge n öppnades den 30 april
2022.

Med anledning av visionsarbe tet som pågår för området har denna utredning inte
tagit fram någon åtgärds- och utvecklingsp la n för Björknäs badplats.
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4.4 Övriga faktorer att beakta i utvecklingen av kommunens
badplatser

Nedan följer ett antal övriga faktorer som utredninge n bedömer som viktiga att i
olika grad beakta inför beslut om utveckling av alla de kommuna la badplatserna.

4.4.1 Gång- och cykelvägar
I enkäten till invånar na framgår önskemål om bättre cykelvägar till fler av
kommune ns nuvarande badplatser. Förutom bättre cykelväga r önskar invånare
också fler låsbara cykelställ vid badplatserna.

Till Hällkana finns idag bara cykelväg en del av vägen. Till Frölunda finns ingen
cykelväg alls utan cyklister får använda den idag ganska smala bilväge n. Även till
Björknäs är det bilväg som gäller och den omnämns särskilt av flera invånare som
riskabel att cykla på som cyklist. Även till Stigstorp saknar cykelväg. Till Gröna
udden får besökare cykla på gångvägar och bilväga r. Till Lills jö n finns både
gång- och cykelvägar men flera invånare föreslår tydligar e skyltning om hur man
tar sig till badplatsen via dessa vägar.

I inkomna medborgarför s la g och i enkäten framgår förslag om en specifik
gångväg. Det gäller en stig som leder från Norrboda till Lillsjö n. Stigen ligge r
idag inte på kommuna l mark och det är därför svårt att genomfö ra någon konkret
åtgärd inom en snar framtid för att förbättra gångväge n. Dock är det ett mycket
bra förslag att underlätta för de som promenerar och cyklar i områden som
angränsar till badplatser för att minska bilåkandet.

I kommune n finns en antagen cykelstrate gi samt en gång- och cykelplan. Det 20
september 2021 beslutade Tekniska nämnden om en uppdatering av gång- och
cykelplanen med åtgärdsförsla g som underlag för beslut om kommande
invester inga r.

I gång-och cykelplane n uppmärksamma s behovet av bland annat förbättrade
gång- och cykelförbinde lse r till naturreserva t och friluft so mråde n. I planen
föreslås utredning av möjlighe te n att anlägga en gång- och cykelbana till
Lejondals naturreserva t på de sträckor där detta saknas. Vidare föreslås en
utredning av möjlighe ter na att anlägga en gång- och cykelbana till Naturreservatet
Frölunda.

Bland planens åtta åtgärdsförs la g finns även ett förslag om att binda ihop
befint liga gång- och cykelvägar där sammanbind ni ng saknas. Gång- och
cykelvägnäte t ska binda samman kommune ns viktigas te målpunkte r såsom
tätorternas centrum, skolor, större arbetsplatser, butiker, kollektivtr a fik och
badplatser.
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Badplatser är en målpunkt för många familjer och barn. Detta gör det extra viktigt
med säkra cykelväga r till badplatserna och att möjlighe ter na till kompletter ing
med gång- och cykelväg till de badplatser som saknar detta och kommande nya
badplatser tas i beaktande.

Cykelparkering lyfts fram i kommune ns gång- och cykelplan som en viktig del av
cykelinfras tr ukt ure n. Några aspekter som lyfts fram som viktiga är möjlighe t att
låsa fast cykeln med cykelrame n och tillgå ng till cykelpump. Cykelställ och
cykelpumpa r saknas på de alla badplatser i dagsläget.

4.4.2 Parkering
Invånarna önskar fler parkeringsp lat ser vid flera badplatser. Utredninge n kan
konstatera att det på flera badplatser finns behov av att öka antalet
parkeringsp la tser. Varma sommardagar är kan det bli trångt och svårt att parkera.
Vid Lills jö n, Björknäs och Hällkana bedöms behovet som störst men även
Stigstorps parkeringsp la ts skulle behöva utökas och jämnas till. För bilförare som
ska parkera nära Gröna udden får badbesökare och båtägare samsas vilket varma
dagar medför att det kan vara ont om platser. Detta trots att det finns
parkeringsp la tser vid centrum, några minuter s promenad bort.

Vid Lills jö n har digita la skyltar satts upp som en åtgärd som informe rar om hur
många parkeringsp lats er som finns kvar. Denna informat io n finns även att ta del
av på kommune ns hemsida med en förhoppning om att invånare som har
möjlighet kan välja att cykla i stället för att lämna plats åt de som har längre till
badplatsen.

Utredninge n kan konstatera att det ändock saknas parkeringsp latse r vid Lills jö n.
Efter satsningar på friluft s gård och kafé som skett i området kommer behovet
dessutom trolige n att öka. Varma sommardagar är det många som parkerar längs
vägen vilket gör att utrycknings fordo n kan få svårt att ta sig ner till Lillsjö n om
det finns behov av det. Ett antal extra platser har tillko m mit sedan sommaren 2021
som dock inte beräknas täcka behovet inför sommaren 2022.
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Vid Hällkana genomförs just nu en förstoring av den befint liga parkeringsp la tse n
av samhällsb yggnadsko ntore t som förväntas vara klar till sommaren 2022.
Tillgå nge n till parkeringsp la tser förbättrades också redan förra sommaren då
parkeringsp la tser na markerades upp för att bättre nyttja ytan.

Vid Björknäs finns planer på att utöka antalet parkeringsp la tser men det finns i
dagsläget inte medel avsatta för detta.

Det blir allt vanligare med elsparkcyklar och elcyklar. För att få flera att använda
andra sätt än att ta bilen till badplatserna kan ett sätt vara att skapa möjlighe t att
ladda elcyklar på badplatser med många besökare och för få parkeringsp latse r.

4.4.3 Skyltning

Vid inventer i ng av de kommuna la badplatserna och utifrån synpunkte r från
invånare har det tydliggjor ts att det finns ett behov av nya informat io nssk yltar vid
samtliga badplatser. Nya informa t io nssk yltar är därför beställda. Det kommer
finnas en skylt vid varje badplats som anger allmä n infor mat io n såsom adress till
badplatsen och telefonnummer till kommune n. Det kommer även sättas upp
skyltar vid olika aktivitet s yto r på badplatserna. Detta exempel på en sådan skylt.

4.4.4 Belysning
För att badplatserna ska kunna nyttjas även när mörkret faller utan att upplevas
som otrygga önskar en del invånare belysning på vissa badplatser och på gång-
och cykelvägar till och från badplatserna. Vikten av belysning finns även med i
kommune ns gång- och cykelplan. Ur ett säkerhetsperspektiv gör god belysning
det möjligt för gående och cyklister att upptäcka hinder och ojämnheter på
underlage t. Belysninge n gör fotgängar na och cykliste r na synliga för andra
trafikante r och förbättrar orienterbarhete n. Upplands-Bro kommun arbetar även
med åtgärder avseende belysning på gång- och cykelvägar inom kommune ns
trygghet spro gra m. I projektet Omdaning Bro pågår just nu ett projekt gällande
belysning som ska bidra till trygga platser med ljus som bidrar till trivsamma och
trygga platser.
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Utredninge n föreslår att kunskapen från arbetet med belysning i Omdaning Bro
kan användas för att utreda möjlighe te n att belysa delar av vissa badplatser. Dock
behöver det vara en typ av ljus som inte stör natur- och djurliv.

4.4.5 Hundbadplatser
I enkäten framgår önskemål om flera och bättre särskilt anvisade hundbadplatse r.
Det råder idag förbud mot att hundar vistas på kommune ns badplatser enligt
kommune ns allmä nna lokala ordnings fö reskr i fter. Hundbadplatser finns idag vid
Lills jö n, Hällkana och Björknäs.

Med hänsyn till hundar och ägare är det av vikt att även hundbadplatse r na
underhålls så att hundägare väljer att ta dit sina hundar. Ett sätt att göra platserna
mer attraktiva skulle vara att även förse hundbadplat ser na med till exempel
sittytor och grillmöj l ighe ter.

4.4.6 Vinterbad

Att vinterbada eller kallbada har blivit alltmer populärt. Även i Upplands-Bro
kommun har det framkommit önskemål om att kunna vinterbada vid kommune ns
badplatser. Därför har kommune n valt att låta ett antal bryggor ligga kvar i vattnet
vintert id. Under vinter n 2021/2022 har bryggorna vid Stigstorp och Lillsjö n legat i
kvar i sjön för att möjliggöra vinterbad. Det finns dock förslag både i enkäten och
i inkomna medborgarför s la g om att bygga kallbadhus i kommune n för att
ytterliga re förenkla och förhöja uppleve lse n av att bada andra delar av året än
sommartid. Det finns även en hel del förslag om att ha en bastu i anslut ning till
någon strand eller ett kallbadhus. Utredninge n föreslår att det under utveckling av
de kommuna la badplatserna utreds vilken badplats som bäst skulle vara lämpad
för ett kallbadhus och bastu. En bastuflotte kan vara ett alternativ eftersom en
sådan medför mindre risk för brand än en bastu på land.

4.4.7 Värdesaker
Det finns önskemål från invånare om möjlighet att låsa in sina värdesaker på
kommune ns badplatser. De flesta har idag med sig någon typ av värdehandli ng till
vid besök på badplatser. Det finns ingen undersökning om eventuella stölder på
badplatserna genomförd.
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För att undvika risken för stöld väljer dock en del som badar i sällskap att låta
någon sitta kvar och ha uppsikt över värdesaker. Att ha möjlighet att låsa in
värdesaker skulle således kunna bidra till att fler väljer att bada tillsa mma ns,
vilket både skulle gynna gemenskap och säkerhet. Fler vuxna i vattnet minskar
också risk för olyckor i vattnet.
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5 Framtida badplatser
5.1 Behov av fler badplatser

I Upplands-Bro byggs nya områden upp och fler är planerade. Många väljer att
flytta till kommune n på grund av det strandnära läget. Därför är det viktigt att
kommen också beaktar behovet av nya och bostadsnära badplatser vid planering
och exploatering av nya områden.

5.2 Planering för framtida tillgång till nya stränder

I det inledande kapitlet konstaterades att större delen av kommune ns strand ligger
på privat mark. Endast 2,2 mil är kommuna l mark och på denna sträcka finns
redan idag sex stycken badplatser.

Detaljpla nearbe te och arbete med exploatering av nya områden inkludera r ofta
hänsynsta ga nde till och beslut om, vad som ska gälla för strandnära delar av
kommune n. Det innebär också en möjlighet för kommune n att planera för och
ställa krav på att stranddelar tillgä ngl iggö rs för allmänhe te n som badplatser. Även
byggrätt kan läggas in i detaljplane n för framtida byggnader i anslut ning till
badplatsen och det går att tillse att det byggs fram serviser för vatten och avlopp i
området.

På så sätt kan strandpartier som idag är privatägda övergå i kommuna lt ägarskap
vilket underlätta r när kommune n ska vara den som förvaltar och utvecklar
badplatsen (se vidare i kapitlet om stränder på privat mark).

Utredninge n har lett till att en dialog har förts mellan kultur- och fritidsko ntoret
och samhällsb yggnadsk o ntore t om vikten av att samverka kring strandfråga n för
att nyttja kommune ns kompetenser när det pågår utveckling av nya områden i
kommune n.

5.3 Nya badplatser

Det finns två badplatser som kan komma att överlåtas till kommune n som
markägare och förvaltare.

5.3.1 Säbyholm

Området kring det tidigare lantbruks gymna s ie t i Säbyholm i Bro är under
utveckling. Här planeras för nya bostäder samt en badplats och restaurering av
småbåtsbryggor. Planen för området var ute på granskning fram till den 21
februari 2022. Efter behandling av synpunkter som inkommit kommer förslaget
att bearbetas och tas upp för antagande.
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I gestaltni ngspro gr a mmet för området föreslås att den befint liga badplatsen blir
allmä nt tillgä ngli g och övergår i kommuna l ägo. I dagsläget är några få
parkeringsp la tser planerade i anslutni ng till badet.

5.3.2 Fiskartorp
I Bro pågår för närvarande uppbyggnad av den nya stadsdelen Tegelhage n i Bro.
Även i detta projekt planeras för strandnära förändringar. Småbåtshamn,
strandpromenad och badplats finns med i projektet. I området ligge r den
kulturhisto r iska platsen Fiskartorp precis intill Mälaren. I dagsläget ägs mark och
byggnader na vid Fiskartorp inte av kommune n. Det finns dock förslag påatt göra
området kring Fiskartorp till en kommuna l badplats men i avvaktan på
ställnings ta ga nde till detta har Kommunst yre lse n givit Kultur- och fritid s nä mnde n
i uppdrag att ta fram en vision för området inklus i ve badplats.

5.4 Stranddelar för framtida satsningar

Alltefterso m kommune n växer kommer det finna s behov av fler badplatser för
kommune ns invånare. Det finns några fina platser som i framtide n skulle kunna
rustas för att bli badvänliga platser och som redan nu ligge r på kommune ns mark.
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5.4.1 Ryssgraven
Ryssgrave n ligger i Kungsänge n ca tio minuter s promenad från centrum under
E18. Det finns redan idag en naturstrand vid Ryssgraven och en stig som leder ner
till Mälaren som sköts om av kommune n. Det finns också en gamma l
bryggplat t for m på platsen.

Bergsdelen som sträcker sig vid sidan av vattnet är ett populärt utflykt s må l för
bergsklättrare. I planerna för utveckling av Rankhus ovanför Ryssgraven finns
idéer om utveckling av den här strandremsan. I enkäten till invånar na och i
tidigare inkomna medborgarförs la g finns också önskemål om utveckling av denna
strand.

