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Revidering av Regler för kulturcheck och 
justering av kulturcheckens storlek 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta

reviderade Regler för kulturcheck.

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa

kulturcheckens storlek till 13 600 kr per checkberättigad kursplats och

år från och med den 1 januari 2023.

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Uppföljningsplan

Kulturcheck

Sammanfattning 

Kultur- och fritidskontoret har vid uppföljning och utvärdering av Regler för 

Kulturcheck uppmärksammat att det finns behov av ett antal justeringar för att 

kulturchecken ska fungera effektivt och smidigt för såväl invånarna som för 

anordnarna.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår därför ett antal revideringar för att 

förtydliga regelverket och processen för auktorisation av anordnare samt 

fastställande av kulturcheckens storlek till 13 600 kr per checkberättigad plats 

och år från och med 1 januari 2023. Kultur- och fritidskontoret har även tagit 

fram ett förslag på uppföljningsplan för kulturchecken.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2022

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars

2021 – Regler för Kulturcheck

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 9 juni 

2021 – Avgifter och ersättning kulturcheckar

 Regler för Kulturcheck antagna av Kommunfullmäktige 31 mars 2021

 Förslag till reviderade Regler för kulturcheck

 Uppföljningsplan Kulturcheck
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Ärendet 

Bakgrund 

Den 21 mars 2021 beslutade Kommunfullmäktige att anta Regler för 

Kulturcheck. Kulturchecken innebär att privata kulturskolor kan ansöka om att 

bli auktoriserade i Upplands-Bro kommun. En auktoriserad kulturskola blir en 

auktoriserad anordnare som bedriver kulturskoleverksamhet i kommunen och 

får ett utbetalat checkbelopp, kulturcheck, för varje elev som studerar på 

skolan. Kulturcheckens införande har resulterat i att Upplands-Bro kommun nu 

har två auktoriserade anordnare, utöver den kommunala Kulturskolan, som 

bedriver konst- och musikundervisning. Detta har breddat kulturaktiviteterna 

för kommunens yngre befolkning genom bland annat kurser i sandanimation, 

harpa, kör, fagott och oboe.  

Efter införandet av kulturchecken har kultur- och fritidskontoret genomfört en 

utvärdering och översyn av regelverket. Vid denna genomgång har kultur- och 

fritidskontoret uppmärksammat att det finns behov av ett antal justeringar för 

att kulturchecken ska fungera effektivt och smidigt för såväl invånarna som för 

anordnarna men också för att kunna erbjuda en god kvalité. Nedan följer en 

beskrivning av de revideringar som kultur- och fritidskontoret i sin utredning 

har tagit fram som förslag. Samtliga tillägg och ändringar som föreslås av 

kultur- och fritidskontoret finns utöver beskrivningen nedan även markerade i 

bilagorna ”Regler för Kulturcheck antagna av Kommunfullmäktige 31 mars 

2021” och ”Förslag till reviderade Regler för kulturcheck”. 

I och med revideringen av kulturchecksreglementet har kultur- och 

fritidskontoret även sett över storleken på kulturchecken som antogs av 

Kommunfullmäktige den 9 juni 2021.  

Förslag till revideringar i Regler för kulturcheck 

Nedan följer en beskrivning av de förändringar som kultur- och fritidskontoret 

föreslår utifrån den utvärdering av reglementet som genomgåtts. 

Förtydligande kring komplettering av kommunal verksamhet 

Kultur- och fritidskontoret har vid auktorisationsprocess uppmärksammat att 

uppmaningen om att auktoriserade anordnares kursinnehåll ska komplettera 

och bredda det redan existerande kursutbudet i kommunen endast varit en del 

av reglementets inledning, och saknats under själva auktorisationsvillkoren. 

Därav föreslås att det tillkommer ett krav på komplettering i 

auktorisationsvillkoren i reviderade Regler för kulturcheck. Detta för att det 

underlättar vid bedömningen om auktorisation, samt gör det tydligt för en 

ansökande anordnare gällande vilka exakta krav som kommunen ställer för att 

denne ska kunna bli auktoriserad i Upplands-Bro kommun. 
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Ändring: Kulturcheck från året då eleven fyller 6, i stället för höstterminen året då 

eleven fyller 6 

I Regler för Kulturcheck som antogs den 21 mars 2021 står det att ”Rätten till 

check gäller från höstterminen det år då barnet fyller sex år”. Att checken 

endast gäller från höstterminen skapar en förvirring för både elever, 

vårdnadshavare och anordnare. Även administrationen av kulturchecken blir 

mer komplicerad än om alla elever får rätten till kulturcheckar från året de 

fyller 6 år. I reviderade Regler för kulturcheck föreslås därför att rätten till 

kulturcheck i stället gäller från det året som eleven fyller 6 år.  

Tillägg: Auktorisation av kursinnehåll, inte bara hela kulturskolor 

För att kunna garantera att Kulturcheckens mål, ”att bredda kulturaktiviteter i 

kommunen”, uppfylls föreslår kultur- och fritidskontoret att utvalda kurser som 

anordnare erbjuder kan auktoriseras och inte alltid hela kulturskolor inom 

kulturcheckssystemet. Detta är en metod som Sigtuna kommun arbetar med 

inom ramen för deras kulturcheckssystem för att säkerställa att eleverna får en 

större bredd av kulturaktiviteter att välja mellan, i stället för att kurskatalogen 

överflödas med samma typer av kursaktiviteter.  

Genom denna metod anser kultur- och fritidskontoret att kommunen kan 

garantera att kulturchecken används enligt det givna syftet samt att redan 

auktoriserade anordnares kursutbud successivt kan öka mer organiskt i takt 

med att anordnaren får ett större elevantal.  

Genom kompletteringskravet kan även kötiderna minska i kommunen, 

eftersom auktoriserade anordnare kan tillåtas erbjuda kurser som redan finns 

idag inom kulturchecken men där ingen anordnare kan leverera tillräckligt med 

kursplatser, vilket resulterar i långa kötider. Kravet kan genom samtal med 

kultur- och fritidskontoret därefter anses ingå som en form av komplettering till 

den kommunala verksamheten, vilket i sig blir ett komplement för invånarna. 

Kompletteringskravet stoppar heller inte auktoriserade anordnare från att kunna 

bedriva privat undervisning av sitt resterande kursutbud i kommunen, men 

säkerställer att inom ramen för kulturchecksystemet att kulturcheckens mål 

uppfylls för våra invånare. 

Tillägg: Krav på lokal för anordnare 

I Regler för Kulturcheck som antogs den 21 mars 2021 står det att anordnare ”i 

förekommande fall ska ha lokaler och utrustning som är anpassade för 

verksamheten”. Kultur- och fritidskontoret anser att anordnare måste ha en 

lokal med eget avtal att bedriva sin verksamhet i för att de ska kunna skapa en 

hållbar och långsiktig verksamhet, och föreslår därför att detta blir ett krav för 

auktorisation. Kultur- och fritidskontoret har under det senaste året observerat 

att de auktoriserade anordnarna som tidigt förskaffade en egen lokal, som 

verksamheten och undervisningen utgår ifrån, är de skolor som mest effektivt 

har lyckats etablera sig i kommunen. Det är även en trygghet för elever och 

vårdnadshavare att veta att undervisningen kommer att utgå från samma plats 
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termin efter termin. Detta resulterar i att elever i större utsträckning fortsätter 

med sina kursaktiviteter då de inte behöver oroa sig för att anordnaren 

förflyttar sig till en plats som eleven inte har tillgång till nästkommande termin. 

Tillägg: Krav på pedagogisk  kompetens för lärare 

I Regler för Kulturcheck som antogs den 21 mars 2021 står det angivet att 

anordnarens lärare ska ha högskolekompetens inom området de undervisar i 

eller annan form av eftergymnasial utbildning, ”och/eller” pedagogisk 

skicklighet förvärvad genom minst fem års yrkeserfarenhet inom den 

konstform de ska bedriva. I det reviderade Regler för kulturcheck föreslår 

kultur- och fritidskontoret en omformulering av kravet för anordnarens lärare 

som medför att de måste ha pedagogisk erfarenhet, antingen genom utbildning 

eller yrkeserfarenhet. Detta föreslås eftersom vikten för eleverna ligger just på 

lärandet och pedagogiken, snarare än i vilken utsträckning läraren har arbetat 

eller utbildat sig inom den konstform som den bedriver.  

Ändring gällande de olika checkarna eleven har tillgång till 

I Regler för Kulturcheck som antogs den 21 mars 2021 står det angivet att en 

”Elev har rätt till tre checkar inom valfritt ämne/kurs men endast en för 

enskild musikundervisning”. Detta föreslår kultur- och fritidskontoret att 

revidera till att i stället lyda ”Elev har rätt till två checkar inom valfri 

terminskurs och rätt till en check för ensemble/orkesterundervisning”. 

Förslaget att ändra denna regelskrift kring vilka checkar en elev har rätt till 

uppstod efter att kultur- och fritidskontoret observerat att ett stort antal elever 

väljer att medverka vid flera olika enskilda musikundervisningar, som till 

exempel sång och piano eller flöjt och saxofon. För att dessa elever inte ska 

missgynnas av reglementet föreslår därför kultur- och fritidskontoret att den 

enda checken som är låst till endast en typ av undervisning bör vara 

ensemble/orkesterundervisning, dels för att dessa tilldelas elever som redan 

studerar en kurs, dels för att öka intresset kring att spela och sjunga 

tillsammans.  

Tillägg: Ångerrättsregler 

I Regler för Kulturcheck som antogs den 21 mars 2021 saknas det ytterligare 

information om vad som gäller vid återbetalning kopplat till myndig elevs och 

vårdnadshavares ångerrätt. Därför föreslår kultur- och fritidskontoret att 

reglerna kompletteras med bestämmelser kring ångerrätt samt hur uppsägning 

av plats ska gå till. 

Uppdatering av lagen om registerutdrag och tillägg visselblåsning 

Då lagen om registerutdrag för personer som ska arbeta med barn har 

uppdaterats föreslår kultur- och fritidskontoret att detta även uppdateras i 

revideringen av Regler för Kulturcheck. Dessutom föreslår kultur- och 

fritidskontoret att det tillkommer en specifikation gällande visselblåsarlagen 

som skyddar personer som rapporterar om missförhållanden i verksamheten. 
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Detta för att säkerställa att svensk lag efterföljs och för att skapa en trygg 

ansökansprocess och auktorisation för anordnare och deras anställda. 

Tillägg bilaga: Uppföljningsplan 

I Regler för Kulturcheck som antogs den 21 mars 2021 står det angivet att 

uppföljning och utvärdering av auktoriserade anordnare ska utgå från en 

uppföljningsplan som ska antas av Kultur- och fritidsnämnden. Då det inte 

tidigare har funnits en godkänd uppföljningsplan föreslår nu kultur- och 

fritidskontoret uppföljningsplanen som en bilaga till revideringen av Regler för 

kulturcheck. Uppföljningsplanen utgår ifrån de metoder som kultur- och 

fritidskontoret redan har använt sig av vid utvärderingar av kulturchecken och 

anordnare under det senaste året. Kultur- och fritidskontoret föreslår även att 

dessa utvärderingar ska biläggas till kultur- och fritidskontorets 

verksamhetsberättelse för det aktuella året som uppföljningen genomförs. 

Fastställande och justering av kulturcheckens storlek för 2023 

I regler för Kulturcheck som antogs av Kommunfullmäktige de 21 mars 2021 

framgår att Kommunfullmäktige årligen ska fastställa checkbelopp för 

kulturchecken.  

I dagsläget får varje kulturanordnare ersättning i form av kulturcheckar och 

terminsavgifter, som kommunen får in från eleverna, som två separata delar. 

För att det inte ska uppstå några otydligheter om summan som ska utbetalas till 

kulturanordnare föreslår kultur- och fritidskontoret att kulturcheckens storlek 

fastställs genom att slå ihop kulturcheckens summa med terminsavgifterna från 

eleverna. I praktiken sker detta redan idag eftersom terminsavgifterna som 

kommunen får in från eleverna också betalas ut till anordnarna.  

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni 2021 fastställdes storleken 

på kulturchecken till 6000 kr för varje genomförd kursplats per termin. Den 

nuvarande nivån är således 12 000 kr per kursplats och år. Kulturcheckens 

storlek fastställdes utifrån beräkningen från utfallet år 2020 respektive år 2021 

avseende antalet inbetalda terminsavgifter och antal checkberättigade 

kursplatser, samt de sammanlagda fasta kostnaderna för den kommunala 

Kulturskolan. 

Med den i dagsläget antagna kulturchecksnivån på 12 000 kr blir utbetalningen 

per checkberättigad kursplats och år i praktiken 13 600 kr per checkberättigad 

kursplats och år när terminsavgiften är inkluderad i ersättningen.  

För 2023 föreslår kultur- och fritidskontoret att kulturcheckens storlek förblir 

oförändrad. Däremot föreslår kultur- och fritidskontoret att den beslutade 

kulturcheckssumman på 12 000 kr per checkberättigad kursplats och år ändras 

till den faktiska summan på 13 600 kr per checkberättigad kursplats och år med 

inkluderad terminsavgift. Sammanslagning av kulturcheck och terminsavgift 

underlättar för redan auktoriserade anordnare att kunna planera sin budget 
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bättre, samt underlättar administrationen både för auktoriserade anordnare samt 

kommunens administration. 

Kultur- och fritidskontorets bedömning 

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram förslag till revideringar av Regler för 

kulturcheck för att de ska bli enklare och tydligare för alla parter och för att de 

ska vara utformade så att intentionen med kulturchecken uppfylls. Avsikten 

med de justerade reglerna är att de ska leda till att fler aktörer som är 

passionerade av att lyfta mindre förekommande kulturaktiviteter ska få större 

möjlighet att etablera sig i Upplands-Bro kommun och att kulturchecken ska 

användas för sitt huvudsakliga syfte, att bredda kulturutbudet av kurser. Utöver 

detta kommer även administrationen för kulturchecken att bli mer effektiv och 

det kommer att bli enklare för kommunens elever att hitta just den konstform 

som passar dem bäst. 

Kultur- och fritidskontoret har även tagit fram ett förslag om att fastställa 

kulturcheckens storlek genom att slå ihop kulturcheckens summa med 

terminsavgifterna från eleverna. För 2023 föreslår kultur- och fritidskontoret 

ingen ökning av kulturchecken. Däremot föreslår kultur- och fritidskontoret att 

den beslutade kulturcheckssumman på 12 000 kr per checkberättigad kursplats 

och år ändras till den faktiska summan på 13 600 kr per checkberättigad 

kursplats och år med inkluderad terminsavgift. Justeringen av kulturcheckens 

storlek kommer således inte leda till en ökad kostnad för kommunen. 

I samband med revidering av regler och storlek för kulturchecken har kultur- 

och fritidskontoret även tagit fram ett förslag till uppföljningsplan för 

auktoriserade anordnare i enlighet med Regler för kulturcheck”. 

Utifrån ovan föreslår kultur- och fritidskontoret att Kultur- och fritidsnämnden 

föreslår Kommunfullmäktige att anta de reviderade reglerna för Kulturcheck 

samt fastställa kulturcheckens storlek för 2023 till 13 600 kr per 

checkberättigad kursplats och år. Därtill föreslår kultur- och fritidskontoret att 

Kultur- och fritidsnämnden anta ”Uppföljningsplan kulturcheck”. 

Barnperspektiv 

Revideringen av Regler för Kulturcheck kommer innebära ett bredare 

kulturutbud med tryggare anordnare vilket gynnar barns tillgång till 

kulturupplevelser. Justeringen kommer även leda till att barn tidigare i ålder kan 

få ta del och gynnas av kommunens breddade kulturutbud. 



31 Revidering av Regler för kulturcheck och justering av kulturcheckens storlek - KFN 22/0137-1 Revidering av Regler för kulturcheck och justering av kulturcheckens storlek : Revidering av Regler för kulturcheck samt fastställande av kulturcheckens storlek för 2023

 

 
   

Datum Vår beteckning 7 (7)  
2022-10-12 KFN 22/0137 

 
 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidschef  

Felicia Rydin 

 

Administratör Kulturcheck  

  

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2021 

– Regler för Kulturcheck 

2. Protokoll från Kommunfullmäktige sammanträde den 9 juni 2021 

3. Regler för Kulturcheck antagna av Kommunfullmäktige 31 mars 2021 

4. Förslag till reviderade Regler för kulturcheck 

5. Uppföljningsplan Kulturcheck 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLLSUTDRAG 31 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-03-31 

 

 

§ 39 Regler för Kulturcheck 
 Dnr KS 20/0166 

Beslut 

1. Regler för kulturcheck antas. 

2. Tidsplan för besked till anordnare enligt reglerna för kulturcheck 

förskjuts år 2021 till den 30 juni 2021. 

Reservationer (skriv in alla namn) 

Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 

Björnberg (S), Seid Alajbegovic (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), 

Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund och Annika Falk (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V), Annelise Lindblom (V) och Khalouta Simba (V) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

Sara Ridderstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till 

beslut. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden fattade den 26 februari 2020 beslut om att 

överlämna ett förslag om regler för kulturcheck till Kommunfullmäktige. 

Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer till barn och 

unga som ett komplement till verksamheten inom kulturskolan som bedrivs i 

kommunens regi.  

I de föreslagna reglerna framgår att anordnare av kulturaktiviteter som vill bli 

godkända som leverantörer i kulturchecksystemet ska erbjuda undervisning 

inom konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, 

foto, digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning. 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fridsnämndens förslag 

till beslut om regler för kulturcheck men föreslår en extra beslutspunkt 

avseende tidsplan för år 2021. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021 

 Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3 

februari 2020 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 

februari 2020 
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PROTOKOLLSUTDRAG 32 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-03-31 

 

 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2020 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde sen 18 

februari 2020 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2020 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 

oktober 2019 

 Handlingsplan för kultur(skole)check den 2 oktober 2019. 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Regler för kulturcheck antas. 

2. Tidsplan för besked till anordnare enligt reglerna för kulturcheck 

förskjuts år 2021 till den 30 juni 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Naser Vukovic (S) yttrar sig i ärendet yrkar avslag till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V) yttrar sig och yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig och yrkar avslag till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Mattias Peterson (C) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Paul Gustafsson (M) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Fredrik Kjos (M) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Annelies Lindblom (V) yttrar sig och yrkar avslag till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet och yrkar avslag till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Jan Stefansson (KD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 
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Yttranden 

Hibo Salad Ali (S) yttrar sig i ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

förslag till beslut och förslag om avslag till Kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång. De som vill att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

Kommunstyrelsens förslag till beslut säger ”ja” och de som röstar för avslag 

säger ”nej”. 

Ordförande finner efter omröstning 26 röster på ja och 15 röster på nej. Han 

konstaterar därefter att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 

Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Camilla Janson (S)  x  

Fredrik Kjos (M) x   

Katarina Olofsson (SD) x   

Rolf Nersing (S)  x  

Mats Högberg (M) x   

Martin Nomark (L) x   

Andreas Persson (SD) x   

Jan-Erik Björk (KD) x   

Annelies Lindblom (V)  x  

Catharina Andersson (S)  x  

Masoud Zadeh (M) x   

Lisa Edwards (C) x   

Björn-Inge Björnberg (S)  x  

Johan Silversjö (SD) x   

Hans Åberg (L) x   

Seid Alajbegovic (S)  x  

Sara Ridderstedt (MP)  x  
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Marcus Sköld (M) x   

Agnieszka Silversjö (SD) x   

Rasmus Lindstedt (S)  x  

Mait Johansson (M) x   

Jan Stefansson (KD) x   

Khalouta Simba (V)  x  

Kerstin Ahlin (S)  x  

Paul Gustavsson (M) x   

Annette Nyberg (SD) x   

Anders Eklöf (L) x   

Naser Vukovic (S)  x  

Stanislaw Lewalski (M) x   

Mattias Peterson (C) x   

Hino Salad Ali (S)  x  

Jan Ramstedt (SD) x   

Rolf Andersson (M) x   

Sven-Inge Nylund (S)  x  

Göran Malmestedt (M) x   

Börje Wredén (L) x   

Tina Teljstedt (KD) x   

Börje Svensson (SD) x   

Erik Karlsson (V)  x  

Annika Falk (S)  x  

Anders Åkerlind (M) x   

Reservationsmotivering 

Socialdemokraterna lämnar följande reservationsmotivering: 

”Socialdemokraterna har en annan syn på hur en Kulturcheck skulle användas i den 

kommunala verksamheten. Vi vill satsa på den kommunala kulturskolan i stället för att 

lägga pengar på dyra checkar, ökad administration och minskat utbud. 

Vi vill ge förutsättningar för den kommunala Kulturskolan att utvecklas och bredda 

sitt utbud och elevupptagningsområde. 

Minoritetsstyrelsen dimridå att försöka reducera frågan till en valfrihetsfråga saknar 

relevans. 
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För Socialdemokraterna innebär valfrihet att kunna välja innehåll och kvalitet. Det 

måste skiljas från att ideologiskt koppla valfrihet till utförare.” 
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Vänsterpartiet lämnar följande reservationsmotivering: 

”Kulturchecken utarmar den kommunala kulturskolan vilket medför en märkbar 

kvalitetsförsämring av dess verksamhet. 

