
 

 

 

 

Handlingar till 

Trygghetsutskottets sammanträde 

den 13 september 2019 

 

 

 



Dagordning
 

Beslutsärenden 

9 Föreningsdriven nattvandring 3

 

Rapporter



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Rafif Makboul Kaleem 
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Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Föreningsdriven nattvandring  

Förslag till beslut 

Trygghetsutskottet avsätter totalt 180 000kr per år till föreningsdriven 

nattvandring i Upplands-Bro kommun. Föreningar kan söka stöd för 

nattvandring max en gång per år om 5000kr för fem vandringstillfällen, 

alternativt 12 000kr för tio vandringstillfällen. 

Sammanfattning 

För att öka tryggheten i Upplands-Bro kommun föreslås införande av ett årligt 

bidrag om 180 000kr till nattvandrande föreningar att söka. Föreningar 

verksamma i Uppland-Bro kommun med barn och unga som målgrupp kan 

ansöka om att få nattvandra. Efter beslut och genomförd nattvandring betalar 

Kultur-och fritidskontoret i samarbete med enheten för Trygghet och 

prevention ut bidraget till aktuell förening. Syftet med stödet är att öka 

vuxennärvaron under kvällar och helger i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-08-30 

Ärendet 

Idag nattvandrar föreningar i Upplands-Bro kommun mot en ersättning om 

5000kr för fem vandringstillfällen, alternativt 12 000kr för tio 

vandringstillfällen. Ersättningen har betalats ut av Kultur och fritidskontoret 

med medel från enheten för Trygghet och prevention. Det saknas dock ett 

formellt fattat beslut om att föreningsbidrag ska delas ut på detta sätt till 

föreningar och det saknas också en budgetram för bidraget. Det saknas också 

kriterier för vilka föreningar som får söka bidraget. Därför behöver 

Trygghetsutskottet fatta ett beslut om budgetramen som föreslås vara 

180 000kr per år som fördelas enligt tidigare bidragsnivå. Bidraget föreslås 

också gå till föreningar som verkar för barn och unga i kommunen. 

Föreningar som kan söka bidraget ska vara ickevinstdrivande och verksamma i 

Upplands-Bro kommun samt verka för barn och unga i kommunen. 

Föreningarna som kan söka bidraget ska vara religiöst och partipolitiskt 

obundna samt dela kommunens värdegrund. Bidraget från nattvandringen ska 

gå till föreningens verksamhet och inte till arvoden för enskilda personer. 
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Kultur och fritidskontoret beslutar om vilka föreningar som får vandra enligt 

riktlinjerna för föreningsverksamhet i kommunen.  

Barnperspektiv 

Barn och ungas trygghet ökar när vuxna finns närvarande ute under kvällar och 

helger i kommunen.  Barn och ungas relationer till vuxna i kommunen 

förstärks och tilliten till vuxenvärlden ökar när de finns ute för att stötta unga 

när det behövs.  Eftersom nattvandringen utförs av kommunens föreningar blir 

det även lättare för barn och unga att få kontakt med föreningslivet. 

Kommunledningskontoret 

Rafif Makboul  

Trygghets- och preventionschef  
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