5.4.2 Svartviken
Svartviken är en strandremsa i söderläge som ligger i Kungsänge n. Via en
kommuna lt ägd gångväg mella n privatägda fastighe ter går det att ta sig ner till
Mälaren. Eftersom det förekommit industr i med giftiga ämnen i närheten av denna
stranddel skulle sedimentpro vta gning behöva genomfö ras innan ställni ngsta ga nd e
till utveckling av stranden.

I utvecklinge n av bostadsområdet Svartvikstra nd finns redan planer för
byggnat io n av strandpromenad längs vattnet.
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5.4.3 Kvistaberg
Kvistaberg är en kulturhistor isk t värdefull plats i kommuna l ägo. Den ligge r invid
Mälaren i Bro och har en liten brygga idag. Det är dock ingen anlagd badplats
som kommune n förvaltar i dagsläget.
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6 Skötsel av stränder på pri vat
mark

6.1 Skötsel av stränder på privat mark

Större delen av strandlinje n i Upplands-Bro kommun tillhö r, som tidigare
konstaterats, privata markägare. Enligt allemans rät te n kan ändå naturstrände r som
finns på privat mark nyttjas av andra än markägaren.

I enkät och tidigare inkomna förslag från medborgare framförs förslag och
önskemål om att kommune n ska ansvara för skötsel eller service på stränder som
tillhör privata markägare för att bidra till ren natur och göra platsen trivsam för
besökare.

Det finns inget allmä nt förbud som hindrar en kommun från att göra
överenskomme ls er med privata markägare; varken enskilda ägare,
samfälli ghets före ni ngar, bostadsrättsföreni ngar eller annan. Dock behöver en
kommun alltid förhålla sig till bestämmelser i kommuna lla ge n.

Lik st ällighet sprincipen i kommuna l la ge n innebär i detta sammanha ng att
kommune n behöver se över så att insatser i form av underhåll och service på
badplatser är jämnt spridda mellan kommune ns olika områden. Detta för att
kommune ns resurser ska spridas så lika mella n invånar na som möjligt.

Det ska också finnas ett allmänt int resse av en plats som kommune n genomför
insatser eller åtgärder på. Med detta avses att kommune n ska ägna sig åt sådant
som ligger i ett kollektivt intresse och vara till någon slags nytta för kommune ns
medlemmar. Det är däremot inget absolut krav att det föreligge r ett kvantitat ivt
betydande behov av den kommuna la åtgärden.

En grundför uts ätt ni ng för att kommune n ska kunna genomföra åtgärder på en
strand på privat mark är dock att markägaren är intresserad av samverkan med
kommune n på den aktuella strandremsan.

6.2 Omvärldsbevakning

Via en mejlenkät skickade kultur- och fritidsko ntore t ut en fråga om andra
kommuner s erfarenheter av att bedriva skötsel och service på annan mark än
kommune ns. Nio kommune r besvarade frågorna.

Svaren som inkom visade att de flesta kommuner har valt att endast förvalta, sköta
och ge service på badplatser på kommuna l mark. Fördelen som anges med att
förvalta badplatser på kommuna l mark är att större invester ingar lättare kan
genomföra s i form av bryggor, utegym eller frilufts gård ar anslutna till badplatsen.
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Investeringar som sker på privat mark kan inte skrivas av på en längre tidsperiod.
Det kan också uppstå oklarheter om vilken part som ska stå för underhåll av
invester inga r såsom till exempel en brygga.

En kommun hade en avvikande lösning. Där hade kommune n ett avtal om ett
markarrende över lång tid med en privat markägare. På så sätt kunde kommune n
genomföra invester ingar på strandområdet trots att den inte var kommunä gd.
Eftersom kommune n arrenderade marken var det också naturligt att kommune n
stod för underhållsp la n och skötsel av badplatsens ytor.

6.3 Utredningens slutsatser och förslag

Utredninge n föreslår att kommune n i första hand genomför satsningar på
badplatser som ligge r på kommune ns mark. På så sätt kan kommune n underhålla,
förvalta, utveckla och investera på platsen och det blir tydligt för besökare vilken
part de ska vända sig till med förslag och synpunkter.

Ovan ställer dock krav på att kommune n är noga att kravställa att offent liga
badplatser anordnas och överlåts i kommune ns regi vid exploatering av nya
områden som ligger strandnära (se kapitel om framt ida badplatser).

Utredninge n kan konstatera att det inte finns några hinder för att sluta ett avtal
mella n kommune n och en privat markägare om skötsel eller invester inga r på en
strand. Dock behöver kommune n ta hänsynt il l likställ ighe tspr i nc ipe n samt göra en
bedömning att det finns ett allmänt intresse av kommune ns insatser.

Det kan således uppstå svårighe ter om kommune n skulle genomföra insatser på
stränder i en del av kommune n och inte i en annan trots att behoven kan finnas på
flera platser. I ett sådant fall har likställ ighe tspr i nc ipe n frångåtts.

Kommune n behöver ta ett helhetsans va r för vilka satsningar som genomför s och
därtill kommer att kommune n inte helt kan styra helt över vilka privata stränder
som ska bli föremål för insatser eftersom markägarens tillåt e lse krävs i varje
enskilt fall.

6.3.1 Bedömning i varje enskilt fall
Utifrån ovan föreslår utredninge n att kommune n gör en bedömning i varje enskilt
fall och att några generella riktlinje r för kommune ns insatser på privatägd mark
int e tas fram.
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Några situatio ne r som innebär att kommune n kan behöva ta ställning till behovet
av kommuna la insatser på privat strand:

Nya bostadsområden skapas utan att ny kommuna l strand att tillgå, det vill
säga att det saknas badmöjlighet i en del av kommune n eller att det blir för
trångt på befint li ga när fler boende tillko mme r i en del av kommune n.

Förfrågningar eller önskemål om samverkan från privata markägare

Enskilda medborgares önskningar om insatser från kommune n.

Privat strand som i hög grad nyttjas av allmänhe te n.

6.3.2 Om kommunen sluter avtal med privat markägare

Om kommune n väljer att sluta avtal med en privat markägare om insatser från
kommune ns sida finns några aspekter att beakta.

Syftet med kommune ns insatser på den privata badplatsen ska vara tydligt
och kommune ns insatser ska vara av allmä nt intresse och inte enbart vara
en service till de närmast boende. För att tydliggöra detta kan det vara bra
att ta ställning till om det är nödvändigt med informa tio n till allmänhete n i
form av skyltning på platsen och/eller på kommune ns hemsida om att
allema nsrä tte n gäller och att platsen får användas av alla besökare förutom
i den så kallade hemfr ids zo ne n.

Det behöver skrivas ett tydligt avtal med markägaren om vilka insatser
kommune n går in med och för vilken tid. Även om kommune n endast
kommer överens om mindre insatser på en badstrand såsom sophantering
och toalettmöj li ghet innebär det ett kontinuer l igt underhålls arbet e för
kommune n och det kräver extra resurser.

Om frågan om invester ingar uppkommer, i form av till exempel
badbryggor eller omklädningsr um, bör kommune n överväga om det finns
behov av ett långt idsar re nde i området för att det ska finnas grund för att
kommune n ska kunna stå för kostnaden. Denna typ av invester inga r ska
komma allmä nhete n till gagn under längre tid och anläggni ngar som till
exempel bryggor behöver underhåll för att hålla över tid och inte utgöra en
säkerhetsrisk för de som använder bryggan.

När kommune n går in med någon form av insats kan det också upplevas
som en kommuna l strand och förväntninga r na på mer service och
underhåll än vad som avtalats med den privata markägaren kan uppstå. Det
kan t.ex. handla om förväntningar om att det tas årliga vattenprover eller
att bottenrensninga r genomförs.
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För att var tydlig mot allmä nhete n kan det därför finnas anledning att i
varje fall bedöma om det är aktuellt att via en skylt eller kommune ns
hemsida infor mera om vilka insatser som kommune n utför på den aktuella
badplatsen enligt avtal med markägaren och även vilka insatser som inte
ingår i kommune ns ansvar. Detta är viktigt eftersom det kan innebära en
säkerhetsrisk om badbesökare utgår ifrån att kommune n ansvarar för till
exempel undanröjni ng av vassa föremål på platsen och så inte är fallet.
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7 Att ta hänsyn ti l l vi d utveckl i ng
av kommunens strandl i nj e

När kommune n växer kan önskan om mer strand uppstå liksom behov av
utveckling av befintli ga stränder och strandnära platser. Vid åtgärder och
förändringar finns det viktiga aspekter att ta hänsyn till för att platserna ska bli bra
för både människor, djur och natur.

7.1 UnderHÅLL = HÅLLbarhet

För att kommune n ska kunna tillha nda hå lla trivsamma och trygga stränder är det
viktigt att tillse att det finns resurser för underhåll av befint li ga badplatser och
innan beslut fattas om att investera i nya anläggningar eller nya badplatser.

Enligt enkäten till invånar na är det rent och snyggt som kommer högst upp på
önskelista n. Om förvalt ning och skötsel ligger högt även på kommune ns lista
bidrar det till både till nöjdare invånare och ökad hållbarhe t. Välskötta platser
upplevs generellt också som tryggare platser än de som är slitna, igenvuxna eller
utsatta för skadegörelse.

Det är därför viktigt att det både finns långsikt iga underhållsp la ner för varje
badplats samt kontinuer li g skötsel av ytorna och att det för varje ny badplats
upprättas en sådan.

Vid nya invester inga r bör kommune n också betänka att det utöver själva
invester ingsko st nade n också behöver läggas på en kostnad för underhåll och
skötsel för det investerade objektet.

7.2 Kommunikationer

Kommune ns invånara nta l växer vilket innebär att antalet som besöker
kommune ns badplatser ökar. Det innebär att det vid varje ny strandsatsning kräver
planering för hur invånar e och besökare ska ta sig till platsen.

I Upplands-Bro kommuns översiktspla ner ing finns en tydlig inrikt ning mot
hållbart resande, bland annat genom en utbyggnad av kommune ns gång- och
cykelvägnät. Kommune n har också tagit fram en gång- och cykelplan samt en
cykelstrategi. Kommunens cykelstrategi ligge r till grund för kommune ns arbete
med att främja cykeltrafike n och att öka andelen cykelresor jämfört med bilresor.
Strategin syftar till att öka cyklandet, utveckla planeringe n och byggandet samt
driften av cykelvägnäte t som en del i det hållbara transportsyste me t. Strategin ska
även bidra till att bryta det nuvarande trafikbeteend et i kommune n och skapa nya
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resmönster. Gång- och cykelpla ne n är inriktad på konkreta åtgärdsförs la g vid
utbyggnad av gång- och cykelvägar.

En del besökare väljer bilen vilket innebär att det även bör planeras för
parkeringsp la tser i samband med utveckling av badplatser eller strandnära
aktivitet er. Mängden parkeringsp la tse r som behövs påverkas av möjligheter na att
ta sig till badplatsen på andra sätt såsom med cykel, buss eller tåg.

I enkätundersök ninge n om stränder framkommer förslag om införande av
badbussar sommartid för att enkelt ta sig till olika badplatser. Det är ett sätt att
möjliggöra för alla att ta sig till olika stränder i kommen oavsett tillgå ng till bil
eller cykel. Det är ett klimats ma rt transportsätt som än så länge kräver chaufför
med de kostnader detta medför.

7.3 Badplatser som mötesplats

Kommune n behöver samlingsp latse r som bjuder in till gemenskap. Det finns stor
potential att utveckla kommune ns stränder till mer än upplevelse n av ett dopp. Det
kan vara en samlingsp la ts för friluftsak t ivite ter, rekreation och kultur. När en ny
badplats växer fram kan det därför vara en fördel att inte bara se över service, bad
och aktivite ter och utan också fundera över om badplatsen kan nyttjas till fler
ändamål och hur den bör utformas för att den ska kunna nyttjas under året som
mötesplats.

Idag finns spontanaktivite ts yto r och frilufts akt ivite ter på en del av kommune ns
badplatser. Vid Lills jö n tar konsten också plats i den nya frilufts gå rde n med
naturfoto gra fier och stillebe n. Det skulle kunna bli avstampet för att låta natur och
friluft s liv möta upp konsten. Konserter, bio- och teaterförestä llni ngar skulle kunna
rymmas tillsa mma ns med kulturhis tor iska inslag. Framtidens badplatser kan vara
innovat iva, inspirera nde, kreativa platser som lockar till rörelse, utforskande, och
kulture lla uttryck. De kan också bara vara platser för stillhe t och rekreation.

7.4 Badplatser för alla

Invånare och besökare har olika önskemål, behov och förmåga. Vistelse kring sjö
och natur främjar hälsan och därför är det förmånligt att Upplands-Bro med sin
långa strandlinje har möjlighet att förse strandbesökare med olika typer av
stränder så att det finns något för alla.

För småbarnsförä lder n kanske den praktiska badplatsen med aktivitete r för barnen
är att föredra där det också går att få i sig en kopp kaffe på ett kafé. För en annan
är tillgä ngl ighe tsra mpe n avgörande för att ett bad ska vara möjligt. För en tredje
krävs lugnet, stillhete n och avskild hete n för att intrycke n inte ska bli för många.
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7.5 Säker badplats

Myndighete n för samhällssk ydd (MSB) och beredskap har tagit fram en rapport,
Guide t ill ök ad v at t ensäk erhet f ör k ommuner och andra anläggningsägare. I
denna framgår att kommuner inte har något ansvar för övervakning av
privatpersoner som badar i sjöar och vattendrag. Det innebär att den enskilde har
ett primärt ansvar för att skydda sitt liv, sin familj och sin egendom. Föräldrar
ansvarar till exempel för att deras barn får den tills yn som behövs med hänsyn till
ålder, utveckling och övriga omständighe ter. I den enskildes ansvar ligger också
att varna människor som är i fara och vid behov tillka l la hjälp.

Kommune n ska enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) verka allmä nt för
skydd mot olyckor och det finns en rad rekommendat io ner om till kommune r om
åtgärder för att förhind ra drunkningsolycko r.