Därför reserverar sig Vänsterpartiet mot detta beslut!” 

Miljöpartiet lämnar följande reservationsmotivering: 

”Miljöpartiet vill istället för Kulturcheck se satsningar på vår egen Kulturskola med ett 

ökat utbud, uppsökande verksamhet för att nå grupper som idag inte deltar, arbeta med 

en jämnare könsfördelning på aktiviteterna samt sänka Kulturskolans avgift och en 

satsning på att korta kön.” 

Beslutet skickas till: 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Juridikfunktionen 
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§ 95 Avgifter och ersättning Kulturcheckar 
 Dnr KS 21/0225 

Beslut 

1. Avgiften för kulturskolans vårdnadshavare och myndiga elever per elev 

och kurs med nuvarande längd på lektion, kvarstår enligt tidigare beslut 

med 900 kr, oavsett vem som är anordnare av kursen. 

2. Kulturcheckersättningen till anordnare av kurser fastställs för år 2021 

till 6.000 kronor för varje genomförd kurs per elev och termin. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge 

Björnberg (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), Naser Vukovic (S), 

Helena Austrell (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika 

Falk (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Annelies Lindblom (V), Erik Karlsson (V) och Khalouta Simba (V) reserverar 

sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för 

barn och ungas egna skapande inom Kulturskolans område. Syftet är att kunna 

erbjuda ett bredare utbud gällande alla konstformer som ett komplement till 

kulturskolans verksamhet som drivs i kommunens regi. Den 31 mars 2021 

antog Kommunfullmäktige ”Regler för kulturcheck” och planeringen är att den 

nya modellen ska implementeras till hösten 2021. 

Enligt ”Regler för kulturcheck ” 3.6. ska vårdnadshavare eller myndig elev 

betala terminsavgift till Upplands-Bro kommun oavsett vilken anordnare som 

erbjuder kulturaktiviteten, en extern anordnare eller kommunen. 

Terminsavgiftens storlek beslutas av Kommunfullmäktige.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 30 mars 2021 om att föreslå för 

Kommunfullmäktige att befintlig kursavgift för vårdnadshavare och myndiga 

elever kvarstår vid införandet av kulturchecksystemet och förblir 900 kr för en 

kurs per termin och elev.  

Enligt 4.2. i ”Regler för kulturcheck” framgår att Kommunfullmäktige årligen 

ska fastställa ett checkbelopp som utgör ersättningen till den som anordnar en 

kulturaktivitet. 

För anordnare av kulturaktiviteter föreslår Kultur- och fritidsnämnden att 

kulturcheckersättningen för år 2021 bli 6000 kr för varje genomförd kurs per 



31 Revidering av Regler för kulturcheck och justering av kulturcheckens storlek - KFN 22/0137-1 Revidering av Regler för kulturcheck och justering av kulturcheckens storlek : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni 2021 - Avgifter och ersättning Kulturcheckar

 

PROTOKOLLSUTDRAG 19 (44)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-06-09 

 

 

elev och termin. Principen för kulturcheck är densamma som för skolpeng 

vilket innebär att oavsett om kunden väljer en kommunal eller en privat 

anordnare så följer kulturchecken med eleven.  

Kommunledningskontoret har inga ytterligare synpunkter i ärendet och ställer 

sig bakom Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2021. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 

mars 2021. 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 18 mars 2021. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 

2021. 

 Regler för Kulturcheck – antagna av Kommunfullmäktige den 31 mars 

2021. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 

november 2012. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Avgiften för kulturskolans vårdnadshavare och myndiga elever per elev 

och kurs med nuvarande längd på lektion, kvarstår enligt tidigare beslut 

med 900 kr, oavsett vem som är anordnare av kursen. 

2. Kulturcheckersättningen till anordnare av kurser fastställs för år 2021 

till 6.000 kronor för varje genomförd kurs per elev och termin. 

Yttranden 

Rolf Nersing (S) yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag. 

Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag av 

Kommunstyrelsens förslag till beslut och yrkar på följande förslag till beslut: 

1. Socialdemokraterna föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 

avgiften för Kulturskolan sänks till 500 kr per elev/termin till och med 

31.12.2021 

2. Socialdemokraterna föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 

avgiften för Kulturskolan sänks till 0 kr per elev/termin från och med 

01.01.2022 
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3. Att kvarvarande medel, 1 900 tkr, ska användas för att utveckla och 

bredda verksamheten i den kommunala Kulturskolan samt garantera 

minst en kulturupplevelse per år och barn/elev i Upplands Bros skolor 

Erik Karlsson (V) yrkar på avslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns 3 förslag till beslut, Kommunstyrelsens 

förslag, avslag samt Socialdemokraternas förslag. 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner 

att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer därefter Kommunstyrelsens förslag mot 

Socialdemokraternas förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat i 

enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige 

godkänner följande beslutsgång: De som önskar att ärendet beslutas i enlighet 

med Kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ”ja” och de som önskar att 

ärendet beslutas i enlighet med Socialdemokraternas förslag till beslut röstar 

”nej”. Under voteringen lämnas 24 ”ja” röster, 14 ”nej” röster och 1 ledamot 

avstår att rösta. Ordföranden finner därmed att Kommunfullmäktige har 

beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 

Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Camilla Janson (S)  X  

Fredrik Kjos (M) X   

Agnieszka Silversjö (SD) X   

Rolf Nersing (S)  X  

Lars Axelsson (M) X   

Martin Nomark (L) X   

Andreas Persson (SD) X   

Jan-Erik Björk (KD) X   

Annelies Lindblom (V)  X  

Catharina Andersson (S)  X  

Masoud Zadeh (M) X   

Lisa Edwards (C) X   

Björn-Inge Björnberg (S)  X  

Johan Silversjö (SD) X   
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Hans Åberg (L) X   

Helena Austrell (S)  X  

Sara Ridderstedt (MP)   X 

Marcus Sköld (M) X   

Anette Nyberg (SD) X   

Rasmus Lindstedt (S)  X  

Kerstin Molander (M) X   

Jan Stefansson (KD) X   

Khalouta Simba (V)  X  

Kerstin Ahlin (S)  X  

Paul Gustavsson (M) X   

Nawal Al-Ibrahim (L) X   

Naser Vukovic (S)  X  

Stanislaw Lewalski (M) X   

Ricard Wikman Koljo (C) X   

Hino Salad Ali (S)  X  

Rolf Andersson (M) X   

Sven-Inge Nylund (S)  X  

Mats Högberg (M) X   

Börje Wredén (L) X   

Tina Teljstedt (KD) X   

Börje Svensson (SD) X   

Erik Karlsson (V)  X  

Annika Falk (S)  X  

Anders Åkerlind (M) X   

Reservationsmotivering 

Socialdemokraterna lämnar följande reservationsmotivering: 

”Socialdemokraterna har en annan syn på hur en Kulturcheck skulle användas 

i den kommunala verksamheten. Vi vill satsa på den kommunala kulturskolan i 

stället för att lägga pengar på dyra checkar, ökad administration och minskat 

utbud. Vi vill ge förutsättningar för den kommunala Kulturskolan att utvecklas 

och bredda sitt utbud och elevupptagningsområde.  

Minoritetsstyrelsen dimridå att försöka reducera frågan till en valfrihetsfråga 

saknar relevans. 
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För Socialdemokraterna innebär valfrihet att kunna välja innehåll och kvalitet. 

Det måste skiljas från att ideologiskt koppla valfrihet till utförare.” 

 

Vänsterpartiet lämnar följande reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet reserverar sig mot att kulturchecken kommer att utarma den 

välrenommerade Kulturskolan som vi har i kommunen. Kulturchecken är 

utformad så att vår Kulturskola kommer att utarmas med motsvarande belopp 

varje gång någon elev väljer att anlita något annat utbildningsforum än vår 

kommunala. Gärna en kulturcheck under ordnade former samtidigt som vår 

kulturskola premieras genom att få egna höjda medel för dess verksamhet.  

När ett köttben slängs ut är det inte bara den hungriga som samlas kring 

måltiden utan även rovdjuren.  

I detta fall kommer vare sig kommun eller föräldrar i många fall ha en 

överblick över vem det är som kommer att undervisa eleven. Vi vet sedan 

tidigare, främst från idrotten tragiska exempel på att barn och ungdomar har 

utnyttjats av sina personliga coacher. Att tro att detta inte kan hända här, att 

ungdomarna kan komma att råka ut för något liknande är att sticka huvudet i 

sanden. Här ser Vänsterpartiet att Alliansen profitens intressen sätts i första 

hand och ungdomarnas intresse, dess trygghet är av underordnad betydelse!” 

Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande reservationsmotivering: 

"Miljöpartiet vill istället för Kulturcheck se satsningar på vår egen Kulturskola 

med ett ökat utbud, uppsökande verksamhet för att nå grupper som idag inte 

deltar, arbeta med en jämnare könsfördelning på aktiviteterna samt sänka 

Kulturskolans avgift och en satsning på att korta kön." 

Beslutet skickas till: 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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1 Regler för kulturcheck i Upplands-Bro
kommun

1.1 Inledning

Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för
kulturaktiviteter för barn och unga. Syftet är att ge barn och unga ett bredare
utbud gällande alla konstformer som ett komplement till kulturskolans
verksamhet som drivs i kommunens regi. Genom checksystemet kan fler
kulturformer erbjudas och det möjliggörs för fler barn och unga att ta del av
kulturlivet.

1.2 Begrepp

Följande begreppsdefinitioner gäller i dokumentet ” re gle r för kult urch eck ” .

Auktorisationsvillkor = villkor för godkännande som anordnare
Anordnare = leverantör av en tjänst
Ansöka om auktorisation = ansöka om godkännande
Auktorisation = beslut om godkännande av anordnare
Avauktorisera = beslut om att häva anordnaren

2 Anordnare av kulturaktiviteter

2.1 Målgrupp

Anordnaren ska på elevens fritid erbjuda undervisning inom konstformerna
dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt
skapande, nycirkus och/eller musikundervisning under terminerna enligt
följande; enskild undervisning (gäller endast musikundervisning),
gruppundervisning och/eller ensembler för barn och ungdomar mellan 6–19 år,
samt för unga vuxna mellan 19–24 år som är/varit inskrivna vid
gymnasiesärskola och som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Alla barn
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mellan 6-19 år, samt unga vuxna mellan 19-24 år som är/varit inskrivna vid
gymnasiesärskola, och som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun erbjuds
checkar för att kunna delta i kulturverksamhet på sin fritid. Verksamheten ska
äga rum i Upplands-Bro kommun.

För att bli en auktoriserad måste anordnaren uppfylla de auktorisationsvillkor
som är beslutade av Upplands-Bro kommun.

2.2 Krav på anordnare

Anordnaren ska driva sin verksamhet utifrån Upplands-Bro kommuns
övergripande mål. Anordnaren ska arbeta aktivt för att bredda deltagandet ur
ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Upplands-Bro kommuns övergr ipande mål:

Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor
som berör dem själva och samhället i stort.
Meningsfullt åldrande - l ivskvalitet och känslan av meningsfullhet hos
våra äldre invånare är god.

Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och
utveckling för dagens och nästa generations invånare.

Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt
och psykiskt och känner trygghet i vardagen.

Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 %
varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.

I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och
konkurrensneutralitet.
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3 Administrativa bestämmelser för den som
erhåller tjänsten

3.1 Rätt till kulturcheck

Rätt till kulturcheck har barn och unga i åldrarna 6-19 år, samt unga vuxna
mellan 19-24 år som är/varit inskrivna i gymnasiesärskola, och som är
folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Rätten ti ll check gäller från
höstterminen det år då barnet fyller sex år och elev som under pågående termin
fyller 20 år får avsluta den terminen. Unga vuxna som varit inskrivna i
gymnasiesärskola och fyller 25 år under pågående termin får avsluta den
terminen.

Elev som ändrar folkbokföringsort från Upplands-Bro kommun under
pågående termin har rätt till kulturcheck fram till och med att terminen är
avslutad.

Elev har rätt till tre checkar inom valfritt ämne/kurs men endast en för enskild
musikundervisning. Övriga två kan då vara i ensemble eller gruppverksamhet.
Elevplatser för barn och unga mottagna i särskola, ersätts med dubbla checkar
för den kurs som väljs.

3.2 Ansökan om check

Ansökan om check görs av vårdnadshavare/myndig elev i kommunens
administrativa datasystem.

3.3 Erbjudande av plats

Plats erbjuds av anordnaren via kommunens administrativa datasystem. Vid
eventuellt fulltecknade kurser kan intresseanmälan lämnas i systemet.

3.4 Kontrakt

När vårdnadshavare/myndig elev accepterar ett platserbjudande, accepteras
även de villkor som gäller för avgift och övriga regler gällande verksamheten.



31 Revidering av Regler för kulturcheck och justering av kulturcheckens storlek - KFN 22/0137-1 Revidering av Regler för kulturcheck och justering av kulturcheckens storlek : Regler för Kulturcheck antagna av Kommunfullmäktige 31 mars 2021

Regler för kulturcheck

Sid 6 av 20

3.5 Omval och uppsägning

Kunden kan byta anordnare. Eventuella omval, det vill säga uppsägning av
elevplats hos en anordnare och val av ny anordnare, ska göras av
vårdnadshavare/myndig elev i kommunens administrativa system. Vid kundens
uppsägning av plats erhåller anordnaren checkersättning under två månader
från uppsägningsdatum.

3.6 Avgifter

Vårdnadshavare/myndig elev betalar terminsavgift till Upplands-Bro kommun
oavsett vilken anordnare som driver verksamheten. Anordnare får inte lägga ti ll
ytterligare avgifter för undervisningsmaterial utöver instrumenthyra.
Terminsavgiften betalas i samband med kursbokningen.

Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvaro medges inte, med undantag för
frånvaro som kan styrkas med läkarintyg.

Avgiften och avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige.

4 Administrativa bestämmelser för anordnare

4.1 Ansökan om auktorisation

Ansökan om auktorisation görs på särskild blankett som finns på
www.upplands-bro.se och kan göras kontinuerligt under året.
Auktorisationsbeslut inför kommande hösttermin meddelas senast 1 mars varje
år.

4.2 Fastställande av checkbelopp

Kommunfullmäktige fastställer årligen checkbelopp för verksamheten.
Checkbeloppet utgör ersättning till anordnaren.
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4.3 Utbetalning av check

Anordnaren ska senast den 15:e registrera elevens aktivitet för att erhålla
ersättning för innevarande månad med undantag för september då den 20:e är
sista dag för registrering.

Utbetalning sker tolv månader per år. Ersättningen för juli och augusti är
preliminär och räknas av mot antalet aktiviteter som gäller för september
månad.

4.4 Information till kunder om godkända anordnare

Anordnare ska inom två veckor efter godkännande lämna uppgifter avseende
verksamheten ti ll kommunen. Anordnaren ansvarar för att kurserna i
kommunens administrativa system är aktuell och uppdaterad. Endast valbara
kurser ska presenteras. Terminsavgiften kan endast betalas i samband med
kursbokningen.

4.5 Uppföljning och kontroll

Det är kunden som i första hand avgör kvaliteten. En kund som inte är nöjd kan
byta anordnare. Inom kulturschecksystemet sker uppföljning och utvärdering
av anordnarens resultat och effekt av verksamheten. Detta i syfte att säkerställa
en god kvalitet på tjänsten.

Nämndens uppföljning ska visa om verksamheten utvecklas i den riktning som
målen anger samt ge nämnd och allmänheten möjlighet till fördjupade
kunskaper om hur verksamheten fungerar. Uppföljningsarbetet ska även
stimulera och utveckla verksamheten och därmed bidra till en ökad
måluppfyllelse och högre kvalitet.
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Uppföljning och kontroll omfattar flera delar:

Uppföljning av att individen som erbjuds en kurs är nöjd med
undervisningen.

Uppföljning och kontroll av ställda krav i auktorisationsvillkoren.

Uppföljning av målvärden i Kultur- och fritidsnämndens mål och
indikatorer.

Enligt dessa villkor ska anordnaren delta i kommunens kvalitetsarbete, där
uppföljning utgör en del. Uppföljning kommer att ske enligt en
uppföljningsplan som antas av kultur- och fritidsnämnden.

4.6 Övriga bestämmelser om verksamheten

På Upplands-Bro kommuns hemsida finns en mer information för anordnare.

5 Beslutanderätt om regler
Den enskildes rätt till tjänsten Följer av lag eller beslut från

kommunfullmäktige

Checkens storlek Beslutas av kommunfullmäktige

Auktor isationsvillkor
Villkor för att bli auktoriserad
och för att behålla
auktorisationen

Särskilda villkor som ställs på
anordnaren för den aktuella
tjänsten inom ramen för de
generella
auktorisationsvillkoren

Beslutas av kommunfullmäktige

Beslutas av ansvarig nämnd i
samband med att
Kulturchecksystemet införs
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Avauktor isation

Grund för att återkalla
auktorisation

Återkallelse av auktorisation
till följd av brister i
verksamheten

Beslutas av kommunfullmäktige

Beslutas av nämnd och får inte
delegeras i annat fall än till
ordföranden med stödav
bestämmelserna i 6 kap 36 §
kommunallagen. Vid misstanke om
allvarlig brist i verksamheten som
utgör fara för kund får ordföranden
besluta att interimistiskt återkalla
auktorisationen.

6 Auktorisationsvillkor
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för auktorisationsvillkoren och villkoren
anger hur de kontrolleras och följs upp, samt vad som händer vid brister hos
anordnaren.

För att vara godkänd som anordnare ska auktorisationsvillkoren som Upplands-
Bro kommun antagit uppfyllas. Siffror inom parentes anger till vilket generellt
auktorisationsvillkor de specifika auktorisationsvillkoren hör.



31 Revidering av Regler för kulturcheck och justering av kulturcheckens storlek - KFN 22/0137-1 Revidering av Regler för kulturcheck och justering av kulturcheckens storlek : Regler för Kulturcheck antagna av Kommunfullmäktige 31 mars 2021

Regler för kulturcheck

Sid 10 av 20

6.1 Uteslutning, registrering och ekonomisk ställning

Generella auktor isationsvillkor Kontrollpunkter Vid br ist

1. Anordnaren får inte vara i
konkurs eller likvidation, under
tvångsförvaltning eller föremål
för ackord eller tills vidare ha
inställt sina betalningar eller vara
underkastat näringsförbud.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

2. Anordnaren får inte vara
föremål för ansökan om konkurs,
tvångslikvidation, ackord eller
annat liknande förfarande.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

3. Anordnaren och personer som
har väsentligt inflytande över
verksamheten får inte genom
lagakraftvunnen dom vara dömd
för brott som avser
yrkesutövningen eller
brottslighet som kan skada
förtroendet.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

4. Anordnaren och/eller ansvarig
för verksamheten får inte ha gjort
sig skyldig till allvarligt fel i
yrkesutövningen.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

5. Anordnaren ska fullgöra sina
skyldigheter avseende
socialförsäkringsavgifter och
skatt.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation
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6. Anordnaren ska senast när
verksamheten startar vara
registrerad hos Bolagsverket och
uppvisa registreringsbevis.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

7. Anordnaren ska vara godkänd
för F-skatt.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

8. Anordnaren ska senast när
verksamheten startar ha
erforderliga tillstånd för att
bedriva aktuell verksamhet.

Uppföljning Avauktorisation

9. Anordnaren ska genom utdrag
från UC eller motsvarande
register eller på annat sätt om
anordnarens verksamhet är
nystartad, visa att den har
erforderlig ekonomisk kapacitet.

Uppvisa vid
auktorisation

Enbart villkor
för auktorisation

10. Anordnare som har
avauktoriserats efter att ha brutit
mot eller bedömts inte uppfylla
auktorisationsvillkoren ska för
att åter bli auktoriserad visa att
åtgärder har vidtagits för att
bristerna inte ska upprepas.

Vid auktorisation
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Specifika auktor isationsvillkor

(3) Anordnaren ska tillse att utdrag ur belastningsregistret visas för
Upplands-Bro kommun avseende varje anställd hos anordnaren. Detta sker
vid auktorisation och löpande vid nyanställning av personal.

(1-10) Anordnare som avser att avveckla verksamheten ska meddela
kommunen det minst sex månader innan, eller den tid som annars beslutas i
särskilt fall, före verksamhetens upphörande. När verksamheten har upphört
är anordnaren avauktoriserad.

Om anordnare saknar uppdrag under en period av tolv månader
avauktoriseras anordnaren.

Om föreskrifter för verksamheten eller om auktorisationsvillkoren inte följs
återkallas auktorisationen. Vid mindre brister kan varning utdelas. Om
anordnaren inte inom tid som anges i varningen har åtgärdat de i varningen
angivna bristerna återkallas auktorisationen.

Alla beslut i auktorisationsfrågor kan överklagas. Hänvisning till överklagan
lämnas i varje enskilt ärende.

6.2 Lokaler, IT-system

Generella auktor isationsvillkor Kontrollpunkter Vid br ist

11. I förekommande fall: Lokaler
och utrustning ska vara anpassande
till verksamheten och godkända för
sitt ändamål av berörda
myndigheter.