Om kommuner har anlagt byggnat io ner vid en sjö eller ett vattendrag såsom
badbryggor och hopptorn är det kommune ns ansvar att se till att dessa är säkert
konstruerade och väl underhåll na. Dessutom ansvarar kommune n för att se till att
bottenförhå lla nde na under brygga och hopptorn är säkra. Det är också viktigt att
det finns tillräck li gt många badstegar vid bryggorna för att undvika kö för att ta
sig upp ur vattnet. Det ska finnas livrädd nings utr us t ning i nära anslutni ng till
badbryggan eller hopptornet. Kommune n bör också sätta upp skyltar om nummer
till larmcentra l samt platsens namn och adress.

Kommune n ansvarar även för att ta vattenprover och infor mera besökare om det
inte är lämpligt att bada. På havs- och vattenmynd i ghet e ns hemsida kan besökare
ta del av vattenkva litete n.

Någon skyldighet att tillha nda hå lla med badvakter vid en kommuna l badplats
finns inte. Dock kan detta vara en åtgärd som kommune n väljer vid badplatser
som är välbesökta för att förhind ra och förebygga olyckor.

7.6 Natur och djur

När en förändring av naturen sker såsom i fallet när en badplats ska anläggas eller
utvecklas är det viktigt att ta hänsyn till djur och natur. Vegetation och den
naturliga marken bör påverkas i så låg grad som möjligt för att djur och växtlighet
inte ska störas i sina naturliga processer. Genom att skapa aktivitet på vissa
avgränsade områden blir inverkan på naturen mindre.

Vid en planering av en plats är det därför viktigt att utgå ifrån platsens naturliga
förhålla nde n och anpassa förändringa r efter dessa. Innan en planering sker av
förändringar på en ny plats bör en inventer i ng av naturens djur och växtlighet på
land och i vatten genomför as.
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I utkanten av badplatser kan artrikedome n vara högre än vid en helt oexploaterad
strandsträcka. Detta eftersom en liten grad av störning skapar en större variatio n
av livs miljöer vilket gynnas både växter och djur. Blir påverkan för stor kan i
stället vissa arter försvinna och andra ta över eftersom balansen rubbas.

Belysning vid en badplats kan öka upplevels e n av trivsel och trygghet. Dock är
det viktigt att det är ljus särskilt anpassat för att inte störa djur- och naturliv.
Särskilt vissa fladdermössa rter är till exempel känsliga för ljusförore ni ngar.
Genom att planera för hur platsen ska belysas går det att minimera påverkan, men
inte helt. Både belysninge ns riktning och typ av lampor behöver anpassas för att
störa naturen i så liten grad som möjligt.

Om badplatser ska användas som mötesplats för till exempel konserter eller andra
aktivitet er med höga ljud, är det viktigt att ta hänsyn djurlivet. Höga ljud bör
undvikas under fåglar nas häckningst id under framföra l lt perioden 1 april till 30
juni. Även efter denna tid till mitten av augusti bör hänsyn tas. Varje enskilt
evenemang bör bedömas individ ue llt för att rätt skyddsåtgärder ska vidtas.

7.7 Kulturmiljöer

Längs Mälarens strand finns det ett antal värdefulla kultur his tor iska miljöer. När
en strandlinje tas i anspråk för utveckling är det av vikt att detta sker på ett sätt så
att ett aktivt frilufts li v kan samspela med kultur his tor ia utan att de kulturhis tor iska
värdena går förlorade. Varsam utveckling kan däremot bidra till att lyfta fram
kommune ns kulturar v. Det nu pågående arbetet med att ta fram ett nytt digita lt
kultur miljöpro gra m i kommune n främjar möjlighete r att ta sådan hänsyn vid
utveckling av såväl bostadsområden som stränder.

7.8 Strandskydd

Vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet finns bestämmelse r om
strandskydd. Det är ett är ett generellt områdesskydd som finns dels för att
allmä nhete n ska ha tillgå ng till strandmiljöe r na för bad, frilufts l iv och avkoppling,
dels för att bevara goda livsvi llkor för djur- och växtlivet vid vattendrag.

Strandskyddet innebär att det krävs ansökan om strandskyddsdispe ns om det ska
byggas till exempel en frilufts gård eller brygga i anslutni ng till en badplats.
Eftersom det kan finnas särskilda bestämme lser om utökat eller upphävt
strandskydd vid vissa vattendrag kan möjlighe ter na att bygga strandnära vid en
badplats variera.

7.9 Innovation

Det pågår en satsning på digita liser i ng och innovat io n i kommune n. Även
badplatserna är med på denna resa. I samband med uppbyggande av Lillsjö ns
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friluft s gård byggs en plattfor m upp för testverksamhe t av IoT-tjänster (Internet of
Things ). Lills jö n har därför blivit som en digita l testbadplats. Det som fungerar
bra här kan komma att användas vid fler badplatser.

Vid Lills jö n finns redan mätning av antalet parkeringsp lats er som visas digitalt på
en tavla innan besökarna kommer till badplatsen samt på kommune ns hemsida.
Det kommer framöver vara möjligt att mäta antalet besökare på badplatsen,
vattentempe rat ur och finnas ett säkerhetslar m som varnar för om
livräddni ngs ut r ust ni ng skulle förstöras eller försvinna.

Så här skulle det kunna se ut på kommune ns hemsida framöver :

En digita l informa t io ns ta vla med viss infor mat io n kommer finnas vid Lillsjö n
redan sommaren 2022. Med digita la informa t io ns ta vlo r kan mer aktuell
infor mat io n förmedlas till badplatsbesökare och informa t io ne n kan också
förmedlas på mer än ett språk. Redan idag används också ett appsystem för att
hyra kajaker och för att spela minigo lf på några badplatser.

Det finns flera förslag från invånare om busstrafik till kommune ns badplatser. I
framtide n kan det komma nya möjlighete r med självkörande bussar som kör ”on
demand”, det vill säga när någon efterfrågar tjänsten så att inga onödiga sträckor
körs. Ett exempel på ett projekt med självkörande bussar pågår just nu i
Barkarbystaden. Projektet sker i samarbete mella n flera aktörer. Järfälla kommun,
SL, Drive Sweden och Nobina, KTH och Vinnova.
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8 Slutsatser
Upplands-Bro kommun ligger i ett unikt läge med både Mälaren och andra sjöar
som grannar. Kommunen växer och många flytta r till kommen eller besöker
kommune n just för att kunna njuta av natur och mark i närhet av vatten.
Upplands-Bro kommun ska kunna erbjuda säkra och inbjudande badplatser. Tack
vare en välbesvarad enkät har kommune ns invånar e varit med och påverkat vilka
förslag på utveckling och åtgärder som lyfts fram i rapporten.

Översynen har påvisat att det finns ett behov av standardhöjande insatser på alla
kommune ns badplatser. Denna typ av insatser behöver genomföras utifrå n varje
badplats unika förutsättni ng. Det finns flera skäl till att arbeta mot att ha olika
typer av badplatser. Badplatsbesökarna har olika förutsätt ningar, behov och
önskningar. Det är en fördel att ha så många badplatser i kommune n att några kan
vara små och naturliga och andra kan vara mer tillgä ngl ighe tsa npa ssade och
rymma fler aktivitets möj l ighe ter.

I kapitel fyra framkommer förslag på utveckling för kommune ns befint li ga
stränder och har delats upp i nivåer. Det gör det möjligt att ta ställning till vilka
åtgärder som är aktuella för framtida satsningar.

Det kan konstateras att det i dagsläget finns fler kommuna la badplatser i
Kungsänge n än i Bro. Med fler invånare och bostadsområden som byggs behöver
kommune n se över behovet av badplatser kontinue r li gt. Kommune n har också att
ta hänsyn till likställi ghet spr inc ipe n i kommuna l la ge n vilket innebär att den bör
verka för en rättvis fördelning av service över hela kommune n.

Kommune n har en lång strandlinje men endast 2,2 mil är kommuna l mark. På
denna strandlinje finns redan idag sex badplatser och det finns ingen kommuna l
mark i Bro som lämpar sig för en större badplats i dagsläget. Utredninge n har
visat att det finns fördelar med att de badplatser som kommune n driver ligger på
kommuna l mark. Det underlätta r förvaltni ng och invester inga r på platsen. När det
inte finns kommuna l mark att tillgå kan långt idsa rre nde vara ett alternativ. Det
möjliggör göra större invester inga r som kan skrivas av på lång tid. Då blir det
också tydligt att det är kommune n som står för underhåll av satsningar såsom
exempelvis bryggor eller omklädningsr um. Genom att kommune n tar ansvar för
skötsel kan anläggni ngar na hålla längre och det uppstår inte några säkerhetsrisker
för att nödvändiga åtgärder inte har genomför ts.

Med anledning av ovan är det positivt att två badplatser i Bro är under utredning
för att eventuellt kunna övergå i kommuna l regi. Det gäller Fiskartorp och
Säbyholm. Om dessa två badplatser blir kommuna la kommer det att minska
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trycket på de badplatser som idag finns i Bro. De kommer även kunna bli framt ida
intressanta besöksmål då det är två platser med värdefull kulturhistor ia.

Rena och väl omhändertagna badplatser är det kommune ns invånare önskar mest.
I utredninge n har det tydliggjort s att det är ett stort kontinuer l igt arbete som krävs
för att underhålla badplatserna. För att lyckas med detta krävs en långsikt i g
underhålls- och invester ingsp la ner i ng för varje badplats.

Även inom kommune n finns det ett behov av att tydliggöra vem som ansvarar för
underhåll av respektive del av badplatserna. Detta eftersom delar av badplatserna
eller angränsande delar sköts om av naturreservat sa ns var i ga i kommune n, gång-
och cykelvägar av tekniska avdelninge n och själva badplatsen av kultur-och
fritidsko ntore t.

Vid nya invester inga r på en badplats medföljer ofta behov av mer skötsel vilket
leder till ökade kostnader för driften av badplatsen. För att kunna arbeta hållbart
på kommuns badplatser behöver inte endast invester ings med e l tillko mma vid en
utveckling utan även täckning för utökade kostnader för kommande drift. Om
invånar na är nöjda blir badplatserna härliga platser att vara på, klagomå le n
minskar och kommune n kan arbeta med underhåll och invånar nas förslag på
utveckling istället för att svara på deras klagomål.

Utredninge n föreslår att kommune n i dagsläget satsar på underhåll, skötsel och
utveckling av befintli ga badplatser eftersom översynen har visat att det finns
behov av standardhöjande insatser på alla kommune ns befintli ga badplatser samt
att det finns två stränder som kan komma att bli kommuna la badplatser i Bro. Allt
eftersom kommune n växer kommer behovet att fler badplatser att öka. Det finns
då viss kommuna l mark att ta i anspråk för nya badplatser såsom Svartviken och
Ryssgrave n. Ett annat sätt att möjliggör a fler framtida kommuna la badplatser är
att vid detaljpla nearbe te för framt ida områden planera för att tillgä ngl iggö ra
strand för de nya invånar na. I exploateringsa vta le n kan kommune n ställa krav på
iordnings stä l la nde av badplatser inför kommuna lt övertagande.

Förutom de många idéer och förslag som invånar na lämnat om utveckling av
kommune ns befint liga badplatser har det framför ts önskemål om att kommune n
går in med utvecklings i nsat ser på flera badplatser som idag ligger på privat mark.
Det gäller till exempel Vållsvik, Vallbyvik och Rättarboda. Med hänsyn till att det
finns planer för två nya badplatser i kommuna l ägo i Bro, behov av insatser på
befint liga badplatser samt de svårighete r vad gäller skötsel och invester ingar som
kan uppstå på privatägd mark, föreslår utredninge n att kommune n i första hand
inte prioriterar utveckling av stränder på privat mark.

Däremot kan det uppstå behov eller önskemål om att kommune n går in med viss
service vid en strand som ligger på privat mark om stranden nyttjas av många
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besökare i enlighe t med allema ns rät te n. Kommunen kan då göra en bedömning i
varje enskilt fall om vilket allmäni nt resse som finns för platsen och vilka insatser
som skulle kunna vara aktuella.
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9 Källor
Allmä nna lokala ordnings föresk r ifter för Upplands-Bro kommun

Allema ns rät te n kring hemfrid zo n (naturvards ve rket.s e)

Cykelstrategi – strategi för ökad och säker cykling i Upplands-Bro
kommun.

Gång- och cykelplan med åtgärdsförsla g 2021

https://www. msb.se /co nte ntasse ts /32596cc0a1 fc48a ea6d86c65c71d9 f59 / g
uide-till-okan-vatt e nsaker he t.pd f

https://www. msb.se /co nte ntasse ts /9da3d4b f11e047 f8bd7 a0e4dbe94 fa8e /st
atens-raddnings ve rks-a llma nna-rad-och-ko mme ntar er-om-ut r ust ni ng- for-
vattenlivradd ni ng-vid-ha m nar-kajer-badp la tser-oc h- lik na nde-vat te nnara-
anlaggninga r.pd f

https://www. ha voc hva tte n. se/badp lat ser-oc h-badva tte n/ hit ta-d in-
badplats/kommuner /badp la tser- i-upp la nds-bro-ko mmun. ht ml

https://www. upp la nds-bro.se/bo-b ygga--miljo /sa m ha llsp la ne r ing-oc h-
byggprojekt/deta ljp la ner i ng---pagaende-p la ne r/sab yho l m. ht ml

Självkörande bussar går från Barkarby till Ikea (di.se)

Tegelha ge n - Upplands-Bro
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10 Bilaga- Enkätsvar
I denna bilaga följer en mer ingående sammanstä l lni ng av invånar nas svar på
enkäten om kommune ns stränder.

10.1 Önskemål om förbättring och utveckling

I enkäten fanns fritext fä lt där invånar na kunde fylla i vad de generellt saknar på
badplatser samt vad de önskar för förbättringar. Nedan är en sammanstä ll ning av
dessa svar.

10.1.1 Servering

Upplands-Broborna framför önskemål om allt från små kiosker med glass, kaffe
och korv till idéer om strandnära lunch- och kvällsres ta ura nge r. Flera uppskattar
möjlighete n att grilla på de grillp latse r med tillgå ng till ved som finns vid och i
närheten av badplatserna. En del önskar bättre underhåll av befint liga grilla r.

10.1.2 Toalett, omklädningsrum, bastu, dusch och värdeskåp
De som svarat på enkäten vill att det finns toaletter på alla badplatser och att de är
fräschare än idag. Flera framför också önskemål om vattentoalett er och en del
önskar toalettmöj lighet året runt framför allt på större badplatser som nyttjas året
runt. Det finns också önskemål om omklädningsr um samt bastu. Inte minst är det
vinterbadare som önskar detta. Det finns också förslag om att anlägga uteduschar
och erbjuda skåp för värdesaker.

10.1.3 Lek- och fritidsaktiviteter

Det finns många invånare som efterfrågar bättre lekplatser för barn vid
badplatserna. Någon föreslår att det anlades en ordentlig lekplats såsom
Drömparken vid en badplats. Det önskas också fler lek- och fritids akt ivite ter för
äldre barn på badplatserna. Några förslag är att anlägga en äventyrsst i g ”lek och
lär”, beachhandboll/ fo tbo ll i sand, fotbolls go l f, motorikbana för vuxna och barn,
mountainb ikespå r, hopptorn och hinderbana på vattnet på fler ställen. Simskola
och möjlighet att kunna ta simmärke n som ett sätt att främja simkunni ghet
framkomme r också som förslag.

Det finns också önskemål om minigo lfba nor på fler badplatser samt fler
motionsspår nära vatten och att det iordnings tä lldes strandpromenad med kafé
längs vattnet både vid Stigstorp och längs Kungsänge ns strand i anslutning till
Gröna Udden.

Det uppskattas att det finns uthyrni ng av kanot och kajak men önskan om detta på
fler badplatser finns. Det finns även önskemål om simskola vid badplatserna.
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Invånarna uppskattar att det finns utegym men önskar att de är mer anpassade för
invånares olika fysiska förutsättnin gar. Det finns också önskemål om att
träningspass anordnas vid badplatserna.

Några skulle gärna se att det fanns fler kvällsakt ivitete r med musik under hå l lning
eller utebio eller varför inte en badfestiva l. Skridskoåkare önskar mer infor ma t io n
om isläge och plogning och vinterbadare uppskattar när bryggorna ligger i året
runt.

10.1.4 Städ/ordning
Rent och fräsch, mer skötsel, underhåll av bryggor och strandbottenre ns ning,
tätare tömningar av sopor är står högt på önskelista n hos Upplands-Broborna Ett
stort engagema ng finns också för hantering av fågelsp ill ning vid framför allt
Gröna udden.

Det framkomme r förslag om att sätta upp fler skyltar som påminner besökare om
att städa efter sig samt förslag om återvinni ngskä r l för möjlighet att sopsortera.
Det finns många önskemål om personal på badplatserna i form av till exempel
servicevärdar, badguider, badvakter, trygghe ts värda r, och vakter kvällst id. Även
kameraövervak ning finns som ett önskemål vid Gröna udden.

10.1.5 Upprustning/nya satsningar

Finare och kontinuer l ig påfyllning av sand önskas samt överlag bättre
strandbotten. Flera röster anger endast underhåll av befint li ga delar av
badplatserna som förbättringso mråde.

Flytbrygga på fler badplatser önskas. Det finns även förslag om fler badplatser i
Mälaren och gästhamnar så att det går att nå badplatserna med båt.

Några anser att det behövs fler badplatser eftersom de kommuna la upplevs trånga
och de på privat mark inte känns ”tillåt na ” trots allema nsrä tte n.

Lills jö ns upprustning upplevs positiv och det finns en önskan om att övriga
badplatser följer efter. Utomhuspoo l i något område önskas. Wifi efterfrågas.

10.1.6 Parkering/cykelväg
Fler parkeringsp lat ser önskas överlag. Lillsjö n beskrivs som särskilt problematisk
parkerings mäs s igt med hänsyn till att räddnings tjä nste n behöver kunna komma
fram och vägen är smal.

Cykelbana hela vägen till Hällkana och är önskvärt även till Stigstorp. Flera röster
höjs om olycksriske n för de som cyklar till Björknäs. Möjlighet att åka buss
efterfrågas särskilt till Björknäs men även ett allmä nt önskemål. Bättre skyltning
på gång- och cykelvägar och stigar i närheten av badplatserna så att besökare
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hittar dit utan bil till, exempel från Norrboda till Lills jöbade t genom skogen.
Cykelställ önskas.

I både medborgarförs la g och i enkäten finns också önskemål om förbättringar av
en stig genom skogen från Norrboda till Lills jö n för att kunna cykla, gå med
barnvagn, rollator eller rullsto l längs denna väg och på så sätt undvika att ta bilen.

10.1.7 Hundbadplatser
Det finns förslag om att skapa fler, mer trivsamma och bättre hundbadplatse r,
gärna med möjlighet för ägaren att bada med sin hund. Viktigt att underlaget vid
anvisade badplatser för hundar är anpassade efter hundtassar. Klippor är inte ett
bra underlag. Finns förslag om att tillåta hundbad morgon och kväll när
badplatserna inte är så välbesökta. Några önskar tydliga re skyltning om
hundförb udet som gäller på stränderna.

10.1.8 Övrigt

Informat io n om algblomni ng, om vattentemp erat ur och vilken service som finns
på respektive badplats efterfråga s. Bättre belysning önskas också liksom
trygghet s insa tser vid evenemang. Informat io nsta vlor på fler språk föreslås.
Badplats anpassade för besökare med rörelsehinder ska finnas i båda
kommunde lar na. Någon efterfrågar livbåt och fler efterfråga r båtramper.

10.2 Invånarnas synpunkter och förslag – kommunala badplatser

Invånarna fick i enkäten också möjlighe t att i text tycka till och komma med
förslag gälla nde respektive kommuna l badplats.

10.2.1 Gröna udden
Gröna udden beskrivs i enkäten som en fantastisk plats med stor potential. De
flesta kommentarer handlar om de sanitära problem som fåglar na orsakar på
badplatsen och stranden beskrivs som ohygienisk. Platsen uppskattas för att den
ligger vackert, har volleybo llp la n, är trevlig som grillp lats, att den är lättill gä ngli g
och det finns kommentarer om att de nya stora sopkärlen är bra.

Förslag på förbättringar är att komma tillrät ta med fågelsp ill ning,
dricksvattenk ra n, bättre badbrygga, större kiosk, önskan om färre ormar, bättre
utegym, fler parkeringar, riktig toalett, större lekplats, bättre strand, vackra
planteringar och båtuthyr ning.

10.2.2 Frölunda

Många som besvarat enkäten uppskattar Frölunda för sin naturlighet och
avskildhe t, rent och fint vatten att bada i och att det finns klippor att sola på i
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närheten. Den beskrivs om en liten naturlig pärla och uppskattas för grillmö j li ghet
och vacker natur.

Förslag på förbättringar är tillgå ng till badbrygga och flytbrygga, få bort alger,
bättre sandbotten, möjlighet att ta sig till platsen med buss och på cykelbana, fler
grillp la tser, badvakt, barnvänligare strand, större soptunnor och bättre toalett. Det
finns en del kommentarer om ormar i området och förslag om att förstora stranden
genom att slå mer gräs.

10.2.3 Stigstorp
Stigstorp beskrivs som en mysig, lite avskild plats med stora möjlighete r. Det är
flera invånare som önskar trädfällning, röjning av vass, förstoring av stranden och
utplaning av backen ner till vattnet. Förhoppninge n är dessa insatser ska ta bort
jordgetingar na vid platsen och göra platsen mer tillgä ngli g även för barn och
äldre. Bättre sandbotten önskas liksom att gräsytan förbättras. Förslag finns om
bättre lekplats, cykelparkering, större bilparkering, belysning, båtuthyr ning,
möjlighet att nå platsen med kommuna la medel, bänkar, hundbadplats i närheten
och kafé. Det finns invånare som tror att en satsning på Stigstorp skulle kunna
minska trycket på Lills jö n.

10.2.4 Lillsjön

Lills jö n är det flest av enkätbesvararna som besöker. Det finns många nöjda
besökare och positiva kommentarer om de satsninga r som genomför ts vid Lillsjö n
under 2021. Invånarna längtar till kaféet som planerar att öppnas under 2022. En
del tycker Lillsjö n är den bästa badplatsen i kommune n och andra tycker att det är
för mycket folk på stranden.

Invånarna uppskattar att badplatsen är familje vä nli g, har bra strand, har bra
brygga och flytbrygga. Kanotuthyr ni ng, motionsspår uppskattas och positiva
röster finns om att det fanns badvakter på stranden sommaren 2021.

Förbättrings förs la g är bättre parkeringsp latse r och sophantering, gångväg från
Norrboda, fräschare sandbotten, fler bryggor, cykelställ, bastu eller bastuflotte,
hopptorn, utedusch, skyltning gälland e hundförbud, bättre hundbad. Några
föreslår också trappor till klipporna där många badar samt trappstegar ner i vattnet
vid klipporna.

10.2.5 Hällkana
Hällkana uppskattas som en mysig badplats med bra bryggor, lekplats, fina och
stora områden runt badplatsen, bra utbud på aktivite ter, motionsspå r och
grillp la tser.
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Förslag på förbättringar är fler grillp lat ser, rengöring av bryggan från alger, större
strand, bättre sandbotten, bättre hundbad, ombyggna t io n av omklädningsr um,
kafé, bättre lekplats, komma till rätta med fågelspil lni ng, renare och bättre
toaletter, cykelbana hela vägen till badplatsen, större papperskorgar, bättre
möjlighet att komma till platsen med buss och badvakt.

10.2.6 Björknäs
Flera upptäckte att det genomfört s insatser på Björknäs badplats inför sommaren
2021. Några saker som har uppskattats är brygga, flyt leksake r, campingmö j lighet,
att badstranden är fin, att det finns hundbad, campinge n, möjlighe t att äta och fin
och lugn miljö.

Förslag på förbättringar som enkätbesvararna anger är bland annat cykelbana till
badplatsen, fler parkeringsplats er, att kunna ta sig till badplatsen med buss,
gästbrygga för båtburna gäster och bättre stig till badplatsen för att kunna köra
med barnvagn/r ullsto l. Det finns också önskemål om ett kafé, lekplats, utegym,
möjlighet att hyra roddbåt, riktiga toaletter, fler grillar, dricksvatte nkra n och
badvakt.
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Yttrande - Medborgarförslag om att skapa en 
välkomstpark vid trafikplats Kockbacka - " Bro 
Välkomstpark" 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och godkänner 

kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt eget och överlämnar det för 

beredning i Kommunstyrelsen inför beslut i Kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 

Den 20 september 2021 inkom ett medborgarförslag om att skapa en 

välkomstpark vid trafikplats Kockbacka – ”Bro Välkomstpark”. 

Kommunfullmäktige beslutade därefter den 10 november 2021 att överlämna 

förslaget för yttrande i Kultur- och fritidsnämnden, Tekniska nämnden och 

Kommunstyrelsen.  

Medborgaren har idéer om utveckling i området vid trafikplats Kockbacka som 

skulle kunna utgöra ”Bro Välkomstpark”. 

Kultur- och fritidskontoret bedömer att förslagen är intressanta och kan fungera 

som en bra idébank inför kommande satsningar på friluftsliv. Placeringen 

bedöms dock inte vara den mest lämpade för friluftsliv, bad och motion då 

platsen ligger i anslutning till en motorvägsavfart. Det finns närhet till andra 

rekreationsområden i Bro som bättre lämpar sig för den typ av aktiviteter som 

beskrivs i förslaget. Kultur- och fritidskontoret ser dock positivt på förslaget 

om en informationstavla vid motorvägen och skyltar som hälsar välkommen 

och välkommen åter.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 25 april 

2022. 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 10 

november 2021. 

 Medborgarförslag med komplettering inkommet den 20 september 

2021. 
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Ärendet 

Den 20 september 2021 inkom ett medborgarförslag om att skapa en 

välkomstpark vid trafikplats Kockbacka – ”Bro Välkomstpark”. 

Kommunfullmäktige beslutade därefter den 10 november 2021 att överlämna 

förslaget för yttrande i Kultur- och fritidsnämnden, Tekniska nämnden och 

Kommunstyrelsen.  

Medborgaren bifogar en idéskiss som kompletterar beskrivningen av önskemål 

om utveckling i området vid trafikplats Kockbacka. Nedan finns de förslag som 

skulle kunna ingå i Bro Välkomstpark: 

 Informationstavla som syns från E18 med information om vad som 

händer i Bro just nu.  

 ”Välkommen-till-Bro-skyltar” och ”Tack-för-besöket-skyltar”.  

 En konstgjord sjö för att främja djurliv och våtmarksliv i området.  

 Skridskoåkning på sjön under vintern.  

 Planare gräsytor för brännboll exempelvis.  

 Parkering med ”infotavla” om vad man kan göra i kommunen.  

 Grillplatser och picknickbord.  

 En rejäl pulkabacke med massorna som skapas när man gräver ut sjön.  

 Motionsspår där man skapat tuffa uppförsbackar och slingrande stigar 

och kanske någon sorts hinderbana och ”boot camp hinder”.  

 Elljusspår.  

 Delar av motionsspåren blir skidspår på vintern.  

 Kortare promenadstråk kring sjön och mindre dammar mellan 

motionsspåren.  

 Enklare och större utegym.  