Uppföljning Varning
och/eller
avauktorisation

12. Anordnaren ska kunna ta emot
och lämna information till
kommunen på ett sådant sätt att
uppgifterna kan hanteras av
kommunens administrativa system.

Uppföljning Varning
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Specifika auktor isationsvillkor

(12) Anordnare som auktoriserats av Upplands-Bro kommun förbinder sig
att använda det administrativa datorstöd som kommunen anvisar. Det
administrativa datorstödet utgör bl.a. underlag för utbetalning av ersättning
till anordnarna. Anordnaren ska utse en administratör som ska ha god
kompetens inom det administrativa datorstöd som kommunen anvisar.

Anordnare ansvarar för marknadsföring av den utbildning man erbjuder i
form av webbsidor, kataloger, broschyrer och affischer m.m.

6.3 Verksamhetsansvarig och ledning

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

13. Den som utövar den dagliga
ledningen av verksamheten ska
ha för arbetsuppgifterna och
verksamhetens inriktning
adekvat kompetens.

Uppvisa vid
auktorisation

Varning och/eller
avauktorisation

14. Den som ansvarar för den
dagliga ledningen av
verksamheten ska ha för
arbetsuppgifterna och
verksamhetens inriktning
adekvat kompetens.

Uppföljning Varning

15. Om anordnaren avser att
byta den som ansvarar för den
dagliga ledningen av
verksamheten ska detta anmälas
till kommunen för godkännande

Egen anmälan Varning
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Specifika auktor isationsvillkor
(14) Verksamheten ska ledas av en av anordnaren utsedd kontaktperson som
svarar för de löpande kontakterna med Kultur- och fritidskontoret.

Ledningen för kulturskolan ska säkerställa att utbildning, kompetens och
erfarenhet finns för uppdraget samt kontinuerligt tillhandahålla
kompetensutveckling.

6.4 Underleverantör

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

16. Auktorisationen får inte
överlåtas till annan fysisk eller
juridisk person. Om anordnaren
är en juridisk person och denne
byter ägare ska ny ansökan ges
in och auktorisationen
omprövas.

1. Egen anmälan

2. Uppföljning

Avauktorisation

6.5 Ledningssystem för kvalitet

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

17. Anordnaren ska ha rutiner
för hantering av synpunkter,
klagomål, fel, brister och
avvikelser.

Uppföljning Varning

18. Anordnaren ska rapportera
allvarliga klagomål, fel, brister
och avvikelser till kommunen.

1. Egen anmälan

2. Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation
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19. Anordnare ska redovisa
åtgärdsplaner kopplade ti ll
allvarliga klagomål, fel, brister
och avvikelser.

1. Egen anmälan

2. Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation

20. Anställd hos anordnare har
rätt att anmäla missförhållanden
till kommunen. Anordnaren
eller någon denne ansvarar för,
får inte efterforska vem som har
gjort sådan anmälan.

1. Uppföljning

2. Anmälan

Varning

Specifika auktor isationsvillkor

(17-20) Anordnaren ska återkommande följa upp och kvalitetssäkra sin
verksamhet. Anordnaren ska ha rutiner för en systematisk hantering av
synpunkter och klagomål från kunderna i syfte att förbättra och utveckla
verksamheten.
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6.6 Mål, lagar, uppföljning

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

21. Anordnaren ska redovisa hur
de statliga och/eller kommunala
målen för verksamheten ska nås.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation

22. Anordnaren ska vara
förtrogen med och följa inom
området gällande lagar,
förordningar och föreskrifter
som gäller för verksamhet som
omfattas av
kulturchecksystemet.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation

23. Kommunen ska ha rätt till
insyn i verksamheten för
uppföljning och utvärdering. I
detta ingår att kommunen ska få
del av handlingar som
kommunen efterfrågar.
Anordnaren ska delta i den
uppföljning som kommunen
genomför.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation

Specifika auktor isationsvillkor

(21-23) Kommunen ska äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs
samt få tillgång till de uppgifter som behövs för att verksamhetens
måluppfyllelse, inriktning och kvalitet ska kunna kontrolleras.

Kommunen ska ha rätt att ta del av samtliga handlingar hos anordnaren som
rör verksamheten.
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Anordnaren ska samverka med företrädare för Upplands-Bro kommun och
andra anordnare.

Anordnaren ska erbjuda undervisning inom konstformerna dans,
teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande,
nycirkus och/eller musikundervisning på fritiden under hela året.

Anordnaren ska erbjuda minst 27 undervisningstillfällen per elevplats per
läsår i form av terminskurs.

Alla anordnare ska erbjuda goda möjligheter för eleverna att visa upp sitt
arbete i offentliga sammanhang.

Anordnaren ska vara väl förtrogen med de av Upplands-Bro kommun
fastställda målen och de nationella kulturpolitiska målen.

6.7 Ansvarsförsäkring

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

24. Anordnaren ska inneha
ansvarsförsäkring som
säkerställer att kunden och
kommunen hålls skadeslös för
skada orsakad genom fel eller
försummelse av personal
anställd hos anordnaren.

Uppföljning Avauktorisation
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6.8 Personal

Generella auktor isationsvillkor Kontrollpunkter Vid br ist

25. Det ska senast när verksamheten
startar finnas personal i sådan
omfattning och med relevant
utbildning och erfarenhet att statliga
och/eller kommunala mål för
verksamheten kan nås.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation

26. Ansvarig för verksamheten och
samtliga personal som anställs ska
till anordnaren lämna ett
registerutdrag ur det register som
förs enligt lagen om
belastningsregister. Utdraget får
vara högst ett år gammalt. Register
avseende samtliga inom
verksamheten ska finnas tillgängliga
vid uppföljning/tillsyn.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation

27. Anordnaren ansvarar för att all
personal inom verksamheten iakttar
den sekretess och tystnadsplikt som
gäller för verksamheten

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation

28. Utifrån verksamhetens behov
ska anordnaren ha rutiner som
säkerställer att personalen iakttar
sekretess och tystnadsplikt samt
följer krav på dokumentation och
rapporteringsskyldigheten om
missförhållanden enligt lag.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation
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Specifika auktor isationsvillkor

(25) Anordnaren ska erbjuda lärare med högskolekompetens inom området
eller motsvarande kompetens i form av annan eftergymnasial utbildning
inom aktuell verksamhet, och/eller pedagogisk skicklighet förvärvad genom
minst fem års yrkeserfarenhet inom den konstform de ska bedriva. Lärarna
ska kontinuerligt erhålla kompetensutveckling.

6.9 Skyldighet att ta emot kunder

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

29. Anordnaren ska inom ramen
för sin auktorisation ta emot den
kund som väljer anordnaren för
utförande av tjänst som kunden
har rätt till.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation

30. Anordnaren ska ingå i
eventuellt kösystem som
kommunen har.

Uppföljning Avauktorisation

31. Anordnaren ska acceptera av
kommunen beslutad förtur för
kund.

Uppföljning Varning och/eller
avauktorisation
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6.10 Övriga krav på verksamheten

Generella
auktor isationsvillkor

Kontrollpunkter Vid br ist

32. Anordnaren ska kunna
tillhandahålla verksamheten
hela året.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation

33. Anordnaren ska rapportera
större förändringar avseende
verksamhet eller ekonomi till
kommunen.

Egen anmälan Varning
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1 Regler för kulturcheck i 
Upplands-Bro kommun 

1.1 Inledning 
Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för 
kulturaktiviteter. Syftet är att ge barn och unga ett bredare utbud gällande alla 
konstformer inom kulturcheckssystemet. Genom checksystemet kan fler 
konstformer erbjudas och möjliggöra för fler att ta del av kulturlivet.  
För att bli en anordnare av kulturverksamhet i Upplands-Bro kommun sker en 
auktorisationsprocess gällande vilka typer av kurser/verksamheter anordnaren 
får utföra i kommunen.  

1.2 Begrepp 
Följande begreppsdefinition gäller i dokumentet ”Regler för kulturcheck”. 

• Auktorisationsvillkor = villkor för att bli auktoriserad som anordnare 

• Anordnare = leverantör av tjänst 

• Ansökan = ansökan om auktorisation 

• Auktorisation = beslut om godkännande av anordnare 

• Avauktorisation = beslut om att upphäva auktorisation av anordnaren 

2 Anordnare av kulturaktiviteter 
2.1 Målgrupp 
Anordnaren ska på elevens fritid erbjuda undervisning inom konstformerna 
dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt 
skapande, nycirkus och/eller musikundervisning under terminerna enligt 
följande: enskild undervisning, gruppundervisning och/eller ensemble.  
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Alla barn mellan 6–19 år samt unga vuxna mellan 19–24 år som är/har varit 
inskrivna vid särgymnasieskola, och som är folkbokförda i Upplands-Bro 
kommun erbjuds checkar för att kunna delta.  

Verksamheten ska äga rum i Upplands-Bro kommun. För att bli godkänd måste 
anordnaren uppfylla de auktorisationsvillkor som är beslutade av Upplands-Bro 
kommun. Kommunen har rätt att ställa krav på att endast kurser som 
kompletterar redan existerande kursutbud får erbjudas inom ramen för 
kulturchecksystemet. 

2.2 Krav på anordnaren 
Anordnaren ska bedriva sin verksamhet utifrån Upplands-Bro kommuns 
övergripande mål. Anordnaren ska arbeta aktivt för att bredda deltagandet ur 
ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. 

Anordnarens kursutbud ska även utöver att följa kommunens övergripande mål 
komplettera det redan existerande kursutbudet inom kulturcheckssystemet. Det 
är under auktorisationsprocessen som kultur- och fritidsnämnden gör en 
sammanvägd bedömning av flera aspekter som kommunen anser vara 
kompletterande, bland annat kurstyp, kursform, tidpunkt och område. Oavsett 
om ansökan leder till att anordnaren auktoriseras eller nekas kommer en tydlig 
och transparent rapport av kommunens bedömning och motivering att skickas 
till den ansökande aktören. 

Om en redan auktoriserad anordnare vill utöka sitt kursutbud ska anordnaren 
först samtala med kultur- och fritidskontoret för att åter igen genomgå en 
sammanvävd bedömning om de nya kurserna anses vara kompletterande eller 
inte. 
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3 Administrativa bestämmelser för 
den som erhåller tjänster 

3.1 Rätt till kulturcheck 
Rätt till kulturcheck har barn och unga i åldrarna 6–19 år samt unga vuxna 
mellan 19–24 år som är/varit inskrivna i gymnasiesärskola, och som är 
folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Rätten till check gäller från det år som 
eleven fyller 6 år och elev som under pågående termin fyller 20 år får avsluta 
den terminen. Unga vuxna som är/varit inskrivna i gymnasiesärskola och fyller 
25 år under pågående termin får avsluta den terminen. 

Elev som ändrar folkbokföringsort från Upplands-Bro kommun under 
pågående termin har rätt till kulturcheck fram till och med att den pågående 
terminen är avslutad. 

Elev har rätt till två checkar inom valfri terminskurs och rätt till en check för 
ensemble/orkesterundervisning. Elevplatser för barn och unga mottagna i 
särskola, ersätts med dubbla checkar för den kurs de väljer. 

3.2 Erbjudande av plats 
Plats erbjuds av anordnaren via kommunens administrativa datasystem. Vid 
eventuellt fulltecknade kurser kan intresseanmälan lämnas i systemet. 

3.3 Kontakt 
När vårdnadshavare/myndig elev accepterar ett platserbjudande, accepteras 
även de villkor som gäller för kursavgift och övriga regler gällande 
verksamheten. 

3.4 Omval och uppsägning 
Kunden kan byta anordnare. Eventuellt omval, det vill säga uppsägning av 
elevplats hos en anordnare och val av ny anordnare, ska göras av 
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vårdnadshavare/myndig elev i kommunens administrativa system. Vid kundens 
uppsägning av plats erhåller anordnaren checkersättning under två månader 
från uppsägningstid. 

3.5 Avgifter 
Vårdnadshavare/myndig elev betalar terminsavgift till Upplands-Bro kommun 
via kommunens administrativa system oavsett vilken anordnare som driver 
verksamheten. Anordnare får inte lägga till ytterligare avgifter för 
undervisningsmaterial utöver eventuell instrumenthyra. 

Terminsavgiften betalas i samband med kursbokning. 

Avdrag och återbetalning vid elevs frånvaro medges inte, med undantag för 
frånvaro som kan styrkas med läkarintyg. Vårdnadshavare/myndig elev har 
ångerrätt som gäller fram till dagen innan kursstart. Om kursen redan startat 
vid köp av kurs så har vårdnadshavare/myndig elev ångerrätt fram till dagen 
innan första lektion. Om en vårdnadshavare/myndig elev väljer att utnyttja sin 
ångerrätt för en kurs ska detta i sådant fall meddelas till kultur- och 
fritidskontoret som genomför återbetalningen. Kurser som inte startas upp av 
anordnaren återbetalas också till vårdnadshavare/myndig elev, även detta 
meddelas i sådant fall till kultur- och fritidskontoret som genomför 
återbetalningen.  

Avgiften och avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige. 
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4 Administrativa bestämmelser för 
anordnare 

4.1 Ansökan till att bli anordnare 
Ansökan för att bli en anordnare görs via en särskild blankett som finns på 
www.upplands-bro.se och kan göras under anvisad tid i ansökansformuläret. 

Auktorisationsbeslutet inför kommande hösttermin meddelas senast den 1 mars 
varje år. 

Vid auktorisationsprocessen av en anordnare som finns i andra kommuner 
kommer referenser från dessa att inhämtas och tas med i beslutet. 

4.2 Fastställande av checkbelopp 
Kommunfullmäktige fastställer årligen checkbelopp för verksamheten. 
Checkbeloppet utgör ersättning till anordnaren. 

4.3 Utbetalning av check 
Anordnaren ska senast den 15:e registrera elevens aktivitet för att erhålla 
ersättning för innevarande månad med undantag för september då den 20:e är 
sista dagen för registrering. Anordnaren kommer även innan den 15:e att få ett 
första utkast med registrerade elever från kultur- och fritidskontoret som ska 
kontrolleras av anordnaren och meddelas till kultur- och fritidskontoret. 

Utbetalning sker för varje månad under året, med undantag för juli och augusti 
som är preliminär och räknas av mot antalet aktiviteter som gäller för 
september månad. 

Utöver checken tillkommer även moms. 
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4.4 Information till kunder om auktoriserade anordnare 
Anordnaren ska inom två veckor efter auktorisation lämna uppgifter avseende 
verksamheten till kommunen. Anordnaren ansvarar för att kurserna i 
kommunens administrativa system är aktuella och uppdaterade. Endast valbara 
kurser som avses genomföras ska presenteras i kurskatalogen. Det måste även 
finnas en lärare kopplad till kursen för att den ska kunna presenteras i 
kurskatalogen. Kurser som publiceras i kurskatalogen får inte använda sig av 
ramtid. 

Terminsavgiften betalas i samband med kursbokningen. 

Samtliga anordnare kommer att presenteras på Upplands-Bro kommuns 
hemsida. 

4.5 Uppföljning och kontroll 
Det är kunden som i första hand avgör kvaliteten. En kund som inte är nöjd kan 
byta anordnare. Inom kulturcheckssystemet sker uppföljning och utvärdering 
av anordnarens resultat och effekt av verksamheten regelbundet. Detta i syfte 
att säkerställa god kvalitet på tjänsten. Efter uppföljning och utvärdering av 
anordnarens verksamhet beslutar Kultur- och fritidsnämnden om anordnaren 
får fortsätta som auktoriserad i kommunen eller om auktorisationen ska 
upphävas. 

Nämndens uppföljning ska visa om verksamheten utvecklas i den riktning som 
målen anger samt ge nämnd och allmänheten möjlighet till fördjupade 
kunskaper om hur verksamheten fungerar. Uppföljningsarbetet ska även 
stimulera och utveckla verksamheten och därmed bidra till en ökad 
måluppfyllelse och högre kvalitet. 

Uppföljning och kontroll omfattar följande delar: 

• Uppföljning av att individen som erbjuds en kurs är nöjd med 
undervisningen. 
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• Uppföljning och kontroll av ställda krav i villkoren. 

• Uppföljning av målvärden i Kultur- och fritidsnämndens mål och 
indikatorer. 

Enligt dessa villkor ska anordnaren delta i kommunens kvalitetsarbete, där 
uppföljning utgör en del. Uppföljning kommer att ske enligt 
uppföljningsplanen som antas av Kultur- och fritidsnämnden. 

4.6 Övriga bestämmelser om verksamheten 
På Upplands-Bro kommuns hemsida finns mer information för anordnare samt 
riktlinjer för anordnaren att följa utöver auktorisationsvillkoren. 
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5 Beslutanderätt om regler 
Den enskildes rätt till tjänsten Följer av lag eller beslut från 

kommunfullmäktige 

Checkens storlek Beslutas av kommunfullmäktige 

Auktorisationsvillkor 

• Villkor för att bli godkänd 
som anordnare och för att 
behålla verksamheten som 
auktoriserad anordnare 

• Särskilda villkor som ställs på 
anordnaren för den aktuella 
tjänsten inom ramen för de 
generella villkoren 

 

Beslutas av kommunfullmäktige 

 
 

 
Beslutas av ansvarig nämnd i 
samband med att 
Kulturchecksystemet införs  

Avauktorisation 

• Grund för avauktorisation av 
verksamheten 
 

• Avauktorisation till följd av 
brister i verksamheten 

 

Beslutas av kommunfullmäktige 

 

Beslutas av nämnd och får inte 
delegeras i annat fall än till 
ordföranden med stöd av 
bestämmelser i 6 kap 36 § 
kommunallagen.  
Vid misstanke om allvarlig brist i 
verksamheten som utgör fara för kund 
får ordföranden besluta att 
interimistiskt återkalla godkännande 
av anordnaren. 
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6 Auktorisationsvillkor 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för auktorisationsvillkoren och villkoren 
anger hur de kontrolleras och följs upp, samt vad som händer vid brister hos 
anordnaren. 

För att vara godkänd som anordnare ska auktorisationsvillkoren som Upplands-
Bro kommun antagits uppfyllas. Siffror inom parentes anger till vilket generellt 
villkor de specifika villkoren hör. 

Alla auktoriserade anordnare ska följa det aktuella reglementet samt de 
riktlinjer som gäller för verksamheten. 

6.1 Uteslutning, registrering och ekonomisk ställning 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

1. Anordnaren får inte vara i 
konkurs eller likvidation, under 
tvångsförvaltning eller föremål 
för ackord eller tills vidare ha 
inställt sina betalningar eller vara 
underkastat näringsförbud. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Verksamheten blir 
inte auktoriserad i 
Upplands-Bro 
kommun 
/Avauktorisation 

2. Anordnaren får inte vara 
föremål för ansökan om konkurs, 
tvångslikvidation, ackord eller 
annat liknande förfarande. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Verksamheten blir 
inte auktoriserad i 
Upplands-Bro 
kommun 
/Avauktorisation 



31 Revidering av Regler för kulturcheck och justering av kulturcheckens storlek - KFN 22/0137-1 Revidering av Regler för kulturcheck och justering av kulturcheckens storlek : Förslag till reviderade Regler för kulturcheck

Regler för Kulturcheck 

 
 

Sid 12 av 24 
 

3. Samtliga anställda som arbetar 
på platsen för elevernas 
undervisning ska uppvisa ett 
registerutdrag enligt lagen 
(2013:852) om registerkontroll av 
personer som ska arbeta med 
barn. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Verksamheten blir 
inte auktoriserad i 
Upplands-Bro 
kommun 
/Avauktorisation 

4. Anordnaren och/eller ansvarig 
för verksamheten får inte ha gjort 
sig skyldig till allvarliga fel i 
yrkesutövningen. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Verksamheten blir 
inte auktoriserad i 
Upplands-Bro 
kommun 
/Avauktorisation 

5. Anordnaren ska fullgöra sina 
skyldigheter avseende 
socialförsäkringsavgifter och 
skatt. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Verksamheten blir 
inte auktoriserad i 
Upplands-Bro 
kommun 
/Avauktorisation 

6. Anordnaren ska vid ansökan 
vara registrerad hos Bolagsverket 
och uppvisa registreringsbevis. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Verksamheten blir 
inte auktoriserad i 
Upplands-Bro 
kommun 
/Avauktorisation 

7. Anordnaren ska vara godkänd 
för F-skatt. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Verksamheten blir 
inte auktoriserad i 
Upplands-Bro 
kommun 
/Avauktorisation 
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8. Anordnaren ska vid ansökan ha 
erforderliga tillstånd för att 
bedriva aktuell verksamhet. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Verksamheten blir 
inte auktoriserad i 
Upplands-Bro 
kommun 
/Avauktorisation 

9. Anordnaren ska genom utdrag 
från UC eller motsvarande 
register eller på annat sätt om 
anordnarens verksamhet är 
nystartad, visa att den har 
erforderlig ekonomisk kapacitet. 