 Förlänga motionsspåren ut på ängarna vid Rosenängen. Dessa spår 

ansluts med ”Bro Välkomstpark” och på så sätt skapas flera spår ”mitt i 

samhället” som är lättare att nå än att ta sig till Lillsjön eller Lejondal.  

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Kultur- och fritidskontoret ser positivt på att medborgaren har engagerat sig för 

sitt närområde och tagit fram ett ambitiöst förslag som skulle kunna bidra med 

aktiviteter för olika åldrar under alla årets årstider.  

Kultur- och fritidskontoret bedömer att dock placeringen inte är den mest 

lämpade för friluftsliv, bad och motion då platsen ligger i anslutning till en 

motorvägsavfart. Det finns närhet till andra rekreationsområden i Bro som 

bättre lämpar sig för den typ av aktiviteter som beskrivs i förslaget. 
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Kultur- och fritidskontoret arbetar kontinuerligt för att utveckla både befintliga 

och nya mötesplatser för kultur- och friluftsliv. Inför pågående och kommande  

utveckling kommer medborgarförslaget att kunna användas som en idébank.  

Vissa av förslagen kommer troligen också att förverkligas i redan pågående 

projekt såsom ”Omdaning Bro” i vilket det pågår planering för park- och 

aktivitetsytor. 

Förutom många bra förslag på aktiviteter ser kultur-och fritidskontoret mycket 

positivt på förslaget om en informationstavla vid motorvägen om vad som 

händer i Bro och skyltar som hälsar välkommen och välkommen åter.  

Barnperspektiv 

Skapandet av kreativa och lustfyllda utemiljöer är viktiga för att uppmuntra 

barn-  och unga till rörelse, utevistelse och social samvaro eftersom detta bidrar 

till ökad livskvalitet och bättre hälsa. 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni Karin Haglund 

Kultur- och fritidschef Utredare 

 

Bilagor 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 10 

november 2021. 

 Medborgarförslag med komplettering inkommet den 20 september 

2021. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-11-10 

 

 

§ 148 Medborgarförslag om att skapa en 
välkomstpark vid trafikplats Kockbacka 
- "Bro Välkomstpark" 

 Dnr KS 21/0508 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och 

Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

Sammanfattning 

Den 20 september 2021 inkom ett medborgarförslag om att skapa en 

välkomstpark vid trafikplats Kockbacka – ”Bro Välkomstpark”. 

Förslagsställaren bifogar en idéskiss som visar på olika saker och funktioner 

som skulle kunna finnas i ”Bro Välkomstpark”.  

Nedan listas förslag på dessa saker och funktioner: 

• Informationstavla som syns från E18 med information om vad som händer i 

Bro just nu. 

• ”Välkommen-till-Bro-skyltar” och ”Tack-för-besöket-skyltar”. 

• En konstgjord sjö för att främja djurliv och våtmarksliv i området. 

• Skridskoåkning på sjön under vintern. 

• Planare gräsytor för brännboll exempelvis. 

• Parkering med ”infotavla” om vad man kan göra i kommunen. 

• Grillplatser och picknickbord. 

• En rejäl pulkabacke med massorna som skapas när man gräver ut sjön. 

• Motionsspår där man skapat tuffa uppförsbackar och slingrande stigar och 

kanske någon sorts hinderbana och ”boot camp hinder”. 

• Elljusspår. 

• Delar av motionsspåren blir skidspår på vintern. 

• Kortare promenadstråk kring sjön och mindre dammar mellan 

motionsspåren. 

• Enklare och större utegym. 

• Förlänga motionsspåren ut på ängarna vid Rosenängen. Dessa spår ansluts 

med ”Bro Välkomstpark” och på så sätt skapas flera spår ”mitt i samhället” 

som är lättare att nå än att ta sig till Lillsjön eller Lejondal. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 20 september 2021. 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-11-10 

 

 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och 

Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktigehar beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 

 Tekniska nämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Lämna ett medborgarförslag

Ärendenummer 210920-medborgarforslag-OE02

Inskickat 2021-09-20 15:07

Skicka in ditt förslag

Förnamn
Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-post

Bekräfta e-post

Förslaget - presentera kort ditt medborgarförslag
här

Mitt medborgarförslag går ut på att vi skapar ”Bro
Välkomstpark” vid Trafikplats Kockbacka. På så sätt ger vi
invånarna en fin infart till Bro och flyttar möjligheterna till motion
och friluftsliv närmare invånarna.

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

Skissen ska ses som en idéskiss och nedan följer saker och
funktioner som skulle kunna finnas i ”Bro Välkomstpark”:
• Infotavla som syns från E18 med information om vad som
händer i Bro just nu.
• ”Välkommen-till-Bro-skyltar” och ”Tack-för-besöket-skyltar”
• En konstgjord sjö för att främja djurliv och våtmarksliv i
området
• Skridskoåkning på sjön under vintern
• Planare gräsytor för brännboll exempelvis
• Parkering med ”infotavla” om vad man kan göra i kommunen
• Grillplatser och picknickbord
• En rejäl pulkabacke med massorna som skapas när man
gräver ut sjön – låt det bli kommunens bästa!
• Motionsspår där man skapat tuffa uppförsbackar och
slingrande stigar och kanske någon sorts hinderbana och ”boot
camp hinder”.
• Elljusspår så klart
• Delar av motionsspåren blir skidspår på vintern
• Kortare promenadstråk kring sjön och mindre dammar mellan
motionsspåren.
• Enklare och större utegym – behöver inte vara lika avancerat
som i Råby.
• Man förlänger motionsspåren ut på ängarna vid Rosenängen.
Dessa spår ansluts med ”Bro Välkomstpark” och på så sätt
skapar man flera spår ”mitt i samhället” som är lättare att nå än
att ta sig till Lillsjön eller Lejondal.

Har bilder jag vill lämna in, vilken mejl kan jag skicka dem till?

Sida 1 av 1  
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Medborgarförslag ”Bro Välkomstpark” 
 

Namn och adress:  

Telefon:  E-post:  

Mitt medborgarförslag går ut på att vi skapar ”Bro Välkomstpark” vid 
Trafikplats Kockbacka. På så sätt ger vi invånarna en fin infart till Bro och flyttar 
möjligheterna till motion och friluftsliv närmare invånarna. 

Skissen ska ses som en idéskiss och nedan följer saker och funktioner som 
skulle kunna finnas i ”Bro Välkomstpark”: 

• Infotavla som syns från E18 med information om vad som händer i Bro just nu. 

• ”Välkommen-till-Bro-skyltar” och ”Tack-för-besöket-skyltar” 

• En konstgjord sjö för att främja djurliv och våtmarksliv i området 

• Skridskoåkning på sjön under vintern 

• Planare gräsytor för brännboll exempelvis 

• Parkering med ”infotavla” om vad man kan göra i kommunen 

• Grillplatser och picknickbord 

• En rejäl pulkabacke med massorna som skapas när man gräver ut sjön – låt det bli 

kommunens bästa! 

• Motionsspår där man skapat tuffa uppförsbackar och slingrande stigar och kanske 

någon sorts hinderbana och ”boot camp hinder”. 

• Elljusspår så klart 

• Delar av motionsspåren blir skidspår på vintern 

• Kortare promenadstråk kring sjön och mindre dammar mellan motionsspåren. 

• Enklare och större utegym – behöver inte vara lika avancerat som i Råby. 

• Man förlänger motionsspåren ut på ängarna vid Rosenängen. Dessa spår ansluts 

med ”Bro Välkomstpark” och på så sätt skapar man flera spår ”mitt i samhället” som 

är lättare att nå än att ta sig till Lillsjön eller Lejondal. 

 

Se idéskisser på följande sidor. 
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Idéskiss av , 15 september 2021 
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Idéskiss över motionsspårens vidare sträckning på Rosenängens ängar. 

Håller man sig ute på Rosenängarnas ängar kan man skapa ett spår som boende i området 
lätt kan ansluta till nära sina bostäder. Sträckning av spåret blir nära cykelvägarna och så 
långt från befintliga bostäder som möjligt för att inte störa. 

Spåren blir så klart elljusspår och kan fungera som skidspår på vintrarna. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 
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Omfördelning av medel för solceller till 
investeringar i simhallen 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 1,2 miljoner kronor från avsatta medel 

för solceller på Bro IP omfördelas för investeringar i Bro simhall. 

Sammanfattning 

Kultur-och fritidsnämnden har erhållit medel för att anlägga solceller på både 

två tak: Kungsängens IP och fotbollshallen i Bro, sammanlagt 8,4 miljoner 

kronor. 

Efter kontroll av taket till Bro fotbollshall framkom att en förstärkning av taket 

behövdes inför anläggning av solceller. I planeringen för anläggning av 

solceller har det framkommit att den tidigare uppskattade kostnaden för att 

anlägga solceller på idrottshallarnas tak var avsevärt lägre än uppskattat. Även 

med inräknade kostnader för förstärkning av taket på Bro IP finns 

investeringsmedel över.  

Solceller på tre tak inklusive förstärkning av taket på Bro IP beräknas uppgå 

till ungefär sju miljoner kronor. Med anledning av ovan föreslår kultur- och 

fritidskontoret att även ridhustaket får solceller installerade. 

Simhallen i Bro är i behov av omgående åtgärder för bland annat rör och 

kloranläggning. Kostnader som uppskattas till ungefär 1, 2 miljoner.  

Med anledning av ovan föreslår kultur- och fritidskontoret följande: 

 1,2 miljoner kronor från avsatta medel för solceller på Kungsängens IP 
omfördelas för investeringar i Bro  simhall.

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2022.

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23

mars 2023.
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Ärendet 

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden fattade den 23 mars 2021 beslut om att godkänna 

kultur- och fritidskontorets utredning om solceller på Kungsängens IP som 

skickades för politisk beredning till Kommunstyrelsen.  

Kultur- och fritidskontorets utredning av solceller initierades av ett 

medborgarförslag som om att investera i solceller på Kungsängens IP. Därefter 

gav Kultur- och fritidsnämnden kultur- och fritidskontoret i uppdrag att 

genomföra en utredning om förutsättningar för att installera solceller på taket 

samt kostnader för detta.  

Medel fördelades därefter till Kultur- och fritidsnämnden för att anlägga 

solceller på både två tak: Kungsängens IP och fotbollshallen i Bro, sammanlagt 

8,4 miljoner kronor. 

Förutsättningar för anläggning av solceller  

När kultur- och fritidskontoret utredde förutsättningarna för solceller i sin 

utredning var det taket på Kungsängens IP som undersöktes. I förberedelserna 

för att genomföra en upphandling av solceller till de båda taken behövde därför 

en kontroll av taket till Bro fotbollshall genomföras för att säkerställa att även 

detta var lämpat för solceller. Undersökningen visade dock att detta tak 

behöver en förstärkning inför anläggning av solceller. 

Inför upphandlingsarbetet har det framkommit att den tidigare uppskattade 

kostnaden för att anlägga solceller på idrottshallarnas tak var avsevärt lägre än 

uppskattat. Även med inräknade kostnader för förstärkning av taket på Bro IP 

finns investeringsmedel över.  

Simhallen i Bro 

Under våren 2022 har flera behov av åtgärder på grund av skador och slitage 

uppmärksammats i Bro simhall. Bland annat har kloranläggningen gått sönder 

vilket medför en manuell hantering av klor till badhusets bassänger i väntan på 

åtgärd. Det finns också behov av byte av ett filter som reglerar klorhalten och 

två större rör behöver bytas ut på grund av skada och rost. Därtill kommer 

kostnader för nya skyltar av nödutgångar och åtgärd av motor i äventyrsbadet.  

Kultur- och fritidskontoret bedömer att flera åtgärder med en kostnad till ca 1,2 

miljoner behöver ske inom kort. Konsekvenserna kan annars bli stängning av 

den stora bassängen för att inte riskera vattenskador i hela simhallen.  

För att undvika kommande oförutsedda kostnader kommer en ny 

underhållsplan att upprättas för simhallen. Bassängen byggdes 1976 och 

återinvigdes efter en brand 1994. Äventyrsdelen byggdes 2006. Med en äldre 

anläggning krävs kontinuerliga underhållsinsatser för att förebygga 

kostnadskrävande åtgärder. 
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Omfördelning av medel för solceller på ridhustaket samt investeringar i 

Bro simhall 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att 1,2 miljoner kronor från de avsatta 

medlen för solceller på Bro IP omfördelas till investeringar i Bro  simhall. 

Barnperspektiv 

Alla insatser som gynnar miljön är fördelaktiga för barn och ungas livsmiljö. 

En satsning på solceller i anslutning till anläggningar där barn vistas kan också 

bidra positivt till barn och ungas inställning och engagemang för klimatfrågor. 

En stängning av simhallen skulle få konsekvenser för de barn och unga som 

veckovis tränar med Upplands-Bro simsällskap och för de elever som går på 

simskola. Simkunnigheten har minskat bland barn- och unga på senare år. Det 

visar statistik som förs av Bro simhall. Särskilt viktigt är det inför kommande 

badsäsong att så många som möjligt få simundervisning för att förebygga 

drunkningsolyckor. Det är också olyckligt att behöva stänga igen simhallen 

eftersom det är ett viktigt utflyktsmål för familjer med barn i kommunen.  

 

Kultur-och fritidskontoret 
 

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur- och fritidschef 

Anette Fredriksson 

Chef Bro Simhall och ansvarig för 
Björknäs Camping 

 

Susanne Lindqvist 

Avdelningschef Idrott- och förening 

 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 

mars 2023. 

Beslut sänds till 

 Ansvarig för Bro simhall 

 Kommunstyrelsen 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-03-23 

 

 

§ 11 Utredning – Solceller Kungsängens IP 
 Dnr KFN 21/0039 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för Utredning – solceller Kungsängens IP 

och skickar den vidare för politisk beredning till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Den 14 november 2018 inkom ett medborgarförslag om att investera i solceller 

på Kungsängens nya IP, Västra Rydsvägen 111. Kommunfullmäktige 

överlämnade den 19 december 2018 medborgarförslaget för beslut i Kultur- 

och fritidsnämnden. 

Den 20 maj 2019 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslutet att ge kultur- och 

fritidskontoret i uppdrag att ta fram en detaljerad kalkyl på 

investeringskostnad, besparing samt återbetalningstid som underlag inför 

budget 2021. Detta sköts upp på grund av Coronapandemin fram till 

budgetunderlaget för 2022. 

Kultur- och fritidskontorets bedömning är att installation av solceller på 

Kungsängens IP är ett bra förslag både utifrån ekonomi och miljöperspektiv. 

Kapitalkostnaderna för investeringen täcks av minskade driftkostnader för 

energiförbrukning vilket gör att investeringen är självfinansierad.    

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2021. 

 Medborgarförslag om att ha solceller på taken, Kungsängens nya IP 

inkommet den 14 november 2018. 

 Offert från HPSolartech AB den 9 december 2020. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut – svar på medborgarförslag om att 

ha solceller på taken, Kungsängens nya IP den 20 maj 2019. 

 Kommunfullmäktiges beslut – Medborgarförslag om att ha solceller på 

taken, Kungsängens nya IP den 19 december 2018.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för återrapporteringen och beslutar att 

installation av solceller ska ingå i Underlag för budget 2022.  
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-03-23 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Naser Vukovic (S) föreslår följande förslag till beslut: 

”Kultur- och fritidsnämnden tackar för Utredning – solceller Kungsängens IP och 

skickar den vidare för politisk beredning till Kommunstyrelsen.” 

Anders Eklöf (L) yrkar på kontorets förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) ställer sig bakom Socialdemokraternas förslag till 

beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 

varandra. Han finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

kontorets förslag till beslut.  

Votering begärs och genomförs. Ordföranden finner att nämnden godkänner 

följande beslutsgång. Den som önskar att beslut fattas i enlighet med kontorets 

förslag röstar ”ja” och den som önskar att beslut fattas i enlighet med 

Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas yrkande röstar ”nej” 

Efter omröstning finner ordföranden 5 röster på ”ja” och sex röster på ”nej”. 

Ordföranden konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i 

enlighet med Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag till 

beslut. 

Omröstningsresultat 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Paul Gustafsson (M) x   

Stanislaw Lewalski (M) x   

Anders Eklöf (L) x   

Linus Stefansson (KD) x   

Katarina Olofsson (SD)  x  

Richard Ramstedt (SD)  x  

Naser Vukovic (S)  x  

Hibo Salad Ali (S)  x  

Leif Jansson (S)  x  

Maikki Lemne (S)  x  

Mattias Petersson (C) x   
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-03-23 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 



20 Ekonomist stöd till kultur- och fritidsverksamhet 2022 - KFN 22/0063-1 Ekonomist stöd till kultur- och fritidsverksamhet 2022 : Ekonomist stöd till kultur- och fritidsverksamhet 2022

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Utredare 
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Ekonomiskt stöd till kultur- och 
fritidsverksamhet 2022 

Förslag till beslut 

1. Ersättningsnivån för lokalt aktivitetsstöd för 2022 fastställs till 13 kr per

deltagartillfälle i enlighet med punkt 4.3 regler för ekonomiskt stöd och

bidrag till kultur- och fritidsverksamhet.

2. 15 000 kr avsätts för utdelning av jämställdhetsbonus för 2022.

Sammanfattning 

Den 30 mars 2022 antog Kommunfullmäktige nya regler för ekonomist stöd 

och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun. Syftet 

med Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska stöd och bidrag är att stötta 

organisationer, föreningar och personer som bedriver verksamhet inom kultur- 

och fritidsnämndens verksamhetsområde till nytta för Upplands-Bro kommuns 

invånare. 

För år 2022 har Kultur- och fritidsnämnden budgeterat sammanlagt 4 565 000 

kronor för ekonomiskt stöd till föreningslivet i Upplands-Bro kommun.  

I det nya regelverket framgår att Kultur- och fritidsnämnden årligen ska 

fastställa ersättningsnivå för lokalt aktivitetsstöd. Kultur- och fritidskontoret 

föreslår att ersättningsnivån fastställs till 13 kronor per deltagartillfälle för 

2022 i enlighet med punkt 4.3 regler för ekonomiskt  stöd och bidrag till 

kultur- och fritidsverksamhet. 

Under flera år har Kultur- och fritidsnämnden beslutat om att dela ut en 

jämställdhetsbonus till en eller flera föreningar som arbetat aktivt med 

jämställdhetsarbetet under året. Kultur- och fritidskontoret föreslår att en 

jämställdhetsbonus delas ut för 2022 med en summa om 15 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2022.

 Regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet

antagna av Kommunfullmäktige den 30 mars 2022.
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Ärendet 

Den 30 mars 2022 antog Kommunfullmäktige nya regler för ekonomist stöd 

och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun. Syftet 

med Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska stöd och bidrag är att stötta 

organisationer, föreningar och personer som bedriver verksamhet inom kultur- 

och fritidsnämndens verksamhetsområde till nytta för Upplands-Bro kommuns 

invånare. Hur fördelningen ska ske och vilka typer av stöd och bidrag som går 

att söka framgår av reglerna. 

Budget för 2022 

För år 2022 har Kultur- och fritidsnämnden budgeterat sammanlagt 4 565 000 

kronor för ekonomiskt stöd till föreningslivet i Upplands-Bro kommun.  

Stöd- och bidragsformer 

Följande ekonomiska stöd och bidrag inom kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde kan sökas i Upplands-Bro kommun utifrån de nya 

reglerna: 

 Startbidrag 

 Lokalt aktivitetsstöd 

 Snabb slant 

 Projektbidrag för publika arrangemang 

 Verksamhetsbidrag för kulturföreningar 

 Uppdragsbidrag 

 Lokal- och driftsbidrag 

 Projektbidrag – särskilt stöd 

 Lokalsubvention 

Varje stödform har sina specifika krav som ska vara uppfyllda för att den som 

ansöker ska vara berättigad ett ekonomiskt stöd. Därtill finns det allmänna 

bestämmelserna som utgör grundkrav för att kunna få ekonomiskt stöd. Detta 

gäller med några få undantag vilka framgår i bestämmelserna för respektive 

stöd- och bidragsform. 

De ekonomiska bidragen kan delas i tre typer:  

 Normstyrda bidrag baseras på deltagaraktiviteter och nivån fastställs 

årligen av Kultur- och fritidsnämnden. Ett exempel på detta är 

aktivitetsstödet.  

 Förhandlingsbaserade bidrag baseras på en dialog mellan kommunen 

och bidragsmottagaren. Exempel på detta är uppdragsbidrag.  

 Övriga bidrag föregås av en bedömning av kultur- och fritidskontoret 

innan beslut fattas.  
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Årligt beslut av Kultur- och fritidsnämnden 

I det nya regelverket framgår att Kultur- och fritidsnämnden årligen ska 

fastställa ersättningsnivå för lokalt aktivitetsstöd. 

Jämställdhetsbonus 

Under flera år har Kultur- och fritidsnämnden beslutat om att dela ut en 

jämställdhetsbonus till en eller flera föreningar som arbetat aktivt med 

jämställdhetsarbetet under året.  

För att kunna erhålla bonusen ska verksamheten ha ett förhållningssätt som 

bidrar till att alla medlemmar deltar på lika villkor och motverkar 

diskriminering och kränkande behandling. Verksamheten ska aktivt verka för 

jämställdhet och inkludering.  

Verksamheter som tilldelas bonusen ska följa den värdegrund som finns 

beskriven i reglerna för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och 

fritidsverksamhet. Utgångspunkten i värdegrunden är att verksamheter ska 

bedrivas  på demokratisk grund och i enlighet med FN:s Konvention om 

mänskliga rättigheter, Barnkonvention, Konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning  samt stödja tillämpliga delar av Agenda 2030. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att en jämställdhetsbonus delas ut för 2022 

med en summa om 15 000 kronor.  

Barnperspektiv 

Kulturupplevelser och rörelseglädje är viktiga inslag i barn och ungas liv för att 

uppnå god psykisk och fysisk hälsa. Stöd- och bidragsbestämmelserna är 

utformade för att gynna de föreningar och enskilda som bidrar till aktiviteter för 

den målgruppen.  

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 

 

Susanne Lindqvist 

Kultur- och fritidschef Avdelningschef Idrott och förening 

Bilagor 

1. Regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i 

Upplands-Bro kommun antagna av Kommunfullmäktige den 30 mars 2023. 

Beslut sänds till 

 Avdelningschef för idrott och förening 
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och bidrag till kultur- och 
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Upplands-Bro kommun 

Antagna av Kommunfullmäktige den 30 mars 2022
KS 22/0116
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1 Inl edni ng
1.1 Inledning

Kultur- och fritids nä mnde n har Kommunful lmäkt i ges uppdrag att fördela
olika former av ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritids verks a mhe t i
Upplands-Bro kommun. Hur fördelninge n ska ske och i vilka typer av stöd och
bidrag som går att söka framgår av detta regelverk.

1.2 Syfte

Syftet med Kultur- och fritids nä m nde ns ekonomiska stöd och bidrag är att
stötta organisat io ner, föreningar och personer som bedriver verksamhet inom
kultur- och fritidsnä mnd e ns verksamhetso mråde till nytta för Upplands-
Bro kommuns invånare.

Kultur- och fritids nä mnde ns ekonomiska stöd ska:

främja ett berikande kultur- och fritids li v

genom fler aktörer skapa ett utökat och bredare utbud av en berikande
kultur och fritid för invånare och besökare att uppleva eller utöva

skapa aktiva och engagerade invånare vilket bidrar till delaktighet,
menings f ullhet samt ökad demokrati, bildning och folkhälsa.

prioritera barn- och ungdoms ve rksa mhe t och reglerna ät utformade för
att medverka till ett ökat utbud av barn- och ungdoms verksa m het i
kommune n.
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1.3 Stöd och bidragsformer

Följande ekonomiska stöd och bidrag inom kultur- och fritids nä mnd e ns
verksamhetso mråde kan sökas i Upplands-Bro kommun:

Startbidrag

Lokalt aktivitets stöd

Snabb slant

Projektbidrag för publika arrangemang

Verksamhetsb idra g för kultur före ni ngar

Uppdragsbidrag

Lokal- och driftsbidra g

Projektbidrag – särskilt stöd

Lokalsubve nt io n

Varje stödform har sina specifika krav som ska vara uppfyllda för att den som
ansöker ska vara berättigad ett ekonomiskt stöd. Därtill finns det allmä nna
bestämmelser na som utgör grundkrav för att kunna få ekonomiskt stöd. Detta
gäller med några få undantag vilka framgår i bestämmelse r na för respektive
stöd- och bidragsfor m.
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2 Grundl äggande
förutsättni ngar för
ekonomi skt stöd och bi drag
ti l l kul tur- och
fri ti dsverksamhet

Grundlägga nde förutsättningar i regelverket gäller samtliga stöd- och
bidragsfor me r i de delar som de är tillä mp li ga i respektive stöd eller bidrag.

2.1 Vilka kan söka stöd och bidrag?

1. De flesta ekonomiska stöd riktas mot ideella organisat io ner och
föreninga r. För att vara en stödberättigad ideell förening krävs:

a) Föreninge n ska ha minst 10 medlemmar bosatta i Uppland-Bro
kommun

b) Föreninge n skall ta ut en medlemsa vgi ft på minst 50 kronor
årligen

c) Föreninge n ska ha stadgar med fastställd målsättni ng, en
demokratiskt vald styrelse och revisor

d) Föreninge n ska bedriva kontinue r li g ideell verksamhet i Upplands-
Bro kommun

e) Föreninge n skall erbjuda alla som vill medlemskap

f) Föreninge n ska vara ansluten till statsbidragsberä tt igad
riksorganisa t io n. Förening kan efter särskild prövning av kultur-
och fritids nä m nde n anses som bidragsberätt igad även om
medlemskap i riksorganis at io n saknas.
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g) Föreninge n skall vara registrerad i Upplands-Bro kommuns
förenings re gister

h) Föreninge n ska delta vid obligator iska träffar som Kultur – och
fritidsko ntore t arrangerar.

2. Projektstöd för publika arrangemang, kan även sökas av andra
organisat io ns t yper än ideell förening, enskild person eller grupp av
enskilda personer.

3. Bidraget snabb slant kan sökas av enskild person eller grupp av
enskilda personer.

2.2 Värdegrund

Verksamheter som får stöd av kultur- och fritids nä m nde n ska vila på
demokratisk grund och bedrivas i enlighe t med FN:s Konvention om mänskliga
rättighete r, Barnkonvent io n, Konventio n om rättighete r för personer med
funktio ns nedsät t ning samt stödja tillä mp l iga delar av Agenda 2030.

För att få stöd ska verksamheter ha ett förhållnings sät t där alla medlemma r
deltar på lika villkor och motverka diskrimine r ing och kränkande behandling.
Diskrimi ner i ng enligt diskrimi ner i ngs la ge n får inte förekomma.

Verksamheten skall ha ett drogförebygga nde förhållningssät t och verka för
jämställd het och inklude r ing.

Vid brott mot värdegrunde n kan Kultur- och fritids nä mnde n besluta om hel
eller delvis indragen rätt till stöd.

2.3 Politiska och religiösa organisationer

Politiska och religiösa organisat io ner är inte bidragsberätt igad e. Undantag från
denna bestämme lse är ungdomsor ga nisa t io n anslute n till riksorganis at io n som
är berättigad till statsbidrag samt att lokala politiska organisat io ne r med
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representatio n i Upplands-Bro kommuns Kommunfull mäk t ige kan få
lokalsubve nt io n enligt taxor och avgifte r fastställda av Kommunful lmäkt i ge.