Uppvisa vid ansökan Enbart villkor för 
godkännande av 
anordnaren 

10. Anordnare som har 
avauktoriserats efter att ha brutit 
mot eller bedömts inte uppfylla 
villkoren ska för att åter bli 
godkänd visa att åtgärder har 
vidtagits för att bristerna inte ska 
upprepas. 

Vid ansökan  

Specifika villkor 

(3) Anordnaren ska kunna uppvisa ett register som förs enligt lagen om 
belastningsregister för Upplands-Bro kommun avseende varje anställd hos 
anordnaren. Detta sker vid ansökan och löpande vid nyanställning av personal. 
Utdraget får vara högst ett år gammalt. Enligt Registerutdrag enligt lag 
(2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn får 
arbetsgivare anteckna att ett registerutdrag har visats upp, men får inte 
dokumentera kontrollen på annat sätt. Arbetsgivaren får alltså inte behålla, ta 
kopia eller anteckna något om vad som står i utdraget. 

(1–10) Anordnare som avser avveckla verksamheten ska meddela kommunen 
det minst sex månader innan, eller den tid som annars beslutas i särskilt fall, 
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före verksamhetens upphörande. När verksamheten har upphört är anordnaren 
avauktoriserad. 

Om anordnare saknar kursanmälda elever under en period av tolv månader 
avauktoriseras anordnaren.  

Verksamheten genomgår uppföljning och utvärdering regelbundet. Om 
föreskrifter för verksamheten eller om villkoren inte följs avauktoriseras 
anordnaren. Vid mindre brister kan varning utdelas. Om anordnaren inte inom 
tid som anges i varningen har åtgärdat de i varningen angivna bristerna 
avauktoriseras anordnaren. 

Information om möjlighet att överklaga beslut lämnas i enskilt ärende, där det 
är tillämpligt. 

6.2 Lokaler, IT-system 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

11. Lokaler och utrustning ska 
vara anpassade till verksamheten 
och godkända för sitt ändamål av 
berörda myndigheter. 

Anordnaren ska senast vid 
publicering av kurser i 
kurskatalogen ha en lokal för 
undervisningen. 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 

12. Anordnaren ska kunna ta 
emot och lämna information till 
kommunen på ett sådant sätt att 
uppgifterna kan hanteras av 
kommunens administrativa 
system. 

Uppföljning Varning 
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13. Anordnaren ska genomgå en 
obligatorisk utbildning i 
kommunens administrativa 
system vid auktorisering. 

Vid auktorisation Varning och/eller 
avauktorisation 

Specifika villkor 

(12) Anordnare som auktoriseras av Upplands-Bro kommun förbinder sig att 
använda det administrativa datorstöd som kommunen anvisar. Det 
administrativa datorstödet utgör bland annat underlag för utbetalning av 
ersättning till anordnarna. Anordnaren ska utse en administratör som ska ha 
god kompetens inom det administrativa datorstöd som kommunen anvisar. 

Anordnaren ansvarar för marknadsföring av den utbildning man erbjuder i 
form av webbsidor, kataloger, broschyrer, affischer med mera. 

6.3 Verksamhetsansvarig och ledning 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

14. Den som utövar och/eller 
ansvarar för den dagliga 
ledningen av verksamheten ska ha 
för arbetsuppgifterna och 
verksamhetens inriktning adekvat 
kompetens. 

Uppvisa vid ansökan Varning och/eller 
avauktorisation 

15. Om anordnaren avser att byta 
den som ansvarar för den dagliga 
ledningen av verksamheten ska 
detta anmälas till kommunen för 
godkännande. 

Egen anmälan Varning 
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Specifika villkor 

(14) Verksamheten ska ledas av en av anordnaren utsedd kontaktperson som 
svarar för de löpande kontakterna med Kultur- och fritidskontoret. 

Med adekvat kompetens menas att ledningen för verksamheten ska säkerställa 
att utbildning, kompetens och erfarenhet finns för uppdraget samt 
kontinuerligt tillhandahålla kompetensutveckling. 

6.4 Underleverantörer 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

16. Den godkända anordnaren får 
inte överlåtas till annan fysisk 
eller juridisk person. Om 
anordnaren är en juridisk person 
och denna byter ägare ska en ny 
ansökan lämnas in och omprövas. 

1. Egen anmälan 

2. Uppföljning 

Avauktorisation 

6.5 Ledningssystem för kvalitet 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

17. Anordnaren ska ha rutiner för 
hantering av synpunkter, 
klagomål, fel, brister och 
avvikelser. 

Uppföljning Varning 

18. Anordnaren ska rapportera 
allvarliga klagomål, fel, brister 
och avvikelser till kommunen. 

1. Egen anmälan 

2. Uppföljning 

Varning och/eller 
avauktorisation 
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19. Anordnaren ska redovisa 
åtgärdsplaner kopplade till 
allvarliga klagomål, fel, brister 
och avvikelser. 

1. Egen anmälan 

2. Uppföljning 

Varning och/eller 
avauktorisation 

20. Visselblåsarlagen (lag 
(2021:890) om skydd för personer 
som rapporterar om 
missförhållanden) gäller vid 
rapportering av missförhållanden 
till kommunen av anställda hos 
anordnaren. Anordnaren eller 
någon denne ansvarar för, får inte 
efterforska vem som har gjort 
sådan anmälan. 

1. Uppföljning 

2. Anmälan 

Varning och/eller 
avauktorisation 

Specifika villkor 

(17–20) Anordnaren ska återkommande följa upp och kvalitetssäkra sin 
verksamhet. Anordnaren ska ha rutiner för en systematisk hantering av 
synpunkter och klagomål från kunderna i syfte att förbättra och utveckla 
verksamheten. 

(18) Vid utebliven rapportering av allvarliga klagomål, fel, brister och 
avvikelser som upptäcks av kommunen kan detta leda till att anordnaren 
tilldelas en varning och/eller avautoriseras. Anordnaren får alltså inte dessa 
konsekvenser på grund av att ett allvarligt klagomål, fel, brister och avvikelse 
har uppkommit, utan på grund av att anordnaren i sådant fall undanhåller den 
informationen från kommunen. 

(20) Lag (2021:890) omfattar visselblåsarlagen om skydd för personer som 
rapporterar om missförhållande. Lagen gäller vid rapportering i ett 
arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det 
finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Förbuden att vidta hindrande 
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åtgärder och repressalier riktar sig till verksamhetsutövare. 

6.6 Mål, lagar, uppföljning 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

21. Anordnaren ska erbjuda ett 
kursutbud som kompletterar det 
redan existerande kursutbudet 
inom kulturcheckssystemet inom 
kommunen enligt krav på 
anordnaren, se punkt 2.2. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Verksamheten blir 
inte auktoriserad i 
Upplands-Bro 
kommun 
/Avauktorisation 

22. Anordnaren ska redovisa hur 
de statliga och/eller kommunala 
målen för verksamheten ska nås. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Varning och/eller 
avauktorisation 

23. Anordnaren ska vara 
förtrogen med och följa inom 
området gällande lagar, 
förordningar, riktlinjer och 
föreskrifter som gäller för 
verksamhet som omfattas av 
kulturchecksystemet. 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 
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24. Kommunen ska ha rätt till 
insyn i verksamheten som faller 
inom kulturchecksystemet för 
uppföljning och utvärdering. I 
detta ingår att kommunen ska få 
del av handlingar som kommunen 
efterfrågar. Anordnaren ska delta 
i den uppföljning som kommunen 
genomför. 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 

Specifika villkor 

(21) Kompletteringen gäller under hela auktorisationsperioden och kurser kan 
därefter ändras kontinuerligt. Det är under auktorisationsprocessen som kultur- 
och fritidsnämnden gör en sammanvägd bedömning av flera aspekter som 
kommunen anser vara kompletterande, bland annat kurstyp, kursform, 
tidpunkt och område. 

(22–24) Kommunen ska äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs 
samt få tillgång till de uppgifter som behövs för att verksamhetens 
måluppfyllelse, inriktning och kvalitet ska kunna kontrolleras. 

Kommunen ska ha rätt att ta del av samtliga handlingar hos anordnaren som 
rör de delar av verksamheten som omfattas av kulturcheckssystemet. 

Anordnaren ska samverka med företrädare för Upplands-Bro kommun och 
andra anordnare. 

Anordnare ska erbjuda undervisning inom någon eller några av konstformerna 
dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt 
skapande, nycirkus och/eller musikundervisning under hela läsåret. 

Anordnare ska inom ramen för terminskurser erbjuda minst 12 
undervisningstillfällen under höstterminen och 15 undervisningstillfällen 
under vårterminen per elevplats per läsår.  
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Alla anordnare ska erbjuda goda möjligheter för eleverna att visa upp sitt 
arbete i offentliga sammanhang. 

Anordnarna ska vara väl förtrogen med de av Upplands-Bro kommun 
fastställda målen och de nationella kulturpolitiska målen. 

6.7 Ansvarsförsäkring 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

25. Anordnaren ska inneha 
ansvarsförsäkring som 
säkerställer att kunden och 
kommunen hålls skadelös för 
skada orsakad genom fel eller 
försummelse av personal anställd 
hos anordnaren, se punkt 4.4. 

1. Uppvisas vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Avauktorisation 
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6.8 Personal 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

26. Det ska senast när 
kurskatalogen publiceras finnas 
personal i sådan omfattning och 
med relevant utbildning och 
erfarenhet att statliga och/eller 
kommunala mål för verksamheten 
nås. Se punkt 4.4. 
Anordnaren är arbetsgivare för 
sin personal och ansvarar för att 
anställnings-, arbets- och 
arbetsmiljövillkor uppfylls enligt 
gällande lagstiftning. Personal får 
inte anställas med provisionslön. 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 

27. Ansvarig för verksamheten 
och samtliga personal som 
anställs ska till anordnaren kunna 
uppvisa ett register som förs 
enligt lagen om 
belastningsregister. 

1. Uppvisas vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Varning och/eller 
avauktorisation 
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28. Anordnaren ansvarar för att 
personuppgifter hanteras i 
enlighet med de krav som ställs i 
dataskyddslagstiftningen (GDPR 
samt kompletterande nationell 
lagstiftning) och att lämpliga 
åtgärder i övrigt vidtas för att 
skydda enskilda elevers 
personliga integritet. 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 

29. Utifrån verksamhetens behov 
ska anordnaren ha rutiner som 
säkerställer att personalen följer 
krav på dokumentation och 
rapporteringsskyldigheten vid 
kännedom eller misstankar om att 
barn far illa enligt 14 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453). 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 

Specifika villkor 

(26) Anordnaren ska erbjuda lärare med högskolekompetens inom området 
pedagogik eller motsvarande kompetens i form av annan eftergymnasial 
utbildning inom konstformen de ska bedriva, och/eller pedagogisk skicklighet 
förvärvad genom minst fem års yrkeserfarenhet inom den konstform de ska 
bedriva. Lärarna ska kontinuerligt erhålla kompetensutveckling. 

(27) Belastningsutdraget får vara högst ett år gammalt. Enligt Registerutdrag 
enligt lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn 
får arbetsgivare anteckna att ett registerutdrag har visats upp, men får inte 
dokumentera kontrollen på annat sätt. Arbetsgivaren får alltså inte behålla, ta 
kopia eller anteckna något om vad som står i utdraget. 

(29) I 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) finns en bestämmelse om 
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anmälningsplikt till socialnämnden för personer som i sin verksamhet får 
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Den bestämmelsen gäller 
för personer som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild 
verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan 
sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.  

6.9 Skyldigheter att ta emot kunder 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

30. Anordnaren ska inom ramen 
för sin auktoriserade verksamhet 
ta emot den kund som väljer 
anordnaren för utförande av tjänst 
som kunden har rätt till. 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 

31. Anordnaren ska ingå i 
eventuellt kösystem som 
kommunen har. 

Uppföljning Avauktorisation 

32. Anordnaren ska acceptera av 
kommunen beslutad förtur för 
kund. 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 

33. Anordnaren har en skyldighet 
att meddela specifika krav som 
gäller för att en kurs ska komma 
att genomföras i kursens 
beskrivning i kommunens 
kösystem. 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 

 

 



31 Revidering av Regler för kulturcheck och justering av kulturcheckens storlek - KFN 22/0137-1 Revidering av Regler för kulturcheck och justering av kulturcheckens storlek : Förslag till reviderade Regler för kulturcheck

Regler för Kulturcheck 

 
 

Sid 24 av 24 
 

Specifika villkor 

(33) Anordnaren ansvarar för att kurserna i kommunens administrativa system 
är aktuella och uppdaterade. Endast valbara kurser som avses genomföras ska 
presenteras i kurskatalogen. Det måste även finnas en lärare kopplad till 
kursen för att den ska kunna presenteras i kurskatalogen. Kurser som 
publiceras i kurskatalogen får inte använda sig av ramtid.  
Kurser som publiceras ska följa de riktlinjer som tagits fram av kommunen.  

6.10 Övriga krav på verksamheten 
Generella villkor Kontrollpunkter Vid brist 

34. Anordnaren ska kunna 
tillhandahålla verksamhet hela 
läsåret. 

1. Uppvisa vid 
ansökan 

2. Uppföljning 

Varning och/eller 
avauktorisation 

35. Anordnaren ska rapportera 
större förändringar avseende 
verksamhet eller ekonomi till 
kommunen. 

Egen anmälan Varning 
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Kultur- och fritidskontoret
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Up p föl j n in gsp lan Ku l tu rcheck
I regelverket Regler för kulturcheck står det skrivet att uppfölj ning och
utvärdering av anordnares resultat och effekt ska ske regelbunde t i syfte att
säkerställa god kvalitet på verksamhete n.

Nämndens uppfölj ning ska visa om verksamhete n utvecklas i den riktning som
nämndmå le n anger samt ge nämnd och allmä nhete n möjlighe t till fördjupade
kunskaper om hur verksamheten fungera r. Uppföljningsa rbete t ska även
stimuler a och utveckla verksamhete n och därmed bidra till en ökad
måluppfyl le lse och högre kvalitet.

Punkt 1–10 i auktorisatio ns vil lkore n följs upp vid händelse av att ledninge n för
den auktoriserade anordnaren uppdateras.

Resultat av uppf öljning
I uppfölj ningar na av auktoriserade anordnares verksamheter kommer det
framgå om anordnaren förhållit sig till de krav, mål och regler som gäller för
kulturche cke n. Vid händelse av att dessa krav, mål och regler inte anses
uppfyllda kommer Kultur- och fritids nä m nde n att avgöra om anordnaren ska få
en varning eller avauktorise ras.

Aktiviteter f ör uppf öljning
Nedan följer en redovisning av uppfölj ningsp unk ter som ska kontrollera
auktoriserade anordnares verksamhete r.

Uppföljning av att individen som erbjuds en kurs är nöjd med
undervisningen

Denna punkt involve rar uppföljni ng av både vårdnadshavar e och elever och
genomförs via följande aktivite ter.

- Trygghet- och trivselundersök ningen

Varje vår genomför kultur- och fritidsko ntoret en undersökning med
fokus på trygghet och trivsel för kommune ns invånare från 12 år och
uppåt. I denna undersökning tillä gna s den kommuna la Kultursko la n och
auktoriserade anordnare ett eget kapitel med frågor som centrerar kring
respondentetens uppfattning av verksamheter na. Detta blir till ett
underlag för individe ns nöjdhet med undervis ni nge n då den skickas ut
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till samtliga elever och vårdnadshavare via kommunens administrativa 
datorstöd för anordnare.  

- Ung i Upplands-Bro 
Varje vår genomför kultur- och fritidskontoret även en undersökning 
med fokus på trygghet och trivsel som är speciellt inriktad till unga 
mellan 6–21 år. I denna undersökning tillägnas den kommunala 
Kulturskolan och auktoriserade anordnare ett eget kapitel med frågor 
som centrerar kring respondentetens uppfattning av verksamheterna. 
Detta blir till ett underlag för individens nöjdhet med undervisningen då 
den skickas ut till samtliga elever via kommunens administrativa 
datorstöd för anordnare.  

- Besök i verksamheterna 

Regelbundet genomförs besök i anordnares verksamheter. Genom dessa 
besök får kultur- och fritidskontoret en inblick i både verksamheten och 
undervisningen genom mötet med både elever och lärare.  

Uppföljning och kontroll av ställda krav i villkoren 

Denna aktivitet involverar uppföljning av anordnaren och dess verksamhet och 
genomförs via följande aktiviteter. 

- Besök i verksamheterna 

Regelbundet genomförs besök i anordnares verksamheter. Vid besöket 
sker uppföljning av bland annat auktorisationsvillkor 111 och 342.  

- Undersökning anordnare 

Regelbundet kommer en undersökning att skickas ut till auktoriserade 
anordnare. I undersökningen kommer svar på olika kontrollpunkter och 
mål att efterfrågas för utvärdering. Vid undersökningen sker 
uppföljning bland annat av auktorisationsvillkor 123, 174, 225, 236, 247 
och 288.  

                                                 

1 ”Lokaler och utrustning ska vara anpassade till verksamheten och godkända för sitt ändamål 

av berörda myndigheter.” 
2 ”Anordnaren ska kunna tillhandahålla verksamhet hela läsåret.” 
3 ”Anordnaren ska kunna ta emot och lämna information till kommunen på ett sådant sätt att 

uppgifterna kan hanteras av kommunens administrativa system.” 
4 ”Anordnaren ska ha rutiner för hantering av synpunkter, klagomål, fel, bris ter och 
avvikelser.” 
5 ”Anordnaren ska redovisa hur de statliga och/eller kommunala målen för verksamheten ska 

nås.” 
6 ”Anordnaren ska vara förtrogen med och följa inom området gällande lagar, förordningar, 

riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamhet som omfattas av kulturchecksystemet.” 
7 ”Kommunen ska ha rätt till insyn i verksamheten för uppföljning och utvärdering. I detta 

ingår att kommunen ska få del av handlingar som kommunen efterfrågar. Anordnaren ska 
delta i den uppföljning som kommunen genomför.” 
8 ”Anordnaren ansvarar för att all personal inom verksamheten iakttar den sekretess och 
tystnadsplikt som gäller för verksamheten.” 
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- Undersökning lärare 

Regelbundet kommer en kortare undersökning att skickas ut samtliga 
anordnare för deras anställda lärare att svara på. I undersökningen 
kommer svar på olika kontrollpunkter att efterfrågas för utvärdering. 
Vid undersökningen sker uppföljning av bland annat 
auktorisationsvillkor 209 och 2910.  

- Kontroll av kurskatalogen 

Inför och under varje termin gör kultur- och fritidskontoret uppföljning 
i kurskatalogen av anordnarens kurser för att säkerställa att de följer 
krav och riktlinjer. Vid kontrollen sker uppföljning av bland annat 
riktlinjerna samt auktorisationsvillkor 1111, 12, 2112, 23, 2613, 3114, 3315 
och 34.  

Uppföljning av målvärden i Kultur- och fritidsnämndens mål och indikatorer. 

Denna aktivitet involverar uppföljning av anordnaren, dess verksamhet och 
Kultur- och fritidsnämndens mål och genomförs via följande aktiviteter. 

- Granskning anordnare 

Regelbundet kommer en enkät att skickas ut till auktoriserade 
anordnare. I enkäten sker uppföljning av bland annat 
auktorisationsvillkor 12, 17, 22, 23, 24 och 28.  

- Statistik  

Kultur- och fritidskontoret kommer regelbundet att sammanställa 
statistik relevant för Kultur- och fritidsnämndens mål. Denna statistik 
kommer att samlas via kommunens administrativa datorstöd för 
anordnare och behandlar till exempel antal elever och antal 
intresseanmälda/köande till kurser.  

                                                 

9 ”Anställda hos anordnaren har rätt att anmäla missförhållanden till kommunen. Anordnaren 

eller någon denne ansvarar för, får inte efterforska vem som har g jort sådan anmälan.” 
10 ”Utifrån verksamhetens behov ska anordnaren ha rutiner som säkerställer att personalen 

iakttar sekretess och tystnadsplikt samt följer krav på dokumentation och 
rapporteringsskyldigheten om missförhållanden enligt lag.” 
11 ”Lokaler och utrustning ska vara anpassade till verksamheten och godkända för sitt 
ändamål av berörda myndigheter.” 
12 ”Anordnaren ska erbjuda verksamhet som kompletterar både den kommunala Kulturskolan 

samt redan auktoriserade anordnare i kommunen enligt krav på anordnaren” 
13 ”Det ska senast när kurskatalogen publiceras finnas personal i sådan omfattning och med 

relevant utbildning och erfarenhet att statliga och/eller kommunala mål för verksamheten 
nås.” 
14 ”Anordnaren ska ingå i eventuellt kösystem som kommunen har.” 
15 ”Anordnaren har en skyldighet att meddela specifika krav som gäller för att en kurs ska 

komma att genomföras i kursens beskrivning i kommunens kösystem.” 
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- Underlag från anordnaren 

Enligt punkt 22 i Regler för kulturcheck ska anordnaren vid uppföljning 
redovisa hur de statliga och/eller kommunala målen för verksamheten 
följs.  

 

Återrapportering till Kultur- och fritidsnämnden  

Statistik, underlag från anordnaren, utvärderingar sammanställs och 
redovisas för Kultur- och fritidsnämnden. 
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Revidering av Kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar den reviderade delegationsordningen för 
Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Under våren 2022 har kultur- och fritidskontoret utvärderat nuvarande regler 

för kulturcheck. I detta arbete har både regelverk och processen för 

auktorisation för utbildningsanordnare setts över. Något som uppmärksammats 

är att kontoret saknar delegation på att auktorisera anordnare av 

kulturaktiviteter. Det medför ofta en fördröjning av processen från ansökan till 

auktorisation.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att kultur- och fritidschefen utses till 

delegat för att besluta om auktorisation av kulturanordnare enligt regler för 

kulturcheck.  

Om det skulle bli aktuellt att avauktorisera en anordnare finns behov av att 

kunna genomföra detta på delegation för att förkorta processen för både 

kommunen och anordnaren. Kultur- och fritidskontoret föreslår att Kultur- och 

fritidsnämndens arbetsutskott utses som delegat för att besluta om detta. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att delegationsordningen för Kultur- och 

fritidsnämnden revideras med ovan föreslagna tillägg under punkt D - 

Verksamhetsspecifika ärenden inkom kultur- och fritidsnämndens område. D5 

och D6 är således nya punkter i delegationsordningen.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning den 9 september 2022. 

 Nuvarande delegationsordning för Kultur och fritidsnämnden med 

förslag på tillägg. 

Barnperspektiv 

Kultur och fritidsnämnden har många verksamheter med fokus på barn och 

unga. Genom att regelbundet granska och revidera Kultur- och fritidsnämndens 

delegationsordning säkerställs att den är ändamålsenlig, lagenlig och att den 
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leder till effektiva beslutsprocesser. Detta gynnar i förlängningen de barn och 

unga som besöker kontorets verksamheter.   

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidskontoret  

  

Bilagor 

1. Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning den 9 september 2022. 

2. Nuvarande delegationsordning för Kultur och fritidsnämnden med 

förslag på ändringar. 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Juridikenheten 
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1 Allmänt om 
delegationsbeslut i 
Upplands-Bro kommun 

1.1 Delegationsordning 
I Upplands-Bro kommun har kommunstyrelsens och de olika nämndernas 
ansvarsområden fastställts i reglementen antagna av kommunfullmäktige. 
Reglementena bestämmer inom vilka verksamhetsområden som 
kommunstyrelsen och respektive nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland 
annat praktiska skäl har lagstiftaren ansett att det inte är rimligt att alla beslut i 
en kommun ska fattas av kommunstyrelsen eller av de olika nämnderna. En 
sådan hantering skulle leda till många och väldigt långa nämndsammanträden. 
Det har därför förts in bestämmelser i kommunallagen (2017:725), KL, om 
möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera beslutanderätten. En 
delegationsordning innehåller beslut om delegering av ärendetyper. 

1.2 Vilka kan få delegation 
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 
kap. 5 § KL. 

1.3 Vad kan inte delegeras? 
Enligt 5 kap. 1 § KL beslutar fullmäktige i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen. Principiella beslut är generellt sett 
beslut där det politiska momentet är stort, exempelvis för att verksamheten är 
kontroversiell eller inte tidigare har bedrivits. Frågor av större vikt är typiskt 
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sett sådana som har stor ekonomisk betydelse för kommunen. Gränsdragningen 
kan vara svår att göra.  
Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av 
ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet, det vill säga ärenden av principiell natur.

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige
har överklagats.

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till
nämnden.

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

1.4 Delegationsbeslut 
Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av 
delegation är juridiskt sätt ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens 
namn och beslutet blir därför jämställt med ett beslut som nämnden själv har 
fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet.  

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras 
generellt för en viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt 
ärende. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett 
enskilt ärende genom att själv ta över ärendet. Ett sådant föregripande bör dock 
endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av principiell beskaffenhet. 

1.4.1 Saknas beslutspunkt i delegationsordningen? 
Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte 
delegerat. Det betyder att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet. 
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1.4.2 Undertecknande av delegationsbeslut 
Det finns ingen reglering i förvaltningslagen (2017:900) eller i 
myndighetsförordningen (2007:515) om att myndighetens beslut ska vara 
fysiskt undertecknade av beslutsfattaren. I den nya förvaltningslagen som 
trädde i kraft 1 juli 2018 finns dessutom en bestämmelse om att beslutsfattande 
kan ske automatiserat för att skapa förutsättningar för utveckling av den 
digitala förvaltningen. Delegationsbeslutet behöver därför inte vara 
undertecknat. Delegaten får gör en bedömning i varje enskilt fall om beslutet 
ska undertecknas eller inte. 

1.5 Vidaredelegation 
Nämnden kan genom beslut ge rätt till delegat att vidaredelegera sin 
beslutanderätt till annan anställd. En sådan vidaredelegation ska redovisas i en 
särskild förteckning. Samtliga delegationsordningar och listor över 
vidaredelegation finns på kommunens externa webbsida: Författningssamling - 
Upplands-Bro 

1.6 Ersättare för delegat 
Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga 
förfall avses frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis 
sjukdom, semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande. Den 
som innehar funktion som ersättare har samma delegation som den person som 
ersätts, vikarie för handläggare har samma delegation som den som innehar 
tillsvidareanställning som handläggare. Om ersättare inte finns övertas 
delegatens beslutanderätt av delegatens närmsta chef. 

1.7 I samråd 
Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har 
samrått med aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen. Samråd ska 
dokumenteras på lämpligt sätt. 
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1.8 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till 
den. Beslut som inte anmäls och som får överklagas enligt bestämmelserna i 13 
kap. kommunallagen ska protokollföras särskilt.  

1.9 Ren verkställighet 
Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens 
dagliga arbete. Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan 
överklagas, eller som grundar sig på lag och avtal och som inte har något 
utrymme för självständiga bedömningar är inte beslut i kommunallagens 
mening. Det kan exempelvis vara tillämpning av taxa som kommunfullmäktige 
antagit eller att revidera ett dokument med aktuella hänvisningar till lagar som 
har ändrats. Beslut till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta 
som delegationsbeslut. Vissa beslut inom budgetram kan vara att betrakta som 
verkställighet. Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock 
inte alltid klar. Kännetecknande för ett beslut som är föremål för delegation är 
att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa 
egna överväganden inför sitt beslut. 

Behörigheten att fatta beslut kan vara delegerad på andra sätt än genom en 
delegationsordning. Behörigheten kan framgå av instruktioner eller 
befattningsbeskrivningar1, exempelvis chefer fattar många olika beslut 
dagligen, beslut där det föreligger alternativa lösningar och där chefen alltså 
måste göra vissa egna överväganden. Sådana beslut fattar chefen främst inte 
genom behörighet i delegationsordningen utan med stöd av en 
befattningsbeskrivning eller liknande avtal där chefens ansvar och uppdrag är 

1 I HFD 2016 ref. 28 hade en regiondirektör fattat vissa beslut baserat på en 
befattningsbeskrivning. Chefsinstruktionen ansågs tillräckligt preciserad i detta avseende. 
Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening finns i princip inget hinder mot att delegation 
kan ske genom till exempel en befattningsbeskrivning eller en chefsinstruktion. 
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beskrivet. Den tjänsteman som ska avgöra om ett beslut är verkställighet eller 
delegation behöver själv göra en bedömning i den aktuella situationen. Vad 
finns det för grund för beslutet som ska fattas? Baseras det på vad som står i en 
delegationsordning eller en rutin beslutad av fullmäktige? Ingår uppgiften 
bland sådant som räknas upp som verkställighet i det här dokumentet? 
Bedömningen kan vara svår att göra men sannolikheten för att det blir rätt ökar 
om man som tjänsteman kan motivera sitt beslut för sig själv och för andra. 

Delegationsbeslut Verkställighet 

Självständig bedömning Följer principer, ramar, riktlinjer 

På delegation Följer en befattning 

Kan överklagas Kan inte överklagas 

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden men det kan vara 
lämpligt att dokumentera besluten på annat sätt. 

1.10 Överklagan av beslut – allmänt 
Delegationsbeslut är överklagbara och ska vara möjliga att överklaga på 
samma sätt som om de vore beslutade av nämnden. Beslut kan som regel 
överklagas antingen genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. 
Att skriva ett yttrande och skicka iväg till berörd mottagare innebär själva 
framtagandet av yttrandet en självständig bedömning, även om inte alla 
yttranden kan överklagas.  

Beslut som ordförande fattar exempelvis protokollföring, kallelse till 
nämndsammanträden, agerande i ordningsfrågor, beslut om jäv med mera 
anses inte i sig vara överklagbara. Däremot kan beslut som ordförande fattar 
under ett sammanträde prövas genom att det beslut som nämnden har fattat 
överklagas och genom att själva handläggningen, som hör ihop med 
nämndbeslutet, prövas i domstol. 
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Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket 
beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. 
Skrivelsen ska lämnas in till nämnden där det överklagade beslutet har fattats. 

Överklagandetiden är generellt sett tre veckor lång från det att den berörda tagit 
del av beslutet eller från det att beslutet har anslagits på kommunens externa 
hemsida. 

1.10.1 Förvaltningsbesvär  
Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen 
(2017:900), FL. Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som 
grundar sig på specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut 
överklagas. Enligt FL får ett beslut överklagas av den som beslutet angår. Det 
krävs också att beslutet har gått hen emot och att det är ett beslut som är 
möjligt att överklaga. 

1.10.2 Laglighetsprövning 
Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid 
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller 
författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om 
kommunen har överskridit sina befogenheter. 

1.11 Brådskande beslut 
I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan 
avvaktas har nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i 
enlighet med 6 kap 39 § KL, om ordförande givits denna delegation. Denna 
beslutanderätt ska användas restriktivt. Ordförandebeslut ska anmälas till 
nämnden nästkommande sammanträde och innehålla uppgift om att ärendet var 
brådskande. Möjligheterna att delegera enligt denna bestämmelse begränsas 
inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref. 74. 
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1.11.1 Beslut fattade på delegation 
Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att 
delegatens återkomst inte kan avvaktas, övertar delegatens närmsta chef 
delegationen. En person med högre befattning än delegaten inom samma 
verksamhetsområde, har alltid minst samma behörighet att fatta de beslut som 
delegaten har. Delegaten och dennes chef ansvarar för att delegaten har den 
kunskap som krävs innan beslut fattas. 

1.12 Omprövning av beslut 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att vidta 
rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar 
som anses i 36 § respektive 37 § FL. 

1.13 MBL-förhandling eller samråd 
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt 
medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med 
personalorganisationerna följs innan beslut fattas. 

1.14 Delegation och fullmaktsförhållanden 
Det är en skillnad mellan delegation med stöd av kommunallagen och 
fullmaktsförhållanden. En delegat har till skillnad från en person med fullmakt 
en organställning medan användande av fullmakt begränsas till mera 
civilrättsliga mellanhavanden. I det första fallet rör det sig alltså om en 
tvåpartsrelation, medan det är tre parter involverade i en fullmaktssituation. 
Beslut eller åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt kan heller inte bli 
föremål för laglighetsprövning. Däremot kan talan väckas i allmän domstol. 
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En rättshandling som företas inom befogenheten som en person med fullmakt 
har blir bindande för huvudmannen kommunen om motparten är i god tro. Som 
exempel på när en kommun genom en skriftlig fullmakt företräds av en person 
med fullmakt kan nämnas rättegångsfullmakt för rättegångar eller 
förhandlingar. 

1.15 Om firmatecknare 
Firmateckning är ett civilrättsligt begrepp som inte finns i kommunallagen. 
Begreppet regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen (1987:667) 
om ekonomiska föreningar. Vem som företräder en kommun i avtalsrättsliga 
eller andra sammanhang avgörs i stället av kommunallagens regler om 
beslutanderättens fördelning i form av delegering genom reglementen (från 
kommunfullmäktige till nämnd) och delegationsordningar (inom nämnden och 
dess förvaltning). För att underlätta ärendehanteringen har flera kommuner, 
trots att bestämmelser om firmatecknare saknas i kommunallagen, utsett 
särskilda firmatecknare. I Upplands-Bro finns beslut från kommunstyrelsen om 
firmatecknare, vilket också anges som ett krav i kommunstyrelsens reglemente. 
För att påvisa behörig firmatecknare vid underskrift av handlingar kan 
protokollsutdraget från beslutet om firmatecknare bifogas. 

1.16 HR-ärenden  
I Upplands-Bro kommun är det kommunstyrelsen som är 
anställningsmyndighet. Därför är det endast kommunstyrelsens 
delegationsordning som reglerar delegationsrätt gällande HR-frågor. Det 
innebär således att t.ex. anställning av personal inom andra nämnders 
verksamhetsområden följer kommunstyrelsens delegationsordning. Det medför 
också att delegationsbeslut gällande HR-ärenden ska anmälas till 
kommunstyrelsens sammanträden. 
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2 Särskilt om 
delegationsbeslut för 
Kultur- och 
fritidsnämnden 

2.1 Delegationer 
Kultur- och fritidsnämnden delegerar inom sitt verksamhetsområde de 
ärendegrupper som tas upp i denna delegationsordning. Delegat är det organ 
eller den befattningshavare som angivits vid respektive ärendegrupp och på de 
villkor som uppställs vid respektive ärendegrupp. 

Förkortningar definieras i avsnitt 3. 

Med avdelningschef avses närmsta chefsnivå under kontorschef. Person med 
högre befattning kan fatta beslut som delegerats till person med lägre 
befattning.  

Alla delegationsbeslut ska anmälas vid närmast påföljande nämndsammanträde 
om inte annat framgår av beslutet. 

2.2 Förordnande av ersättare 
När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår 
delegationen på ersättaren. 

2.2.1 Skillnad mellan tjänsteförrättande och tillförordnad funktion 
Det kan uppstå behov av att en arbetstagare, utöver sina egna arbetsuppgifter, 
behöver utföra annan arbetstagares uppgifter då den senare är frånvarande. 
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Detta är vanligt då en chef är frånvarande och någon medarbetare ersätter 
chefen under en tid. Detta kan hanteras på två sätt: 

Tjänsteförrättande chef (tjf chef)  
Tjänsteförrättande chef kan utses vid ordinarie chefs tillfälliga frånvaro såsom 
semester, tjänsteresa eller kortvarig sjukdom. Tjänsteförrättande chef utför 
löpande ärenden och har att "i chefens anda" och enligt instruktion besluta i 
alla rutinärenden. Befogenheten att fatta mer principiella beslut är vanligen 
begränsad. Vanligtvis utgår inget lönetillägg eller annan extra ersättning för 
uppdraget som tjänsteförrättande chef. 

Tillförordnad chef (tf chef)  
Tillförordnad chef är en medarbetare som upprätthåller en vakant tjänst under 
en längre period. Detta kan t.ex. vara under rekrytering av ersättare för chef 
som slutat eller under en föräldraledighet. Den som är tillförordnad har samma 
befogenheter som en ordinarie befattningshavare, och handlar på eget ansvar.  

Vid undertecknande av beslut ska det framgå om beslutet fattats av tjf eller tf 
chef. 

2.3 Jäv 

2.3.1 Kontorschef 
Är kontorschefen jävig övertar kultur- och fritidsnämndens ordförande 
delegationerna. 

2.3.2 Avdelningschefer  
Är avdelningschef jävig övertar kontorschefen delegationerna. 

2.3.3 Övriga anställda 
Avdelningschef övertar delegationer till jävig delegat anställd inom respektive 
avdelning eller enhet inom kultur- och fritidskontoret 
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2.3.4 Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Är kultur- och fritidsnämndens ordförande jävig övertar kultur- och 
fritidsnämndens vice ordförande delegationerna. Är även kultur- och 
fritidsnämndens vice ordförande jävig övertar kontorschefen delegationerna, 
med undantag för delegation vid brådskande beslut i enlighet med 6 kap 39 § 
KL. 

2.4 Laga förfall 
Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om 
inte ersättare har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av 
sjukdom, semester, eller annan giltig frånvaro från anställning eller uppdraget. 

2.5 Vidaredelegering  
Enligt 7 kap. 6 § KL får en nämnd överlåta åt en förvaltningschef att i sin tur 
uppdra åt en annan anställd inom kommunen att fatta beslutet. Kultur- och 
fritidschefen har således rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan 
anställd i den mån det framgår av delegationsordningen att så får ske. När 
sådan vidaredelegering tillämpas ska den redovisas i en upprättad 
delegationslista för kultur- och fritidschefen. Alla vidaredelegationsbeslut ska 
anmälans på samma sätt som det ursprungliga delegationsbeslutet.  
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3 Förkortningar 
3.1 Funktioner 

Avdch Avdelningschef 

Kd Kommundirektör 

KoFch Kultur- och fritidschef 

Kfn au Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn ordf Kultur- och fritidsnämndens ordförande 

Kfn vordf Kultur- och fritidsnämndens 1:e vice ordförande 

Ks Kommunstyrelsen 

Upphch Upphandlingschef 

3.2 Författningar och övriga förkortningar 
FL Förvaltningslagen (2017:900) 

KL Kommunallagen (2017:725) 

LAS Lagen om anställningsskydd (1982:80) 

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) 

LL Lotterilag (1994:1000) 

MB Miljöbalken (1998:808) 

OSL Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) 

SkL Skadeståndslag (1972:207) 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

HFD Högsta förvaltningsdomstolen 
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4 Delegationsordning för 
Kultur- och fritidsnämnden 

A. Allmänna ärenden
Nr. Ärende Lagrum m.m. Delegat Får 

vidare-
delegeras 

1. Föra kommunens talan, utfärda fullmakt, underteckna handlingar m.m.

A 1.1 Utfärdande av fullmakt att föra kommunens 
talan inför domstol och andra myndigheter samt 
vid förrättningar av skilda slag gällande ärenden 
inom nämndens verksamhetsområde. 

Kfn ordf 
eller KoFch 

A 1.2 Besluta om upplåtelse och inhyrning av lokaler 
och bostadslägenheter för en tid av högst tio år 
per avtalsperiod, inkluderande uppsägning av 
sådana avtal. 

KoFch 

A 1.3 Underteckna avtal inom den löpande 
förvaltningen inom nämndens 
verksamhetsområde som inte kräver 
firmatecknare eller utge behörighet att 
underteckna sådana avtal. 

Avrop från ramavtal 
utgör verkställighet. 
Se dock även avsnitt 
om upphandling. 
Undertecknande av 
avtal/överens-
kommelse efter avrop 
ska göras av person 
med budgetansvar. 

KoFch x 
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A 1.4 Polisanmälan av brott inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Avdch 

A 1.5 Ta emot och underteckna delgivningskvitto för 
nämndens räkning. 

6 kap 36 § KL Avdch 

2. Skadestånd

A 2.1 Beslut om skadestånd som orsakats inom ramen 
för kultur- och fritidsnämndens verksamhet, där 
beloppet överstiger 3 prisbasbelopp. 

SkL Kfn au 

A 2.2 Beslut om skadestånd som orsakats inom ramen 
för kultur- och fritidsnämndens verksamhet, där 
beloppet uppgår till högst 3 prisbasbelopp. 

SkL KoFch x 

3. Allmän handling

A 3.1 Beslut att helt eller delvis avslå enskilds begäran 
om utlämnande av handling eller uppgift ur 
handling eller beslut att lämna ut handling med 
förbehåll som inskränker den enskildes rätt att 
röja innehållet eller annars förfoga över 
handlingen.  

Utlämnande av handlingar i pågående 
upphandlingsärenden, se delegationsavsnitt om 
upphandling C 6 och C 11. 

TF 

OSL 

Respektive 
avdelnings-
chef beslutar 
om de 
handlingar 
de ansvarar 
för. 
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A 3.2 Beslut att avslå enskilds begäran om att själv få 
använda tekniska hjälpmedel för automatiserad 
behandling som myndigheten förfogar över för 
att ta del av upptagningar för automatiserad 
behandling.  

6 kap 6 § OSL Respektive 
avdelnings-
chef beslutar 
om de 
handlingar 
de ansvarar 
för 

A 3.3 Beslut om avvikelser från att ta ut avgifter för 
avskrifter eller kopior av allmänna handlingar i 
de fall det föreligger särskilda skäl. 

Gällande taxa för 
kopior av 
allmänna 
handlingar i 
Upplands-Bro 
kommun 

Respektive 
avdelnings-
chef beslutar 
om de 
handlingar 
de ansvarar 
för 

4. Rättidsprövning, avvisning av överklagande m.m.

A 4.1 Beslut om att avvisa överklagande av 
kommunfullmäktiges beslut om ärenden inom 
nämndens verksamhetsområde, samt 
överklagande av kultur- och fritidsnämndens 
eller dess utskotts beslut. 

45 § FL KoFch 

A 4.2 Beslut att avvisa överklagande av beslut som har 
fattats av delegat. 

45 § FL Delegat i 
ursprungs-
beslutet 

A 4.3 Beslut om omprövning och rättelse av beslut 
som fattats på delegation. 

37 - 39 §§ FL Delegat i 
ursprungs-
beslutet 

A 4.4 Yttrande till överinstans i överklagat ärende där 
beslut fattats av delegat. 