2.4 Ansökan

Ansökan från förening skall lämnas av den lokala huvudorga nisa t io ne n och
inte av sektionsstyre lse eller enskild person.1

2.5 Handlingar som föreningar/organisationer årligen ska lämna
in

För att vara bidragsberätt igad ska sökande organisat io n/ före ni ng årligen lämna
in följande handlingar till kommune n.2 Handlingar na skall vara aktuella och
högst ett år gamla :

Sökandes/föreninge ns organisat io ns nummer

Verksamhetsberä tte lse

Verksamhetsp la n

Fullstä nd ig resultaträk ning samt fastställd balansräkning

Revisio nsbe rät te lse gälla nde föregående räkenskapsår

Försäkringsbesked för föreningar som inte har försäkring genom
riksorganisa t io n

1 A ns ökan s ka i förs ta hand s ke digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.
2 Handlingarna s ka i förs ta hand lämnas digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.
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Alla föreningar och organisat io ner som önskar söka ekonomiskt
stöd/bidrag eller önskar använda kommune ns lokaler med
lokalsubve nt io n ska inkomma med ett revisions st yrk t medlemsa nta l
fördelat på kön över antal medlemmar som är:

o 0 – 2 år

o 3 – 25 år

o 26 – 65 år

o 65 – år

o Personer med funktio ns var iat io n, 26 – år

2.6 Uppgift som skall bifogas av enskild som ansöker

För att vara bidragsberätt igad ska en enskild sökande lämna sitt personnumme r
kommunen.

2.7 Bidragsår

Bidragsår är det år under vilket bidraget utbetalas av Kultur- och
fritids nä m nde n.

2.8 Bidragsgrundande år

Bidragsgr unda nde år är året före bidragsåret.

2.9 Ansökningstid

Förening som inte inkommit med ansökan i tid är inte bidragsberätt igad.
Särskilda regler gäller för lokalt aktivite tss töd.

2.10 Utbetalning av bidrag

Beviljade bidrag betalas ut till bidragsmott a gare ns plusgiro-, bankgiro- eller
bankkonto.
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2.11 Arkivering

Den bidragsmotta ga nde ska spara de handlingar som åberopats vid ansökan i
minst 5 år efter bidragsårets utgång.

2.12 Tolkning av bestämmelser

Tolkning av bestämmelse r om ekonomiskt stöd/bidrag ska ske av Kultur- och
fritids nä m nde n.

2.13 Särskild prövning av ansökan

Ansökan om ekonomiskt stöd som inte finns med i detta dokument kan beviljas
efter särskild prövning av Kultur- och fritid s nä mnde n.

2.14 Försäkring
Bidragsmo tta ga re ns medlemmar, verksamhet och arrangema ng skall vara
försäkrade. Antinge n genom anslutning till riksorganisa t io n eller på annat sätt.
Enskild som får bidrag skall ha en försäkring som täcker verksamhet, projekt
eller arrangema ng.

2.15 Lagstöd

Bidrag och annat stöd får inte ges om det står i strid med lagstift ni ng.

2.16 Revision

Kultur- och fritids nä mnde n genomför årlige n revisioner av beslutade bidrag.

2.17 Missbruk

Missbruk av erhållna medel eller osanna ansöknings upp gi ft er leder till
indragna stödförmåner helt eller delvis.

2.18 Rätt att neka stöd

Upplands-Bro kommun förbehåller sig rätten att neka kommuna lt lokalt stöd
till de som har tidigare skuld till kommune n.
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2.19 Fordran på föreningen

Om Upplands-Bro kommun har någon fordran som förfallit på den
bidragssökande ska denna regleras innan något bidrag utbetalas.

2.20 Överklagan och laglighetsprövning

I samband med beslut om ett stöd eller bidrag får den som ansöker informatio n
om huruvida beslutet går att överklaga.
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3 Startbi drag
3.1 Syfte

Bidraget är avsett att ge nya föreninga r förutsättni ng för att kunna starta sin
verksamhet.

3.2 Vilka kan ansöka om startbidrag?

Bidrag kan beviljas till ideella föreninga r.

3.3 Särskilda förutsättningar

Föreninge n skall ha sitt säte och huvuddele n av sin verksamhet i Upplands-Bro
kommun. Ansökan om startbidrag ska sökas inom tre månader efter bildande
av ny förening. Bidraget utgör 5% av för bidragsåret gällande prisbasbelopp.

För startbidraget gäller följande delar av de grundlä gga nde förutsätt ninga r na i
kapitel 2:

2.1.1 c), e ), h) och 2.2-2.4 och 2.10-2.12 samt 2.15-2.20.

3.4 Ansökan

Ansökan kan ske löpande under året.3 Handlingar som ska bifogas ansökan:

Protokollsha nd li ngar från konstituera nde möte
Stadgar

Verksamhetsp la n

Medlemsför teck ning eller revisionsst yrkt intyg om antal medlemmar

Intyg om medlemskap i riksorganisat io n

3 A ns ökan s ka i förs ta hand s ke digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.
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Uppgift om föreninge ns plusgiro- eller bankgironummer

Uppgift om organisat io ns nummer

3.5 Redovisning

Redovisning av bidraget sker senast 6 månader efter att bidraget utbetalts.
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4 Lokal t akti vi tetsstöd
4.1 Syfte

Det lokala aktivite tss tödet utgör kommune ns grundlä gga nde stöd till föreningar
med barn- och ungdoms ve rksa mhe t. Stödet bygger på verksamhete ns
omfattning i respektive förening.

4.2 Vilka kan ansöka om lokalt aktivitetsstöd?

Bidrag kan beviljas till ideella föreninga r som bedriver ungdomsve rksa m het
för barn och unga mella n 3 och 25 år samt verksamhet med personer med
funktio ns var ia t io n oavsett ålder.

4.3 Särskilda förutsättningar

Ålde r, förde lnings pri nci pe r och e rs ättnings nivå
Lokalt aktivitets stöd baseras på det antal aktivite ter som föreninge n bedrivit i
enlighe t med bidragsregle r na. Föreningar erhåller en ersättnings ni vå för
redovisade deltagart ill fä l len som årligen fastställs av Kultur- och
fritids nä m nde n.

Deltagart ill fä l le n beräknas utifrå n antalet bidragsberätt igade medlemmar som
deltar i en stödberättigad aktivitet. Bidragsberätt i gade medlemma r i en förening
är de som fyller 3 år men inte fylle r 26 år under det bidragsgr unda nde året som
ansökan avser. Bidragsberätt i gade medlemma r är även personer med
funktio ns var ia t io n över 25 år.

Stödbe rättigad gruppaktivi te t
En godkänd sammanko mst är en gruppaktivite t som har minst tre
deltagare i åldern 3–25 år. Ledare i bidragsberätt igad ålder får räknas
som deltagare.
Gruppaktivitete n ska pågå i minst 60 minut er och ska innehå lla en
gemensam samling och avslut ning.



20 Ekonomist stöd till kultur- och fritidsverksamhet 2022 - KFN 22/0063-1 Ekonomist stöd till kultur- och fritidsverksamhet 2022 : Regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet antagna av KF

Regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

Sid 16 av 34

Ledaren ska ha fyllt 13 år.

Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktivite ter samtidigt.

Deltagare får endast ingå i en gruppaktivite t per förening och dag. I
förening med sektioner som driver olika typer av aktivite t får deltagare
ingå i en gruppaktivite t per sektion och dag.

Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver
gruppaktivite te n.

Närvaro ska registreras vid varje sammanko mst. Ledaren ska vara
närvarande under hela sammanko ms te n.

Gruppaktivitete n ska vara planerad och deltagare ska ha informe rats om
att de deltar i en bidragsberätt igad aktivite t.

4.4 Ansökan

Ansökan ska vara kultur-och fritid sko nto ret tillha nda senast den 25 februari
och 25 augusti.4 Föreninge n söker om stöd för att genomföra och driva sin
verksamhet för kommande verksamhetsper iod med underlag hämtat från
föregående verksamhetspe r iod.

Föreningen är skyldig att löpande upprätta redovisning av föreninge ns
gruppaktivite ter.

Redovisninge n ska på begäran av Upplands-Bro kommun kunna uppvisas i sin
helhet.

4.5 För sent inlämnad ansökan

Ansökan som inkommit efter angive n sista ansökningsda g ska avvisas såvida
inte föreninge n kan visa att förseninge n beror på omständigheter som bedöms
som rimliga och relevanta. Vid för sent lämnad ansökan tillä mpas

4 A ns ökan s ka i förs ta hand s ke digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.
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Riksidrotts förb unde ts regler för sent inkomna ansökninga r om lokalt
aktivitet sstöd.

4.6 Utbetalning av bidrag

Utbetalning sker efter avslutad redovisningsper iod, ansökan, kontroll och
betalas ut till föreninge ns plus- eller bankgirokonto. Förening kan inte få bidrag
i förskott.

4.7 Kontroll, uppföljning och återbetalningsskyldighet

Den bidragssökande föreninge n ska kunna visa att omfattninge n av den
verksamhet som denne söker bidrag för är riktig. Om det efter utbetalning av
stöd framkommer att utbetalninge n grundats på oriktiga uppgifter är föreninge n
skyldig att omgående återbetala mottaget stöd.

Kontroll och uppfölj ning av det redovisade aktivite tsstöd et sker årligen för ett
slumpvist antal utvalda föreningar. Uppföljninge n sker vid ett avstämnings-
och dialogmöte där personal från kultur- och fritid sko ntore t närvarar. Även
stickprovskont ro ller kan förekomma.
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5 Snabb sl ant
5.1 Syfte

Bidrag till ungdomar och ungdoms gr upp er för att stimulera unga att genomför a
aktivitet er eller arrangema ng för andra ungdomar samt att öka ungas
delaktighet i samhälle t.

5.2 Vilka kan ansöka om snabb slant

Bidraget kan sökas av unga mella n 13 – 25 år bosatta i Upplands-Bro
kommun.

5.3 Särskilda förutsättningar

Bidraget skall stödja ungdomars egna init iat i v till aktiviteter eller
arrangema ng.

Aktivite ter eller arrangemang skall vara publika.

Bidrag utgår med högst 6 000 kronor.

Kontaktperson från Upplands-Bro kommun utses som stöd och hjälp.

För sökande yngre än 18 år krävs målsma ns samtycke.

5.4 Ansökan

Bidraget kan sökas löpande under hela året. 5Handlinga r som skall bifogas
ansökan är en projektplan och en ekonomisk plan.

5 A ns ökan s ka i förs ta hand s ke digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.
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5.5 Utbetalning av bidrag
Utbetalning av bidrag sker till målsma ns konto om den som fått bidrag är
omyndig. Bidrag kan även utbetalas genom att kommune n betalar projektets
fakturor.

5.6 Redovisning

Redovisning av bidraget skall ske till Kultur- och fritidsko ntore t senast 3
månader efter projektet är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i
projektet skall återbetalas till kommune n.
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6 Proj ektstöd för publ i ka
arrangemang

6.1 Syfte

Möjliggöra publika arrangema ng som präglas av kvalitet och allmäni nt resse
och bidrar till ett brett utbud för allmänhe te n. Avser bidrag till korta,
tidsbegränsade arrangema ng och projekt.

Stödet öppnar upp för att inom samma kategori kunna ge stöd inte bara till
kulturarra nge ma ng, utan även till idrottsarrange ma ng, firande av högtider och
traditione r samt till andra typer av arrangema ng. Inom denna stödkategori ges
bidrag till arrangemang för publik och upplevelse n för besökaren står i
centrum. Målet är att skapa ett brett och kvalitat i vt utbud för
kommuninvå nar na.

6.2 Praxis för bidrag till idrotts- och andra arrangemang

Då stöd till publika arrangema ng vid sidan av kulturo mråde t är nytt, saknas det
en praxis för vilken typ av arrangema ng som skulle kunna beviljas stöd. Dessa
arrangema ng förväntas ha en hög nivå, standard och kvalitet och kräver en
stabil och pålitlig arrangör. Idrottsarrange ma ng genomförs ofta i
samarbete/samve rka n med ett förbund som garanterar detta.

6.3 Vilka kan ansöka om projektstöd för publika arrangemang?

Stöd kan beviljas till föreninga r och organisat io ner (juridiska
personer), enskilda eller grupp av enskilda som genomför arrangema ng som
präglas av kvalitet och allmä nintre sse och bidrar till ett brett utbud för
allmä nhete n. Organisat io ner skall ha säte och personer vara folkbokförda i
Upplands-Bro Kommun.
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6.4 Särskilda förutsättningar

Stöd kan be viljas till
Projekt som har god kvalitet och tillför allmä nhete n ett brett utbud.

Projekt som är öppna för allmä nhete n och präglas av allmäni nt resse.

Projekt som har anknytning till Upplands-Bros kommuns område eller
till kommune ns invånare.

Ideella föreningar kan beviljas förlustb id ra g även om syftet med
arrangema nget är att främja vinst.

Stöd kan inte be viljas till
Projekt i kommuna la förvalt ningars eller bolags regi samt i fristående
verksamheter med kommuna l finans ier i ng.

Investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangema nget berikar
bidragsmott a gare n.

Projekt med religiös eller politisk inrikt ning.

Stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål.

Projekt vars syfte är att främja vinst.

6.5 Ansökan

Ansökan kan göras löpande under året. 6 Ansökan ska lämnas senast 30
dagar innan projektet startar.

Till ansökan ska projektplan och ekonomisk plan bifogas.

6 A ns ökan s ka i förs ta hand s ke digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.



20 Ekonomist stöd till kultur- och fritidsverksamhet 2022 - KFN 22/0063-1 Ekonomist stöd till kultur- och fritidsverksamhet 2022 : Regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet antagna av KF

Regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

Sid 22 av 34

För ansökan som avser arrangema ng i samband med Valborg,
Nationaldag eller Midsommar ska ansökan lämnas senast 60 dagar
innan projektet startar.