Närmaste 
chef till 
delegat i 
ursprungs-
beslutet 
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5. Personuppgiftsbehandling 

A 5.1 Utse dataskyddsombud samt ersättare till 
dataskyddsombudet. 

Dataskydds- 
förord ningen (EU) 
2016/679 

KoFch  

A 5.2 Beslut om att ingå personuppgiftsbiträdesavtal. Dataskydds- 
förordningen (EU) 
2016/679 

Den som är 
behörig att 
ingå avtal till 
vilket ett 
person-
uppgifts-
biträdesavtal 
bifogas 

 

A 5.3 Beslut om att helt eller delvis avslå begäran från 
en registrerad om att få information om huruvida 
personuppgifter som rör hen håller på att 
behandlas, få tillgång till personuppgifterna och 
information om ändamål m.m. med 
behandlingen (”rätt till information”). 

Artikel 15 
dataskydds- 
förord ningen (EU) 
2016/679 

Avdch  

A 5.4 Beslut om att helt eller delvis avslå den 
registrerades begäran om att få felaktiga 
personuppgifter som rör hen rättade eller 
ofullständiga personuppgifter kompletterade 
(”rätt till rättelse”). 

Artikel 16 
dataskydds- 
förord ningen (EU) 
2016/679 

Avdch  

A 5.5 Beslut om att helt eller delvis avslå den 
registrerades begäran om att få sina 
personuppgifter raderade (”rätt till radering”). 

Artikel 17 
dataskydds- 
förord ningen (EU) 
2016/679 

Avdch  

A 5.6 Beslut om att helt eller delvis avslå den 
registrerades begäran om att begränsa 
personuppgiftsbehandling (”rätt till begränsning 
av behandling”). 

Artikel 18 
dataskydds- 
förord ningen (EU) 
2016/679 

Avdch  
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A 5.7 Beslut om att helt eller delvis avslå den 
registrerades begäran om att få ut de 
personuppgifter som rör hen samt överföra dessa 
uppgifter till annan personuppgiftsansvarig 
(”dataportabilitet”). 

Artikel 20 
dataskydds- 
förord ningen (EU) 
2016/679 

Avdch 

A 5.8 Beslut om att fortsätta behandling av 
personuppgifter, trots den registrerades 
invändningar, på grund av att kommunens 
berättigade skäl för behandlingen väger tyngre 
än den registrerades intressen, rättigheter och 
friheter eller i de fall det sker för fastställande, 
utövande eller försvar av rättsliga anspråk (”rätt 
att göra invändningar”). 

Artikel 21 
dataskydds- 
förord ningen (EU) 
2016/679 

Avdch 

6. Yttranden, remisser m.m.

A 6.1 Yttranden och svar på remisser eller enkäter 
gällande nämndens verksamhetsområde till 
andra myndigheter och andra organ. 

(Samrådsyttrande beslutas alltid av nämnd). 

Enkäter som inte 
har karaktären av 
en remiss där 
kommunens 
ställningstagande 
efterfrågas utan 
är av karaktären 
där information 
om kommunen 
efterfrågas kan 
besvaras inom 
ramen för 
verkställighet av 
den vars 
verksamhets- 
område berörs. 

KoFch 
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A 6.2 Beslut att avstå från att svara på remiss som har 
skickats från staten, region, kommunförbund, 
annan kommun eller annan nämnd i kommunen 
eller liknande organ. 

KoFch 

7. Övrigt

A 7.1 Besluta om kontorsintern organisatorisk 
kontorsstruktur. 

KoFch 

A 7.2 Brådskande ärenden som inte kan avvakta till 
nästa nämndsammanträde. 

6 kap 39 § KL 
Möjligheterna att 
delegera enligt 
denna bestämmelse 
begränsas inte av 6 
kap 38 § 1–4, se 
närmare HFD 2016 
ref. 74. 

Kfn ordf 

A 7.3 Beslut om resor utanför EU eller utanför Norden 
för Kultur- och fritidsnämndens ordförande. 

Enligt resepolicy Kfn au 

A 7.4 Be slut om resor utanför EU eller utanför Norden 
för övriga förtroendevalda. 

Enligt resepolicy Kfn ordf 

A 7.5 Beslut om resor utanför EU eller utanför Norden 
för personal inom tjänstemannaorganisationen. 

Enligt resepolicy KoFch 

A 7.6 Beslut om resor utanför EU eller utanför Norden 
för kultur- och fritidschefen. 

Kd . 

A 7.7 Anta dokumenthanteringsplan. Beslut om gallring 
och bevaring av 
handlingar ska 
framgå av dokument- 
hanteringsplan 

KoFch 
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A 7.8 Anta gemensamma styrdokument som inte är av 
principiell natur eller större vikt inom nämndens 
verksamhetsområde. 

KoFch 

A 7.9 Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser 
och dyl. 

Kfn ordf 

A 7.10 Nämndens ordförandes deltagande i kurser, 
konferenser och dyl.  

Kfn vordf i 
samråd 
med 
KoFch 

B. Ekonomiska ärenden
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 
Får vidare-
delegeras 

1. Ekonomiska ärenden

B 1 Bifall/avslag på ersättningsanspråk som faller 
utanför kommunens ansvarsförsäkring samt 
godkännande av ersättning från 
försäkringsbolag. Gäller inom nämndens 
verksamhetsområde. 

KoFch 

B 2 Utse beslutsattestanter och ersättare inom kultur- 
och fritidskontoret. 

KoFch 

B 3 Försäljning av lös egendom inom kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde inom ramen för 
kommunens investeringspolicy. 

KoFch x 
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B 4 Inom ramen för aktuellt projekt inom nämndens 
verksamhetsområde besluta om erforderlig 
offentlig medfinansiering då sådan krävs för 
erhållande av EU-bidrag och andra 
projektbidrag. Delegationen innefattar 
behörighet att underteckna ansökan om sådant 
bidrag. 

KoFch x 

C. Upphandling
Nr Ärenden Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 
Får vidare-
delegeras 

Upphandling utanför beslutade exploateringsåtgärder 

C 1 Beslut om deltagande i upphandling som har 
genomförts eller kommer att genomföras av 
annan myndighet/organisation med ett 
kontraktsvärde upp till 5 mnkr. 

Gäller alla typer av 
upphandlingar 
(ramavtal/uppdrag 
/varor/koncession) 
som enbart avser den 
egna nämnden. Kan 
avse t.ex. ramavtal 
hos SKL kommentus. 

KoFch x 

C 2 Beslut om deltagande i upphandling som har 
genomförts eller kommer att genomföras av 
annan myndighet/organisation eller beslut om att 
genomföra upphandling tillsammans med andra 
upphandlande myndigheter/organisationer med 
ett totalt kontraktsvärde över 5 mnkr. 

Gäller alla typer av 
upphandlingar 
(ramavtal/uppdrag 
/varor/koncession) 
som enbart avser den 
egna nämnden. 

Upphch i 
samråd 
med 
KoFch 
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C 3 Besluta att godkänna upphandlingsdokument för 
upphandling med ett totalt kontraktsvärde 
mellan 0,5 mnkr. och 5 mnkr. 

Gäller alla typer av 
upphandlingar 
(ramavtal/uppdrag 
/varor/koncession) 
som enbart avser den 
egna nämnden. 

KoFch x 

C 4 Godkänna upphandlingsdokument för 
upphandling av entreprenad gällande bygg, 
anläggning eller mark med ett totalt 
kontraktsvärde under 45 mnkr. 

Avser 
entreprenadupphandli
ngar som enbart avser 
den egna nämnden. 
Gäller ej tjänste-
/driftsentreprenader 

KoFch x 

C 5 Godkänna upphandlingsdokument för kontors-
/nämndspecifik upphandling med ett totalt 
kontraktsvärde över 5 mnkr. 

Ej 
delegerat, 
kultur- och 
fritidsnäm
nden 
nämnden 

C 6 Beslut att inte lämna ut allmänna handlingar 
eller att lämna ut handlingar med förbehåll i 
pågående upphandlingsärenden. 

OSL 19 Kap. 3 §, 31 
kap 16 § 

Upphch 

C 7 Rätt att avge yttrande i överprövning av 
upphandlingsärende i mål, vid domstol eller 
annan myndighet. Gäller även rätt att anlita 
ombud för sådan talan. Delegationen omfattar 
även att ta ställning till om beslut eller dom ska 
överklagas. 

Upphch 

C 8 Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta 
upphandling, för upphandling med ett totalt 
kontraktsvärde upp till 0.5 mnkr. 

Avdch 
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C 9 Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta 
upphandling med ett totalt kontraktsvärde över 
0.5 mnkr. 

Gäller alla typer av 
upphandlingar 
(ramavtal/uppdrag/ 
varor/tjänste-
koncession/entre-
prenader). 

Upphch 

C 10 Rätt att teckna avtal efter kontors-
/nämndspecifik upphandling med ett 
kontraktsvärde över 0.5 mkr. 

Alla typer av avtal. KoFch x 

C 11 Rätt att besluta om avrop med värde 
överstigande 4 basbelopp från gällande ramavtal 
inom årligen beslutad budget samt hantera 
utlämning av handlingar och sekretessbeslut 
relaterade till sådana avrop. 

Avrop utifrån 
gällande ramavtal 
understigande fyra 
basbelopp betraktas 
som verkställighets-
beslut. 

Avdch 

- 

D. Verksamhetsspecifika ärenden inom kultur- och
fritidsnämndens område 

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 
(lägsta) 

Får vidare- 
delegeras 

Verksamhetsspecifika ärenden 

D 1 Intagning av elever till kulturskolan Avdch 

D 2 Besluta om bidrag till föreningar enligt 
regler antagna av Kommunfullmäktige. 

Avdch 

D 3 Utfärda tillstånd enligt lotterilagen. LL Avdch 

D 4 Utfärda tillstånd för reklam i kommunala 
idrotts- och fritidsanläggningar. 

Avdch 

D 5 Beslut om auktorisation i enlighet med 
Regler för kulturcheck.

KoFch 

D 6 Beslut om avauktorisation i enlighet med 
Regler för kulturcheck.

Kfn au 
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Svar på remiss - Miljö- och klimatstrategi för 
Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontoret som sitt eget och 

sänder till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 

uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 

Kommunledningskontoret har under våren 2022 tagit fram en miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun. Framtagandet har letts av konsulter 

från U&WE. Miljö- och klimatstrategin utgår från den vision och de 

övergripande mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- 

och klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens 

verksamheter och den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning. 

Den 1 juni 2022 fattade Kommunstyrelsen beslut om att skicka den framtagna 

miljö- och klimatstrategin på remiss till samtliga nämnder i Upplands-Bro 

kommun. 

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande med 

synpunkter på miljö- och klimatstrategin. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2022. 

 Förslag till miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 2023–

2030 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022. 

 Förslag till yttrande - miljö- och klimatstrategi. 

Barnperspektiv 

En tydlig strategi för miljö- och klimatarbetet är viktigt för hela samhället och 

en förutsättning för goda förutsättningar för kommande generationer.  
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Upplands-Bros miljö- och klimats tra te gi är ett aktiverande styrdokume nt
utifrå n kommune ns styrmodell och tydliggör inrikt ninge n för kommune ns
övergripande miljö- och klimatarbe te år 2023-2030. Miljö- och klimatstr ate gi n
utgår från den vision och de övergripand e mål som finns formulerad e för
Upplands-Bro kommun.

Miljö- och klimats trat e gin ska användas för att styra och samordna kommune ns
verksamheter och den geografiska kommune ns utveckling i en hållbar riktning.

Miljö- och klimats trat e gin antogs xxxx. Inriktninge n är att en
aktualite tsprö vni ng bör ske varje mandatperiod.

1.2 Ansvar, genomförande och uppföljning
I Upplands-Bro är kommunst yr e lse n ansvarig för det övergripande strategiska
miljö- och klimata rbete t. Det innebär att kommunst yre lse n leder, ger stöd och
samordnar arbetet och därmed ansvarar för framtaga nde t av miljö- och
klimats trat e gin. På tjänstemanna ni vå leds arbetet med miljö- och
klimats trat e gin av kommunled ningsko ntore t.

Hela Upplands-Bros kommunor ga nisa t io n har ett gemensamt ansvar för att de
mål som fastläggs i miljö- och klimats tra te gin blir verklighet. Varje nämnd och
företagsstyre lse i kommune n ska ansvara för sitt miljö- och klimatarbe te.
Nämnder och styrelser ska bryta ned de övergripa nde målen till delmål och
aktivitet er, som är anpassade till respektive ansvarsområde samt arbeta in dessa
i sina verksamhetsp la ner och affärspla ne r.

Miljö- och klimats trat e gin fastställer inte vilka konkreta åtgärder som ska
genomföra s inom verksamhete r na eller kostnadsberäknar dessa. Nämnd eller
bolagsstyre lse har ansvar för att i sin verksamhetspla n eller affärspla n
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formulera aktivite ter som syftar till att uppfylla miljö- och klimatstr ate gi ns mål
och själva avgöra och besluta om de mest kostnadseffek t iva åtgärderna.

Det finns en rad styrdokument som utöver miljö- och klimatstr ate gi n också
beskriver viktiga delar av miljöarbe tet. Dessa styrdokument har ofta en annan
utgångsp unkt, ett smalare fokus och svarar på behovet av att beskriva ett
område mer utförligt. Vissa styrdokume nt är det lagkrav på att kommune n har.
Eftersom miljö- och klimats trate gin är tvärsektorie ll berör den många olika
styrdokume nt.

Exempel på handlingsp la ner och policies som berörs är avfallsp la ne n,
resepolicyn, VA-planen, dagvattenp la ne n, översiktspla ne n, landsbygdsp la n och
fördjupade översiktsp la ner.

• Avfallsp la n innehå lle r mål för insamling och återvinni ng av kommuna lt
avfall, vilket är viktiga för målet om att bidra till cirkulär ekonomi.

• VA-planen innehå ller en heltäckande långsikt i g planering för vatten-
och avloppsförsör j ninge n i kommune n, vilket är viktigt för målet om att
bidra till cirkulär ekonomi.

• Resepolicyn styr tjänsteresor vilket bidrar till klimat må le n.

• Grönplane n, översiktspla ne n och fördjupade översiktspla ner innehå ller
principer för grönstrukt ur, vilket är viktigt för att bidra till biologisk
mångfa ld.

Miljö- och klimats trat e gin ska integrera s i kommune ns överordnade system för
ledning och uppföljni ng av all verksamhet och ekonomi. Integrering i
ledningss yste m innebär att genomföra nde t och uppföljninge n av miljö- och
klimats trat e gins mål sker i respektive nämnd- och styrelses verksamhetsp la ner
och affärspla ne r.

Målen följs upp kvalitat i vt och med indikatorer där så är lämpligt. Indikatorer
och nyckelta l tillsa mma ns med annan uppföljni ng som mäter kommune ns
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arbete men även utvecklinge n inom det geografiska området ska ge en bild av
om kommune n styr mot uppsatta mål.

Utveckling av data och indikatorer kommer vara nödvändigt. Därför beslutas
inte nyckelta l och indikatorer i miljö- och klimatst rate gi n för 2023-2030 utan
fastställs i samband med budget och verksamhetsp la ne r ing. Förslag till
indikatorer finns i Bilaga 3. Indikatorer na ska utvärderas kontinuer l igt och
kompletteras och revideras i budgetprocessen om de inte bedöms vara fullgoda
och ändamålse nli ga för uppfölj ninge n.
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2 Prioriterade, strategiska
områden

Upplands-Bro har tre prioriterade, strategiska områden att arbeta med för att
bidra till att uppfylla de natione lla miljö må le n och de globala målen.

De tre prioriteringar na ska vägleda allt arbete på miljöo mråd et. Prioriter ingar na
beskriver vad kommunko ncer ne n ska verka för på en övergripande nivå. De
ska också vara en utgångsp unk t i samverkan med medborgare och närings li vet.

Prioriter ingar na baserar sig på en analys av vilka de stora miljöprob le me n r,
hur Upplands-Bro påverkar dem och vad som är viktigt att kommunen
prioriterar utifrå n sin roll och rådighet. Prioriter ingar na baseras även på var
utmaningar na är som störst i förhålla nde till de natione lla miljö må le n och
Agenda 2030.

De tre prioriterade områdena är att:

Minska klimatpå verk a n

Stärka den biologiska mångfa lden

Främja en cirkulär ekonomi

För att uppnå miljö må le n arbetar Upplands-Bro kommun med:

Miljö- och klimatkra v i upphandlingar

Hållbar samhällsp la ner ing

Delaktighe t, informa t io n och utbild ning

Göra det lätt att göra miljös mar ta val för medborgare och närings li v

Samverkan med andra aktörer som närings l ive t, grannkommune r,
regionen och akademi.
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Figur 1. De priori terade områdena bidrar ti l l att uppfylla de nationella och globala målen.
Flera av de åtgärder som k an vidtas har en positiv inverk an på flera priori terade områden och
på flera av mi ljömålen.
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2.1 Klimat

Målen för klimat delas upp i det som avser kommune ns geografiska område
(inklude rar invånare och närings l ive t) och det som rör kommune n som
organisat io n (inklus ive kommuna la bolag).

De t långs iktiga måle t för de t ge ografis ka område t Upplands-Bro är
s amma s om för läne t och i RUFS 2045.

Senast år 2045 ska Upplands-Bro nå netto-noll utsläpp1 av
växthus gase r, för att därefter nå negativa utsläpp.

Det långsik t iga målet kompletteras med följande delmål för kommune n som
geografiskt området (motsvarand e som för länet, i RUFS 2050 och
energipolit iska ramverket):

senast år 2030 ska de direkta utsläppen av växthus gase r vara mindre än
1,5 ton per invånare och år och utsläppen av växthus gase r ut ett
konsumt io nspers pekt i v ska halveras,

senast år 2030 ska utsläppen från transportsektorn ha minskat med 70
procent, jämfört med år 2010,

senast år 2030 ska den genomsnitt l iga energianvä nd ni nge n per invånar e
ha minskat med 30 procent jämför med 20142

senast år 2040 ska all elproduktio n i kommune n vara från förnybara
källor.

De t långs iktiga måle t komple tte ras me d följande mål för
kommunorga nis atio ne n inklus ive kommunägda bolag:

kommunor ga nisa t io ne n strävar efter att bli klimat ne ut ra l till år 2030,

1 Se Bilaga 1 för innebörd av begreppet
2 2014 hade Upplands-Bro 16 MW h/invånare. 30 procents mins kning till år 2030 mots varar
mins kningen i RUFS.
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kommunor ga nisa t io ne ns klimatpå verka n ska ha minskat med 50
procent år 2030, jämfört med år 2020.

Målen kompletterar varandra, för mer detaljerad förklaring av begreppen se
Bilaga 1.

Exempel på områden med relevanta åtgärder för att uppnå målen kan
exempelvis vara:

fortsatt energie ffek t iviser i ng så att användninge n av energi minskar,

den energi som används är från förnybara källor,

invester inga r i solceller,

utbyggnade n av förnybar energi,

utfasning av fossila bränslen i fjärrvär me n,

elkapaciteten i nätet – utbyggnad och effektivise r ingar / nya lösninga r för
att klara efterfråga n,

byte till bilar som går på förnybara bränslen (t.ex. biogas, HVO100,
RME) och/eller el,

förnybart bränsle tankas i de bilar som redan kan köras på förnybara
bränslen,

plast fasas ut som förpacknings mater ia l och som råvara i produkter som
köps in,

plast från fossila källor byts ut till plast från förnybara källor för den
plast man inte kan reducera,

inköp och användning av produkter med hög klimatpå ve rka n minskar
(t.ex. betong, cement, nötkött),



33 Svar på remiss - Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun - KFN 22/0144-3 Svar på remiss - Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun : Bilaga 1 - Miljo- och klimatstrategi 2023-2030.docx

Miljö- och klimatstrategi

Sid 10 av 48

upphandling med krav på livs mede l med låg klimatpå verka n och högt
bidrag till andra miljöaspek ter (t.ex. närproducerat, ekologiskt,
växtbaserat),

upphandling med krav på produkter för nybyggna t io n som har ett lägre
klimata vt r yck och skapar nya kolsänkor (t.ex. trästomme),

kollektivt ra fik, parkerings- och cykelåtgärder,

utbyggnad av laddinfra str uk t ur för laddning av elfordon,

förtätning i kollektivtra f ik nä ra lägen,

inspirat io n och utbildning av medarbetare,

kampanjer och informa t io ns mat er ia l, rådgivning och dialog med
invånare och närings l ivnä r ings l iv t ex genom energi- och
klimatråd gi vninge n, i närings li vsd ia lo ge r och i tills yne n, och

samarbeta med närings livet om kolsänkor i kommune n (t.ex. i form av
skogar eller återvätning av utdikade marker) samt nya kolsänkor som
kan skapas (t.ex. genom biokol).

Kommune ns nämnder och bolagsstyre lser har ansvaret att formule ra aktivitete r
och besluta om åtgärder (se 1.2). I Bilaga 3 finns förslag på delmåle n och
åtgärderna vilka även kan ses som en konkretiser ing av vad som behövs för att
uppnå målen.
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2.2 Biologisk mångfald

De öve rgripande målen med kommune ns arbete för biologisk mångfa ld är att:

ekosystemens förmåga att hantera störningar och anpassa sig till
förändringar ska stärkas, så att de kan fortsätta leverera de
ekosystemtjä nste r som kommuni nvå nar na s välfärd vilar på och

förbättra bevarandestatus för arter som är hotade, bevara landskapstyper
som är typiska för kommune n och restaurera områden som är extra
värdefulla för andra arter.

M ålen kan till e xe mpe l inne bära att:

arealen skyddade områden ökar,

viktiga habitat skyddas och i viss mån återskapas (t.ex. våtmarker),

skydd och åtgärdsplaner görs för hotade arter så att hotet mot dem
minskar och deras bevarandestatus stärks,

främma nde, invasiva arter bekämpas,

jordbruk bedrivs på ett hållbart sätt utan spridning av giftiga ämnen
eller läckage av växtnär ingsä m ne n,

skogsbruk bedrivs med hänsyn till arter som är beroende av gammal
skog, eller har andra speciella krav på livs miljö, etablera och föryngra
sig,

vatten fördröjs lokalt för att minska risken för översvämni ng,

vatten som släpps ut i omgivninge n renas till den grad att det kan
användas igen,

särskilt fokus ägnas åt att identifier a ekosystemtjäns ter som
kommuninvå nar nas välfärd vilar på, både försörjande tjänster så som
matproduktio n, reglerande tjänster så som reglering av temperatur,
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rening av vatten, mildr ing av sommarhe tta och kulture lla tjänster så
som rekreation och inspirat io n.

kommune n samarbetar med byggherrar vid planering och exploatering
för att bevara eller stärka biologisk mångfa ld och använda natur-
baserade lösninga r,

Delar av det övergripa nde målet konkretiseras redan i kommune ns
översiktspla n, landsbygdsp la n och grönplan. Exempel på delmåle n och
åtgärderna (Bilaga 3) kan ses som en konkretiser ing av vad som behövs för
att uppnå målen.
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2.3 Cirkulär ekonomi

De t öve rgripande måle t för kommune n s om ge ografis kt område är liksom
det nationella målet att stödja en cirkulär ekonomi där resurser används
effektivt i giftfr ia cirkulära flöden och ersätter jungfr ul iga materia l. Cirkulär
ekonomi innebär att sluta kretsloppen och att optimera resursutnyt tja nde t. Det
minskar den negativa påverkan på miljön.

M åle t kan e xe mpe lvis inne bära att:

mängden avfall som uppkommer, i kommunor ga nisat io ne n samt
från invånare och närings l iv, minskar,

kommuna lt avfall materia låte r vinns eller återanvänds,

förpackninga r ska vara av fossilfr itt materia l,

krav ställs i upphandlingar av produkter om återvinning,
cirkular itet, kemikalie i nne hå ll och material,

krav ställs i upphandlingar på ekologiska livsmed e l och lokal
livs mede lsp rod ukt io n,

matsvinnet ska minska,

matavfa ll ska sorteras ut,

spridning av läkemedelsres ter, växtskydds mede l, biocidprodukte r,
dioxiner och andra främma nde ämnen till omgivni nge n ska minska,

dagvatten ska fördröjas lokalt och renas, breddning ska undvikas,

kommune ns ytvatten ska uppnå miljök va l itets no r me n för ytvatten
(ekologiska och kemisk status),

utsläpp av dioxin från punktkällor skaminimer as,

kemikaliea nvä nd ni nge n ska minska i skolor och förskolor. Farliga
ämnen ska fasas ut kommune ns verksamheter,
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kommune n utövar tills yn på förorenade områden, miljö far li ga
verksamheter och pröva ansökningar för kemikalier och
bekämpnings mede l,

bygg- och rivningsa vfa l l återanvänds eller materia låte r vinns,

en högre grad av delande, bytande och återbruk så att nyprodukt io n
undviks och tjänster premieras.

Delar av det övergripa nde målet konkretiseras redan i kommune ns
avfallsp la n och VA-plan. Exempel på delmåle n och åtgärderna (Bilaga 3)
kan ses som en konkretiser ing av vad som behövs för att uppnå målen.
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3 Bilaga 1 - Innebörden av
begrepp

Växthus gas e r

Gaser som har en uppvärmande effekt på klimate t. De vanliga ste
växthus gase r na är koldioxid, metan och lustgas. Även vattenånga är en
växthus gas. Därtill finns ett antal industr ie l lt tillve rkade gaser (HFC:er, PFC:er
och SF6) som används för olika industr iel la tillä mp ni ngar (exempelvis
köldmedia i kylanlä ggni ngar). Man skiljer ibland på växthus gaser från olika
ursprung, framföra llt fossil koldioxid (från kol, olja, gas) och biogen koldioxid
(från biobränsle n och biomateria l), se även Negativa utsläpp och kolsänkor.

Klimatpåve rkan

En ökning av halterna växthus gaser i atmosfären innebär att klimate t påverkas.
Det blir det varmare, och vädret blir mer extremt (kraftigare skyfall, starkare
stormar, varmare värmeböljo r, torrare torrperioder).

De olika växthusgaser na har olika stark påverkan på klimatet, hur kraftiga de är
mäts i koldioxidek vi va le nter (CO2e) och har ett spann mella n ett kilogram
koldioxidek vi va le nter per kilogra m växthus gas (koldioxid) till flera tusen
koldioxidek vi va le nter per kilogra m växthus gas (för vissa industr igase r
exempelvis SF6).

Notera även att det inte bara är förbränning av fossila bränslen som har en
klimatpå verk a n. I princip alla aktivite ter har en klimatpå verka n, även
produktion av förnybar energi och produktion av livs mede l, eftersom de
innebär utsläpp av växthus gas er. Däremot har exempelvis energiprod ukt io n
från förnybar energi mycket lägre klimatpå verk a n än fossil energiprod ukt io n.
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Ne gativa uts läpp och kols änkor

Den globala kolcykeln innebär att koldioxid cirkulerar mellan atmosfären,
levande och döda organis mer (biosfären) och marken (geosfären). Fotosyntes
innebär att kol flyttas från atmosfären till biosfären, respiration innebär att kol
flyttas tillbaka från biosfären till atmosfären. Förbränning av fossila bränslen
innebär att kol, som varit borta från atmosfären i miljo nta ls år, adderas till
atmosfären. Negativa utsläpp, eller inbindni ng av kol i kolsänkor, är ett
samlingsbe grepp för alla processer som flyttar kol från atmosfären till
biosfären eller geosfären på längre sikt. Kolsänkor är förråd av kol som håller
det borta från atmosfären under en längre tid. Kolsänkor kan stärkas genom att
återskapa naturliga ekosystem (t.ex. skog och våtmarker) och kan skapas i den
bebyggda miljö n exempelvis genom att använda material som innehå ller kol
(t.ex. träbyggande och materia l som innehå ller kol). Hur stabil en kolsänka är
kallas permanens. Olika tekniker för negativa utsläpp har olika hög permanens,
från tiotals år till hundrata ls eller tusentals år.

Sveriges netto-inbind ni ng i mark var år 2021 39,8 miljo ner tCO2e
(Naturvårdsverket 2022a), vilket balanserade 43 % av Sveriges totala
klimatpå verk a n, inklus ive konsumt io n av varor som producerats utomla nds
(Naturvårdsverket 2022b). Motsvarande siffra jämfört med Sveriges
territorie lla utsläpp av växthus gas er var 86 % (46,3 miljo ner tCO2e). Det
absolut största flödet är inbind ning är i växande skog.

Klimatne utra l och noll ne ttouts läpp av växthus gas e r

Företag kan kalla sig klimat ne ut ra la (PAS 2060) eller sälja klimat ne utra la
produkter (ISO 14021) genom att klimatko mpe nser a för sin klimatpå verka n
respektive sina produkters klimat fo ta vt r yck. Detta förhållni ngssä tt har
kritiserats av Konsument verk et som vilseleda nde (KOV 2021) och ledde till att
konsumento mb uds ma nne n (KO) i november 2021 stämde Arla Foods för
vilse leda nde marknadsför ing (KO, 2021), trots att Arla följt kriterierna i den
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internat io ne l la standarden ISO 14 021 gällande användninge n av begreppet i
marknadsför ing. Idag råder osäkerhet kring under vilka villkor begreppet
klimat neut ra l kan användas i marknadsför i ng, eller om det ens kan det, utan att
anses vara vilse leda nde.

Det råder osäkerhet kring om kommuner och annan offent lig verksamhet har
möjlighete r att klimatko mpe nsera för sin klimatpå verka n rent legalt.
Exempelvis har Riksrevis io ne n uttalat sig om att Naturvårdsverket inte får
klimatko mpe nsera (SR, 2019). Anledninge n är att pengar i offentli g
verksamhet ska användas till invester i ngar inom kommune ns geografiska
område (SFS 2019:835 Kommuna lla ge n, 2 kap, §1), och klimatkompe nsat io n
per definit io n innebär invester ingar för att minska klimatpå ve rka n utomlands.
Vi rekommenderar inte Upplands-Bro kommun att uppnå målet om
klimat ne ut ra l verksamhet genom att klimatko mpe ns era för sin klimatpå ve rka n.

Sveriges regering använder begreppet noll nettoutsläpp av växthusga ser, i sitt
långsik t iga mål. Det innebär i praktiken samma sak som klimat ne utr a l, att
utsläppen av växthus ga ser ska vara på samma nivå som, eller lägre än,
inbind ninge n i kolsänkor. En skillnad för Sverige som nation (eller Upplands-
Bro som kommun) jämfört med exempelvis ett tjänsteföreta g, är att man har
rådighet över markanvänd ning där man själv kan skapa ytterligare kolsänkor.
Sverige som land kan alltså bli klimat ne ut ra lt inom sitt egna geografiska
område. Vi rekommenderar Upplands-Bro att använda denna definit io n av
klimat ne ut ra l, att kommuno r ga nis at io ne n klimatpå verka n sett ur ett
livscyke lpersp ekt iv måste minska till en sådan nivå, att kommune n inom sin
egna markanvänd ni ng, lyckas skapa lika stora ytterligare kolsänkor. Notera att
kommune n inte kan räkna in övriga åtgärder som sker inom kommune ns
geografiska område utanför kommune ns mark, eftersom yta även behövs för att
balansera kommuni nvå nar na s och företagens återstående klimatpå verka n.

För att lyckas med båda målen in klimat så behöver kommune n drastiskt
reducera kommunor ga nisa t io ne ns klimatpå verka n till en nivå som är så nära
noll att ytterliga re sänkor kan väga upp för det som återstår. Vart denna
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jämviktsp unk t är behöver analyseras ur flera perspektiv däribland vad som är
mest kostnadseffek t ivt. Delmå let om halverad klimatpå verka n till år 2030 är
viktigt för att påskynda arbetet med att drastiskt reducera klimatpå verka n, och
delmålet om klimatne utra l kommunor ga nisa t io n är viktig för att påskynda
arbetet med att skapa ytterliga negativa utsläpp. Viktiga åtgärder för att nå
målen är att fasa ut användninge n av fossila bränslen i kommune ns
fordonsflot ta samt i de tjänsteresor och transporter som kommune n beställer.
Det innebär att kommune n i sina inköp utvärderar leverantörer och produkter
utifrå n deras klimatpå verka n. Fler förslag på åtgärder för att nå målen finns i
Bilaga 3.

Fos s ilfri

Fossilfr i innebär att inga fossila råvaror har använts. Det avser både fossila
bränslen (raffine rade fraktioner av kol, olja, naturgas) som genom förbränning
används för att få energi (el, värme och kraft) och användninge n av fossila
råvaror (raffine rade fraktioner av kol, olja, naturgas) som material för förädling
av andra produkter (så som t.ex. plast, konstgödsel mm). En fossilfr i
verksamhet använder inga fossila energikällor eller fossila råvaror. Även plast i
avfall som används vid förbränning har ett fossilt ursprung, oavsett om det
räknas som kretsloppsvär me.

Fos s ilbräns le fri

Innebär att inga fossila bränslen används. Begreppet är oftast använt för bilar
(utan diesel eller bensin), värme och el (utan olja, naturgas eller avfall med
fossilt ursprung).
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Förnybart

Energi eller materia l från källor som återskapar sig själva, så som sol, vind och
vattenkraft, respektive träråvara eller grödor. Huruvid a förnybara källor till
energi och materia l anses hållbara finns flera olika ramverk för att bedöma,
men överlag får inte uttaget av dem ske i en snabbare takt än att de kan
förnyas.
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4 Bilaga 2 - Internationella,
nationella och regionala
mål

4.1 Klimat

4.1.1 Internationellt och nationellt
Sverige har åtagande gentemot EU att bidra till att uppnå EU:s klimat må l. EU:s
mål är att de samlade utsläpp ska minska med 20 procent till 2020 och med 40
procent till 2030 jämfört med 1990. Det europeiska rådet har dessutom ställt
sig bakom målet att EU ska minska utsläppen av växthus gase r med mella n 80–
95 procent till 2050, varav minst 80 procent inom regionen. EU har gjort detta
åtagande gentemot världens resterande länder inom FN:s klimatkonve nt io n
UNFCCC, ett åtagande som kan skärpas vart fjärde år.

Sverige har antagit ett långsik t igt klimat må l om att Sverige senast år 2045 inte
ska ha några nettoutsläpp av växthus ga ser till atmosfären, för att därefter uppnå
negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthus gas er från svenskt
territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. De
kvarvarande utsläppen ned till noll kan uppnås genom så kallade
kompletterand e åtgärder. För att nå målet får även avskilj ning och lagring av
koldioxid av fossilt ursprung räknas som en åtgärd där rimliga alternativ
saknas.

Sverige har även tre etappmål:

Utsläppen år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990.

Utsläppen år 2030 bör vara 63 procent lägre än utsläppen år 1990.
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Utsläppen år 2040 bör vara 75 procent lägre än utsläppen år 1990.

Målen omfattar inte utsläpp och upptag i markanvänd nings sektor n.

Sverige har dessutom en klimat la g som ålägger regeringe n ett ansvar att föra en
politik som utgår från klimat må le n och att regelbunde t rapportera om
utvecklinge n.

Under 2022 har riksdagen även fattat beslut om ett nytt klimat må l för
konsumt io n och export. Ett av målen är att klimatpå verk a n från svenskarnas
konsumt io n ska vara netto noll senast 2045.

https://www. na t ur vard s verke t.se /a mneso mrade n/k li ma to ms ta ll ninge n/s ve r iges-
klimatarbe te/ s ver i ges-de l-av-e us-k limat ma l/

https://www. na t ur vard s verke t.se /a mneso mrade n/k li ma to ms ta ll ninge n/s ve r iges-
klimatarbe te/ s ver i ges-k limat ma l-oc h-kli ma tpo lit iska-ra mve rk/

https://www.r e ger inge n.se/p ress medde la nde n/2022 /04/re ger inge n-ta r-e mot-
forslag-om-nya-kli ma t ma l- for-kons umt io n-och-e xpor t/

4.1.2 Regionalt
Sveriges natione lla klimat och energimål är också länets mål. Utöver målet om
nettonollut s läpp år 2045 finns följande delmål/e tapp må l :

70 procent minskni ng av utsläppen från transportsektorn till 2030
jämfört med 20103.

100 procent förnybar elproduktio n till 20404

50 procent effektivare energianvä nd ning 2030 jämfört med 20055

3 Etappmål i det s vens ka miljömåls s ys temet
4 Ingår i det energipolitis ka ramverket
5 Ingår i det energipolitis ka ramverket
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I likhet med de natione lla klimat och energimåle n anger den regiona la
utvecklingsp la ne n för Stockholmsre gio ne n (RUFS 2050) att Stockholms län-
ska nå nettonolluts l pp senast 2045. I RUFS finns också ett mål som innebär
att de direkta och indirekta klimatpå verka nde utsläppen per invånare från
konsumt io n ska halveras till 2030 jämfört med 2014.

4.2 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

4.2.1 Globalt
På global nivå är det den internat io ne l la konventio ne n om biologisk mångfa ld
som ligger till grund för Nagoyaprotokolle t och Aichimå le n.

År 2010 antog världens länder en strategisk plan med 20 delmål fram till år
2020 (de så kallade Aichimåle n). Beslutet togs i Nagoya, Japan, inom FN:s
konventio n om biologisk mångfa ld.

Det övergripand e målet i Nagoyaplanen är att stoppa förluste n av biologisk
mångfa ld, säkra resilie nta ekosystem och ekosystemtjäns ter. Målen i planen
ska nås genom att varje land sätter egna mål, anpassade efter nationella
förutsättni ngar.

4.2.2 EU-nivå

EU-kommiss io ne n har en strategi för biologisk mångfa ld för att uppfylla
Aichimå le n, Arbetet med grön infrastr ukt ur skulle enligt målet senast till år
2020 bidra till att ekosystem och ekosystemtjä ns ter bevaras samtidigt som
minst 15 procent av skadade ekosystem återställs.
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Det finns tre EU-naturvårdsd irek t iv (art- och habitatdirek t ive t, fågeldirek t ive t,
havsmiljöd irekt i v) samt ett vattendirekt iv som har betydelse för grön
infrastr uk t ur.

4.2.3 Nationell nivå
Ett nationellt mål för Boverket och Naturvårdsverket är att majoritete n av
kommuner na ska utnyttja metod och vägledning om hur ekosystemtjänster och
stadsgrönska ska tas tillvara och integreras i planering, byggande och
förvalt ning av den byggda miljö n senast år 2025.

Miljömå let Ett rikt växt- och djurliv har följande etappmål:

Gynnsam bevarandestatus och genetiska variatio ner

Påverkan av klimat förä nd r inga r

Ekosystemtjä ns ter och resilie ns

Grön infrastr uk t ur

Genetiskt modifier ade organisme r

Främmande arter och genotyper

Biologisk t kulturarv

Tätortsnära natur

4.3 Cirkulär ekonomi

4.3.1 Nationell nivå

Sve rige s s trate gi och handlings plan för cirkulär e konomi

Sveriges strategi och handlingsp la n för cirkulär ekonomi har en vision om ett
samhälle där resurser används effektivt i gift fr ia cirkulära flöden och ersätter
jungfrul iga materia l.
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Omställninge n till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö - och
klimat må le n, samt de globala målen i Agenda 2030.

Regeringe n arbetar med att främja omställninge n till en cirkulär ekonomi på
flera sätt, bland annat genom en övergripa nde strategi för cirkulär ekonomi,
genom lagstift ning för avfallso mrådet och genom nya etappmål.

Omställninge n till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska
resursanvänd ni nge n och därmed begränsa klimat- och miljöpå ve rka n.

Denna nationella strategi pekar ut inrikt ninge n för det arbete som behöver
göras för att ställa om till cirkulär produktion, konsumt io n och affärsmode l ler,
samt gift fr ia och cirkulära materialkr ets lopp. Handlingsp la ner som beskriver
styrmedel och åtgärder finns.

Handlings pla n för livs me de ls s trate gin

Regeringe n har satt mål om att 30 % av Sveriges jordbruksareal ska brukas
ekologiskt senast år 2030 (Regeringe n 2017). Det innebär en minskad
användning av växtskyddsmede l och biocider på nationell nivå, eftersom detta
är förbjudet i ekologisk odling, och har även positiva effekter på miljö må l som
rör biologisk mångfa ld.

Etappmål

Det finns ett antal etappmål som rör cirkulär ekonomi, sorterade inom
kategorierna Avfall, Cirkulär ekonomi, Farliga ämnen och Minskat matsvinn6.

6 https ://www.s veriges miljomal.s e/etappmalen/
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Avfall

Förberedande för återanvändning, materia låte r vinni ng och annan återvinni ng
av icke-farligt bygg- och rivningsa vfa ll, med undantag av jord och sten, ska
årligen fram till 2025 uppgå till minst 70 viktprocent.

Senast 2025 ska förberedelse för återanvändni ng och materialå ter vi nning av
kommuna lt avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60
viktprocent och 2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.

Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfa llet från hushåll, storkök,
butiker och restaurange r sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnär ing
och biogas tas tillvara.

Cirkulär e konomi

Av de förpackningar som släpps ut på marknaden i Sverige för första gången
ska andelen som är återanvändbara öka med minst 20 procent från år 2022 till
år 2026 och med minst 30 procent från år 2022 till år 2030.

Farliga ämne n

Användninge n av biocidprodukte r med särskilt farliga egenskaper ska minska
väsentligt till 2030.

Användninge n av växtskydds mede l med särskilt farliga egenskaper ska minska
väsentligt till 2030.

Regleringa r och andra åtgärder som minime rar de negativa miljöe f fekt er na ska
finnas på plats i Sverige, i EU eller internat io nellt senast 2030.
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Senast år 2030 ska utsläpp av dioxin från punktkällor vara kartlagda och
minimerade.

M ins kat mats vinn

En ökad andel av livsmede lsprod ukt io ne n ska nå butik och konsument år 2025.

Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmede lsa vfa llet minskar med
minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025.
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5 Bilaga 3 - Förslag på
indikatorer och nyckeltal

Kommune n följer upp målupp fylle lse n med hjälp av flertale t indikatorer.
Kommunst yr e lse n bestämmer vilka indikatorer som ska användas och nämnder
och bolagsstyre lser bör ge förslag. Här är några förslag.