För ansökan som avser övriga arrangema ng under juli och augusti skall
ansökan lämnas senast den 15 maj.

6.6 Bedömningskriterier

Kvalite t. Inom detta kriterium bedöms kvalitet e n på de upplevelse r
som arrangemange n förväntas ge upphov till, kvalitete n
på/förutsätt ninga r na för produktion och genomföra nde, samt de
kompetenser och den erfarenhet som finns hos den sökande.

Publikarbe te. Inom detta kriterium bedöms arbetet med målgr upper,
marknadsför ing och det förväntade publika genoms la get.

Ekonomis k bärighe t. Inom detta kriterium bedöms såväl kortsiktig
som långsikt i g bärighet, bland annat bredden på finans ier i nge n.

Bre tt utbud. Inom detta kriterium bedöms i vilken utsträckning
arrangema nge n bidrar till ett brett utbud för allmä nhete n. Detta görs
löpande utifrån en samlad bedömning av de ansökningar som kommer
in.

Säke rhe t, tills tånd och förs äkringar. Inom detta kriterium bedöms
arrangema ngets säkerhetsarrange ma ng, att alla tillstå nd som behövs
finns och att arrangema nget är försäkrat.

6.7 Redovisning

Redovisning av stödet skall ske till Kultur- och fritidsko ntoret senast 3
månader efter projektet är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i
projektet skall återbetalas till kommune n.
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7 Verksamhetsbi drag för
kul turföreni ngar

7.1 Syfte

Bidraget syftar till att möjliggö ra kulturfö re ninga r nas verksamhet och publika
arrangema ng som präglas av kvalitet och allmäni ntr esse samt bidra till ett brett
utbud för kommunin vå nar na. Bidraget är ett årligt bidrag till etablerad och
kontinuer l ig verksamhet med väsentlig betydelse för Upplands-Bro. Bidraget
kan även beslutas för perioder upp till 3 år till föreninga r som kommune n
tecknar ett avtal med.

7.2 Vilka kan ansöka om verksamhetsbidrag för
kulturföreningar?

Bidrag kan beviljas till ideella föreninga r som genomfö r verksamhet
och arrangema ng inom kultur- och kulturar vso mråde t som präglas av kvalitet
och allmä nintress e samt bidrar till ett brett utbud i kommune n.

7.3 Särskilda förutsättningar

Bidrag kan be viljas till
Verksamhet som har god kvalitet och tillför allmä nhete n ett brett utbud.

Verksamhet som anordnas av en ideell organisat io n med säte i
Upplands-Bro kommun.

Verksamhet som huvudsak lige n gynnar boende i Upplands-Bro
kommun

Bidrag kan inte be viljas till
Investeringar i lokaler.

Verksamhet med religiös eller politisk inrikt ni ng.
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För bidrag till före ning me d långs iktigt avtal me d kommun gälle r äve n
Kultur- och fritids nä mnde n beslutar om bidrag utifrå n underlag från
kultur- och fritidsko nto ret och berörd förening och med hänsyn till
ekonomiska förutsätt ninga r.

Avtal kan tecknas för högst 3 år.

7.4 Ansökan

Ansökan sker senast den 31 juli.7

7.5 Bedömningskriterier

Kvalite t. Inom detta kriterium bedöms kvalitet e n på föreninge ns
verksamhet och de upplevelse r som arrangema ng förväntas ge upphov
till, kvalitete n på/förutsätt ninga r na för produktion och genomföra nde,
samt de kompetenser och den erfarenhet som finns hos den sökande.

Publik- och me dle ms arbe te. Inom detta kriterium bedöms arbetet med
målgruppe r, marknadsför ing och det förväntade publika genoms la get.

Bre tt utbud. Inom detta kriterium bedöms i vilken
utsträckning verksamhet och arrangema ng bidrar till ett brett utbud
för kommuninvå na r na. Detta görs löpande utifrån en samlad
bedömning av de ansökningar som kommer in.

Säke rhe t, tills tånd och förs äkringar. Inom detta kriterium bedöms
arrangema ngets säkerhetsarrange ma ng, att alla tillstå nd som behövs
finns och att verksamhet och arrangema ng är försäkrade.

7 A ns ökan s ka i förs ta hand s ke digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.
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7.6 Redovisning, uppföljning och revidering

För e ttåriga bidrag:
Verksamhet och arrangema ng redovisas och bidraget följs upp i
samband med nästkomma nde års ansökan.

För fle råriga bidrag:
Nivån för stöd och ersättning följs upp årlige n och kan omprövas i
förhålla nde till hur verksamhete n bedrivs, hur överenskomme lse n är
utformad och med hänsyn till ekonomiska förutsättni ngar i kultur- och
fritids nä m nde ns budget.

Avtal kan förändras och omprövas när så bedöms lämpligt och möjligt.
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8 Uppdragsbi drag
8.1 Syfte

Uppdragsbidrag innebär stöd från kommune n till följd av särskilda avtal och
överenskomme ls er om utförande av uppdrag. Det kan antinge n vara ett årligt
bidrag eller ett engångsb id ra g som ges till föreningar som utför ett specifikt
uppdrag till nytta för kommune n. Bidraget kan vara knutet till
såväl anläggningar som verksamhet.

8.2 Vilka kan ansöka om uppdragsbidrag?

Bidrag kan beviljas ideella föreninga r, som utöver ordinarie
medlems verks a mhe t :

har en tydlig verksamhet och/eller anläggni ng som till stor del riktar sig
till allmänhe te n,

åtar sig drift och skötsel av kommuna la anläggni ngar eller lokaler enligt
separat avtal,

har specifika lokal- eller anläggningsbe ho v för sin
förenings verksa m het, som inte kan tillgodoses av kommune n, eller

åtar sig specifikt uppdrag till nytta för kommune n.

8.3 Särskilda förutsättningar

Föreninge n ska ha sitt säte i Upplands-Bro kommun.

Kultur- och fritids nä mnde n beslutar om uppdragsbidra g utifrå n
underlag från kultur- och fritid sko ntor et och berörda föreninga r och
med hänsyn till ekonomiska förutsättni ngar.

Uppdragsöverensko mme lser och avtal kan tecknas för högst 3 år.
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Bidraget får inte överstiga den kostnad Upplands-Bro kommun skulle
haft för att själv utföra uppdraget.

8.4 Ansökan

Ansökan/inleda nd e av diskussion om uppdragsbidrag, kan göras löpande
genom kontakt med kultur och fritidsko nto ret.

8.5 Fördelningskriterier

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioriter ing görs utifrån Kultur- och
fritidsko ntore ts bedömning av angeläge nhet s grad och befint liga resurser.

8.6 Redovisning, uppföljning och revidering av avtal

Engångs bidrag
Engångsb idra g redovisas och följs upp senast 3 månader efter utfört
uppdrag.

Fle råriga bidrag
Nivån för stöd och ersättning följs upp årlige n och kan omprövas i
förhålla nde till hur verksamhete n bedrivs, hur överenskomme lse n är
utformad och med hänsyn till ekonomiska förutsättni ngar i kultur- och
fritids nä m nde ns budget.
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9 Lokal- och dri ftsbi drag
9.1 Syfte

Lokal- och driftsbidra gets syfte är att utjämna förutsätt ninga r na mellan
verksamheter som bedrivs i

föreninga rs egna lokaler.

lokaler som hyrs av annan part än kommune n.

kommune ns lokaler med framför allt säsongsbokningar.

För de föreningar som äger sin lokal eller anläggni ng kan bidrag även sökas till
löpande underhåll av anläggninge n.

9.2 Vilka kan ansöka om lokal- och driftsbidrag?

Bidrage t riktar s ig till
Ideella föreningar med verksamhet i Upplands-Bro som bedrivs i egna
lokaler och anläggni ngar eller i lokaler som hyrs av annan part än
kommune n, eller

Ideella föreningar med säte och ordinarie verksamhet i Upplands-Bro
som tillfä ll igt, eller på grund av att lokaler saknas i Upplands-Bro för
verksamhete n helt eller säsongsvis, är tvungna att hyra lokal utanför
kommune n.
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9.3 Särskilda förutsättningar

Föreninge n ska ha sitt säte i Upplands-Bro kommun.

Merparten av föreninge ns verksamhet ska bedrivas i
lokalen/a nlä ggni nge n.

Föreningar som inte tidigare erhållit bidraget måste kontakta
kommune n för bedömning innan ansökan.

Bidrag ges för lokaler och anläggningar inom Upplands-Bro kommun,
undantag kan ske efter särskild prövning.

Bidrag som utgår till förening för åtgärder på kultur his tor iskt värdefulla
byggnader skall ha godkänts av antikvar iskt sakkunnig i förhand.

Bidrag kan enbart ges då kommune n inte har möjlighet att erbjuda lokal
för föreninge ns verksamhet.

Bidrag kan ges för:

o Konsumtio nsa vgi fter media, el, VA, uppvärmning, renhållning
mm

o Fastighets fö rsäkr i ng

o Lokalhyra

o Räntekostnader för fastighete n

o Löpande underhåll och reparationer som inte är
standardhöjande

Föreningar ska kunna styrka sina kostnader och intäkter.

Bidrag till hyreskostnader kan utbetalas under bidragsåret om
föreninge n har ett kontrakt som löper under hela året.
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Bidrag till förening med ungdoms verk sa mhe t utgår med maxima lt 85 %
av föreninge ns beräknade nettolokalko st nad och högst 4,5
prisbasbelopp gällande under bidragsåret.

Bidrag till förening som äger kulturhisto r isk t värdefull byggnad utgår
maxima lt 25 % av föreninge ns beräknade nettolokalko st nad och högst
0,5 prisbasbelopp gällande under bidragsåret.

I särskilda fall kan Kultur- och fritids nä m nde n besluta om bidrag med
högre procentandel eller belopp.

9.4 Ansökan

Ansökan om lokal- och driftsbidr a g sker senast den 31 mars enligt ovanstående
särskilda förutsättni ngar och grundas på föregående års kostnader. 8Ansökan är
även redovisning för föregående års bidrag.

9.5 Fördelningskriterier

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioriter ing görs utifrån Kultur- och
fritidsko ntore ts bedömning av angeläge nhet s grad och befint liga resurser.

8 A ns ökan s ka i förs ta hand s ke digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.
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10 Proj ektbi drag - särski lt stöd
10.1 Syfte
Bidraget går att söka för olika typer av projekt som bidrar till en hållbar
utveckling av föreninge ns verksamhet och projekt som bidrar till att utveckla
verksamhete n i linje med kultur- och fritids nä m nde ns prioriter inga r.

10.2 Vilka kan ansöka om projektbidrag – särskilt stöd?

Bidrag kan beviljas till bidragsberätt igad ideell förening med säte i Upplands-
Bro kommun.

10.3 Särskilda förutsättningar

Särs kilt s töd
Ideella föreningar, som har sin huvudsak liga verksamhet i kommune n, kan
söka bidrag till särskilda ändamål. I detta sammanha ng avses
utbildni ngsb id ra g, lägerbidra g, lokalutr ust ni ng samt bidrag till verksamhet vars
behov ej kan täckas av övriga bidragsfor mer och som bidrar till en hållbar
utveckling av föreninge ns verksamhet.

Utve cklings proje kt
Bidrag kan sökas för projekt som bidrar till att utveckla verksamhete n i linje
med kultur- och fritids nä mnde ns prioriter inga r. Kultur- och fritids nä m nde n
beslutar årligen om inriktni ngar, riktlinjer och prioriter ing för bidraget.

10.4 Ansökan

Ansökan sker senast den 1 november. 9

9 A ns ökan s ka i förs ta hand s ke digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.
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10.5 Fördelningskriterier

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioriter ing görs utifrån Kultur- och
fritidsko ntore ts bedömning av angeläge nhet s grad och befint liga resurser.

10.6 Redovisning

Verksamhets- och ekonomisk redovisning av projektet skall göras dock senast
den 31 oktober året efter bidraget beviljats. Utbetalda pengar som inte använts i
projektet skall återbetalas till kommune n.
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11 Lokal subventi on
11.1 Syfte

Lokalsubve nt io n utgör en stor del av det totala stödet till kultur- och
fritids ve rksa mhet i kommune n. Det är en viktig förutsättning för att
föreninga r na ska kunna bedriva sin verksamhet. Subventio ne n syftar framför
allt till att ge barn- och ungdoms verk sa mhe t goda förutsättni ngar.

11.2 Vilka kan ansöka om lokalsubvention?
Stöd i form av lokalsubve nt io n kan beviljas till stödberättigad ideell förening.

11.3 Särskilda förutsättningar

Nivån på lokalsubve nt io n utgår ifrån Kommunful lmäkt i ge beslut om taxor och
avgifte r. För lokalsubve nt io n inom kultur och fritid är för närvarande följande
kundgrupper nivåregle ra nde.

A-kund: Bidragsberätt i gade föreningar, studieförb und och politisk a
partier registrerade och verksamma i kommune n, för barn- och
ungdoms verksa m het till och med 25 år.

B-kund: Bidragsberätt i gade föreninga r, pensionärer- och
funktio ns hi ndero mråde t, studieförb und och politiska partier registrerade
och verksamma i kommune n, för vuxenve rksa mhet från 26 år.

C-kund: Övriga föreningar och privatpersone r folkbokförda i
Upplands-Bro kommun.

D-kund: Företag samt kunder utanför Upplands-Bro kommun.

E-kund: Friskolor, fristående förskolor och kommune ns verksamheter.
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11.4 Ansökan

Ingen ansökan om lokalsub ve nt io n skall lämnas in. I samband med att lokal
bokas fastställs subvent ion utifrån kundgrupp.
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