Klimat

Mål Indikator och nyckeltal Vem tar fram
infor mat io ne n

Senast år 2045 ska
Upplands-Bro nå netto-
noll utsläpp av
växthus gase r, för att
därefter nå negativa
utsläpp.

Utsläpp till luft av
växthus gase r per
invånare.

2019: 3,99 ton CO2e/per
inv

Nationella
emissio nsda tabase n
som redovisas i
Kolada.

Senast år 2030 ska de
direkta utsläppen av
växthus gase r vara mindre
än 1,5 ton per invånare
och år och utsläppen av
växthus gase r ut ett
konsumt io nspers pekt i v
ska halveras,

Klimatpå verka n per
invånare,
konsumt io nsbase rade
utsläpp. Nyckeltal finns
än så länge bara

Naturvårdsverket
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tillgä ngli gt på natione ll
nivå7.

2019: 9,01 ton
CO2e/inv.

Senast år 2030 ska
utsläppen från
transportsektorn ha
minskat med 70 procent,
jämfört med år 2010.

Klimatpå verka n från
transportsektorn i
Upplands-Bro

2010: 72 716 ton CO2e

SMHI:s nationella
emissio nsda tabas,
Kolada

Senast år 2030 ska den
genomsnitt l iga
energianvä nd ni nge n per
invånare ha minskat med
30 procent jämför med
2014.

Genomsnit t li g
energianvä nd ni ng i
Kommunfas t ighe ter och
Upplands Bro-
fastighete r, fördelat per
boyta (m2)

2014: 16 MWh/inv.

Kolada

Senast år 2040 ska all
elproduktio n i kommune n
vara från förnybara källor

Andel av invånar na i
kommune n, respektive
företagen i kommune n,
som har avtal om
förnybar el.

Nuläges saknas

Kolada

7 https ://www.naturvards verket.s e/data-och-s tatis tik/kons umtion/vaxthus gaser-
kons umtions bas erade-uts lapp-per-pers on
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Kommunor ga nisat io ne n
strävar efter att bli
klimat ne ut ra l till år 2030.

Klimatpå verka n av
kommunor ga nisa t io ne ns
verksamhet, inklus ive
negativa utsläpp

2021: 12 784 ton CO2e

(klimata na l ys
Upplands-Bro kommun)

Kommunst yr e lse n

Kommunor ga nisat io ne ns
klimatpå verk a n ska ha
minskat med 50 procent
år 2030, jämfört med år
2021.

Klimatpå verka n från
kommunor ga nisa t io ne ns
verksamhet

2021: 12 784 ton CO2e

(klimata na l ys
Upplands-Bro kommun)

Kommunst yr e lse n

Biologis k mångfald

Ekosystemens förmåga att
hantera störningar och
anpassa sig till
förändringar ska stärkas,
så att de kan fortsätta
leverera de
ekosystemtjä nste r som
kommuninvå nar nas
välfärd vilar på.

Kartläggning och
kvantifier i ng av
reglerande, stödjande
och kulture lla
ekosystemtjä nste r i
Upplands-Bro kommun

2019: kartläggning av
ekosystemtjä nste r i
Upplands-Bro
(Möllegård 2019)

Kommunst yr e lse n

Förbättra bevarandestatus
för arter som är hotade,

Kartläggning av hotade
arter i Upplands-Bro

Kommunst yr e lse n
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bevara landskapstyper
som är typiska för
kommune n och restaurera
områden som är extra
värdefulla för andra arter.

kommun samt deras
aktuella bevarandestatus

Kartläggning av för
kommune n typiska
landskapstyper
(geografisk utbredning,
status)

Genomförda
restaureringsproj ekt
(antal samt areal)

Antal invasiva arter
inom kommune n

Skyddad areal i
kommune n (%)

2021: 7,6 %
Naturvårdsverket

Cirkulär e konomi

Stödja en cirkulär
ekonomi där resurser
används effektivt i gift fr ia
cirkulära flöden och
ersätter jungfr ul iga
material. Cirkulär
ekonomi innebär att sluta
kretsloppen och att

Volym hushållsa vfa l l
och verksamhetsa vfa ll
som samlas in i
kommune n.

Volym avfall som
samlas in genom
förpackningsåte r vinning
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optimera
resursutnyt tja nde t.

och andra typer av
materialåter vi nning.

Vikt materia l som
samlas in och säljs eller
ges vidare inom
kommune ns
återbruksverksa mhet.

Volym matavfa ll som
samlas in.

Volym matavfa ll som
rötas till biogas.

Volym slam som
återförs till åkermark
inom kommune n.

Volym dricksvatte n som
används i kommune n.

Volym dagvatten som
hanteras genom
kommune ns nät.

Volym avloppsvatte n
som hanteras genom
kommune ns VA-
system.

Volym dagvatten som
breddas.
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Halterna bly, nickel,
molybden och antimo n i
avloppsvatt net

Halterna PFOS,
kadmium, bly, atracen
och TBT i ytvattnet

Ekologisk status i
kommune ns sjöar och
vattendrag

Andel ekologiskt
livs mede l av
kommune ns inköp

Punktkällo r av dioxin
inom kommune n

Volym byggavfa ll som
uppkommer i hos de
kommuna la
fastighetsbo la ge n

Volym biocid-produkter
och växtskydds mede l
som köps in av
kommune n

Volym
förpacknings ma ter ia l
som levereras med
kommune ns inköp
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Volym
förpacknings ma ter ia l
som är fossil plast
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K

6 Bilaga 4 - Förslag på
delmål och åtgärder

Här följer förslag på delmål och en brutto-lista med förslag på åtgärder för
kommune ns nämnder och bolag att bli inspirerade av.

6.1 Klimat

För att nå de långs iktiga måle n inom klimat be höve r be rörda nämnde r
och bolag s ätta e gna de lmål. Förs lag på de lmål för att nå måle n inom
klimat:

Fordonsflottan ska vara fossilbrä ns le fr i senast år 2025

Kommune ns inköp ska vara fria från fossila råvaror år 2030

Det kommuna la fastighe tsbo la get skulle kunna sätta mål som styrs genom
invester ingsp la ner och åtgärder i befint li gt bestånd, exempelvis :

Solenergip rod ukt io n på 25 % av kommunfast i ghete r nas tak till år 2026

Energia nvä nd ning i kommune n fastigheter ska minska med 25 procent
jämfört med 2020 (kWh/m2)

Minst 20 % av nyproduktio n ska ske med trästomme senast år 2025

Åtgärde r s om bidrar till måle t inom klimat. Kan äve n s e s s om e n
konkre tis e ring på hur måle t kan uppnås .

Åtgärd B e skrivning Kos tnad Effe k t
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Stärk skyddet av
befintliga
kolsänkor

Identifiera, stärk och skydda
befintliga kolsänkor så som skog och
våtmarker.

Låg Medel

Ökanaturliga
kolsänkor

Kartlägg åtgärder för att öka
naturliga kolsänkor i kommunen
(t.ex. återplantera träd, öka
mullhalten i jorden , biokol).

Låg Medel

Skapa nya
kolsänkor i den
byggda miljön

Öka andelen byggnader som byggs i
trä, undersök möjligheten att
använda biokol i byggmaterial som
betong och fyllnadsmassor.

Låg Hög

Teckna avtal om
förnybar el

Säkerställ att kommunens
verksamhet och samtliga
kommunägda bolag har avtal om
förnybar el

Låg Hög

Investera i
förnybar

Investera i förnybar elproduktion.
Kan vara både t.ex. vindkraft utanför
kommunen och sol-el inom
kommunen.

Hög Medel

Motivera
invånarna och
näringsliv att
investera i egen el-
produktion (sol-el)

Genom kampanjer, information och
dialog. Erbjud paket tillsammans
med t.ex. E.ON., energirådgivarna
och/eller andra lokala företag

Låg Medel

Energieffektivisera
kommunens
fastigheter

Kartlägga åtgärder och kvantifiera
nuvarande prestanda. P rioritera
åtgärder och tilldela resurser och
ansvar. Genomför åtgärder och följ

Medel Medel
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upp effekt. Utvärdera löpande vilka
åtgärder som ger bra effekt och kan
skalas upp.

Motivera
invånarna att
energieffektivisera

Genomför kampanjer och ta fram
informationsmaterial, i samverkan
med energi- och klimatrådgivarna.

Låg Medel

Motivera
näringslivet att
energieffektivisera

Genomför kampanjer och ta fram
informationsmaterial, i samverkan
med energi- och klimatrådgivarna.

Låg Medel

Samarbeta för att
balansera elnätet

Stora företag inom kommunen
begränsas i sin möjlighet att byta till
fossilbränslefria transportfordon idag
på grund av brist på nätkapacitet. För
att påskynda arbetet med bättre
nätkapacitet kan kommunen bidra.

Låg Låg

Fossilbränslefria
bilar

Ingå avtal med leasingföretag om att
alla kommunens nya tjänstebilar ska
vara fossilbränslefria

Låg Medel

Fossilbränslefria
resor

Upphandla fossilfria transporter för
hela kommunens verksamhet
(skolskjuts mm.). Uppdatera
resepolicy så att alla tjänsteresor bara
görs med fossilbränslefria färdmedel.

Medel Hög

Fasa ut plast ur
alla inköp

Ta fram en strategi för att succesivt
fasa ut plast och andra fossila råvaror
i samtliga inköp inom kommunen till
år 2027.

Hög Hög
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Förnybar
fjärrvärme

Genomför projekt tillsammans med
EON för att minska andelen fossila
material i bränslet till fjärrvärmen
som används i kommunen

Låg Låg

Bygg ut ladd-
infrastruktur

Bygg ut ladd-infrastrukturen i
kommunen genom att t.ex. installera
öppna ladd-stolpar där kommunen
har verksamhet

Medel Hög

Bygg ut
kollektivtrafiken

Ta dialog med regionen hur man kan
öka användningen av kollektivtrafik i
kommunen. Nya busslinjer, nya
hållplatser, ökad turtäthet, stärkta
incitament mm.

Medel Hög

Öka
kollektivåkandet
bland personalen

Skapa incitament för kommunens
egna personal att använda kollektiva
färdmedel, genom t.ex. månadskort

Medel Hög

Förmånscykel Erbjud kommunanställda
förmånscykel (eller eller inte)

Låg Hög

Minska p-normen Minska p-normen vid nybyggnation
hos det kommunala bolaget

Låg Medel

Bygg energilager Ta dialog med nätägaren hur
kommunen kan bidra till att
näringslivet i kommunen har
tillräckligt goda förutsättningar för
att våga satsa på en elektrifiering av
sin fordonsflotta. Det kan t.ex.
innebära att kommunen bygger ut
energilager.

Hög Hög



33 Svar på remiss - Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun - KFN 22/0144-3 Svar på remiss - Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun : Bilaga 1 - Miljo- och klimatstrategi 2023-2030.docx

Miljö- och klimatstrategi

Sid 38 av 48

Öka lokal
elproduktion

Exempelvis genom solceller på
kommunfastigheternas tak

Medel Medel

Upphandla
fossilbränslefria
arbetsmaskiner

Inom kommunens förvaltning
upphandla fossilbränslefria
arbetsmaskiner. Det kan handla om
fordon som går t.ex. på el, biogas
eller andra förnybara bränslen (HVO,
ED95 mfl).

Medel Medel

Ersätt succesiv
betong med trä i
nybyggna tion

Inom det kommunala bostadsbolaget,
ersätt succesiv betong med trä i
nybyggna tion, i t. e x. s tomme oc h dä r
det går.

Medel Hög

Mat med lägre
klimatpåverkan

Arbeta för att minska klimatpåverkan
av maten som kommunen serverar,
t.ex. genom bättre vegetariska
alternativ, samarbete med lokala
matproducenter och genom att
överlag ställa krav i upphandling på
miljöarbete.

Låg Medel

Uppföljning Årligen upprätta ett klimatbokslut
över kommunens verksamhet, följ
med hjälp av nyckeltal upp
måluppfyllelse, utvärdera
genomförda åtgärder och identifiera
nya åtgärder för kommande år.
Fördela ansvar och avsätt budget.

Medel Medel

Kompetenshöjning Öka kompetensen kring klimatfrågan
i hela organisationen, för att kunna

Medel Hög
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identifiera och utvärdera relevanta
åtgärder för att nå målen.

6.2 Biologisk mångfald

För att nå de övergripa nde målen inom biologisk mångfa ld behöver berörda
nämnder och bolag sätta egna delmål. Förslag på delmål för att nå målen:

Arealen formellt skyddad natur ska öka till minst 10 % år 2030.

Bevarandestat us för hotade arter, som häckar eller är stationära inom
kommune n, ska ha förbättrats till år 2025

All nybyggnat io n genom kommune ns egna bolag ska använda
grönytefak tor eller motsvarande senast år 2025

Ingen nybyggnat io n ska ske på jordbruksmark

Det rekreativa värdet av parkmiljö er na i tätorterna ska stärkas

Andelen dagvatten som fördröjs lokalt, exempelvis i olika former av
parkmiljö, ska öka senast år 2025

Användning av växtskydds mede l och biocider i kommune ns parkmiljö
ska fasas ut till senast år 2025

Risker för invas iva arter ska kartläggas och invas iva arter som upptäcks
ska bekämpas

Åtgärde r s om bidrar till måle t inom biologis k mångfald. Kan äve n s e s s om
e n konkre tis e ring på hur måle t kan uppnås .
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Åtgärd B e skrivning Kos tnad Effe k t

Identifiera områden med
höga värden som skulle
kunna formellt skyddas

Görs löpande av kommunekolog i
dialog med t.ex. Länsstyrelsen.
Finns redan underlag t.ex. i
inlagan till grönplanen.

Låg -

Föreslår områden för
formellt skydd

Dialog med markägare för att
identifiera områden med höga
värden som skulle kunna skyddas

Låg -

Beslut om formellt skydd
av nya områden

Besluta om att instifta t.ex.
naturreservat

Medel Hög

Identifiera vilka arter som
har bevarandestatus
"hotad" i kommunen

Görs av kommunekolog i dialog
med t.ex. Länsstyrelsen.

Låg -

Identifiera och genomför
åtgärder för att stärka
hotade arters
bevarandestatus

Kan vara allt från faunadepåer,
bi-hotell till större åtgärder som
våtmarksrestaurering eller
skötselplaner.

Medel Hög

Kartlägg invasiva arter
med risk att spridas i
kommunen och hur de kan
bekämpas utan att äventyra
andra mål

Med stöd av Naturvårdsverket
och samordning på nationell nivå

Låg Låg

Bekämpa främmande arter
och stärk ekosystemens
kapacitet att hantera
störningar
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Utred hur grönytefaktorn,
eller motsvarande verktyg,
kan tillämpas i
nybyggnation

Grönytefaktorn är ett verktyg för
att öka andelen funktionell
grönska vid nybyggnation, som
med framgång använts i
Stockholm stad och ett antal
andra kommuner. Stärker stadens
långsiktiga kapacitet att hantera
störningar och bidra till en god
bebyggd miljö.

Medel Medel

Minska näringsläckage
från jordbruksmark

Arbeta tillsammans med
lantbrukare och genomför
åtgärder som minskar
belastningen av
växtnäringsämnen på närliggande
vattensystem.

Medel Medel

Kompetenshöjning Öka kompetensen kring biologisk
mångfald i hela organisationen,
för att kunna identifiera och
utvärdera relevanta åtgärder för
att nå målen.

Låg Hög

6.3 Cirkulär ekonomi

För att nå de övergripa nde målen inom cirkulär ekonomi behöver berörda
nämnder och bolag sätta egna delmål. Förslag på delmål för att nå målen:

Förekomster av främma nde ämnen i kommune ns verksamhet ska vara
kartlagda senast år 2024.
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Farliga ämnen ska vara urfasade ur kommune ns verksamhet senast år
2026.

Kommune ns indirekta bidrag till användning av biocidprodukter och
växtskyddsmede l, som sker genom inköp och upphandling, ska vara
kartlagt senast år 2025.

Senast år 2030 ska utsläpp av dioxin från punktkällor vara kartlagda
och minimerad e.

Andelen av kommuno rga nisa t io ne ns avfall som går till
materialåter vi nning ska öka till år 2025

Andelen matavfa ll som sorteras ut ska vara minst 70 % till 20238

Andelen icke-farligt bygg- och rivningsa vfa ll (med undantag av jord
och sten) som återanvänds eller materialå ter vi nns från det kommuna la
bostadsbolaget, ska vara minst 50 % år 2025.

Andelen plast med fossilt ursprung i förpackningar, som inköpta varor
till kommunor ga nisat io ne n levereras i, ska kartläggas senast år 2023,
och därefter minska med 5 % per år fram år till 2030.

Mängden matsvinn i kommune ns verksamhet ska minska med 10 % till
år 2025.

Andelen ekologiska råvaror ska utgöra 50 % av det inköpta värdet av
livs mede l senast år 2025. För att även bidra till det nationella målet om
30 % ekologisk areal till år 2030 i Sveriges livsmede lss tra te gi så bör
detta kombineras med kriterier för lokal produktion.

Andelen ekologiska råvaror ska utgöra 60 % av den offentli ga
livs mede lsko ns umt io ne n år 2030.

8 A ntaget mål i avfalls planen
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Kommune ns ytvatten ska uppnå miljök va lite ts nor me n för ytvatten
(ekologiska och kemisk status) senast år 2027 (lagstadga t).

Åtgärde r s om bidrar till måle t inom cirkulär e konomi. Kan äve n s e s s om
e n konkre tis e ring på hur måle t kan uppnås .

Åtgärd B e skrivning Kos tnad Effe k t

Genomför
åtgärderna i
avfallsplanen

Genomför de åtgärderna som tas upp i
avfallsplanen

- Hög

Samarbete med
Högbytorp - fosfor

Samarbete med näringslivet på
Högbytorp för utvinning av fosfor från
rötslam som inte direkt kan spridas på
åkermark

Låg Låg

Samarbeta med
Högbytorp - övrigt

Samarbete med näringslivet på
Högbytorp för att avgifta strömmar av
avfall som kan materialåtervinnas

Låg Medel

Identifiera
punktkällor till
dioxin

Är ett etappmål Låg Låg

Minska
användningen av
växtskyddsmedel i
kommunen

Dialog med lantbrukare kring att minska
mängden växtskyddsmedel. Eventuellt
stöd med kompetens och andra tekniker
för att skydda växande gröda utan
växtskyddsmedel.

Medel Medel

Minska
användningen av

Dialog med lantbrukare kring att minska
mängden biocider. Eventuellt stöd med

Medel Medel



33 Svar på remiss - Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun - KFN 22/0144-3 Svar på remiss - Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun : Bilaga 1 - Miljo- och klimatstrategi 2023-2030.docx

Miljö- och klimatstrategi

Sid 44 av 48

biocider i
kommunen

kompetens och andra tekniker för att
skydda växande gröda utan biocider.

Öka inköp av
ekologisk mat

Kravställ att mat ska vara odlad utan
växtskyddsmedel eller biocider vid
inköp till kommunens verksamhet. Se
stöd från exempelvis
Upphandlingsmyndigheten.

Medel Medel

Minska matsvinnet Genomför åtgärder i kommunal
servering för att minska matsvinnet, så
som nudging, mindre tallrikar, menyval,
alternativ användning av redan lagad
mat, rabattsystem, utskänkning och i
sista fall djurfoder eller rötning (se EU:s
avfallshierarki).

Låg Låg

Identifiera
punktkällor till
gifter i ytvattnet

I samverkan med Mälarens
vattenvårdsförbund, lokala vattenråd,
Länsstyrelsen och andra relevanta
myndigheter, andra kommuner samt
näringslivet, identifiera punktkällor till
P FOS, kadmium, bly, antracen och TBT
i Görvälns ytvatten.

Medel Medel

Följ upp enskilda
avlopp

Följ upp ägare till fastigheter med
enskilda avlopp för att säkerställa att de
uppfyller lagens krav på rening. Detta
har bäring både på växtnäringsämnen,
läkemedelsrester och vissa andra
främmande ämnen.

Medel Medel



33 Svar på remiss - Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun - KFN 22/0144-3 Svar på remiss - Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun : Bilaga 1 - Miljo- och klimatstrategi 2023-2030.docx

Miljö- och klimatstrategi

Sid 45 av 48

Identifiera källor till
gifter i
avloppsvattnet

Identifiera källor till bly, nickel,
molybden och antimon i avloppsvattnet,
i samarbete med Käppalaförbundet

Medel Medel

Kartlägg
främmande ämnen i
förvaltning och t.ex.
nybyggna tion

I förvaltning, kartlägg produkter med
stor andel främmande ämnen (t.ex.
driftskemikalier, köldmedia, städ- och
tvättartiklar, avfettning) och identifiera
alternativ.

I nybyggnation, kartlägg produkter med
hög andel främmande ämnen (t.ex. lim,
plast, mjukgörare, skum) och identifiera
alternativ.

Medel Låg

Ställ krav i inköp
för att minska
mängden
främmande ämnen

Sätt mål och identifiera åtgärder för att
minska mängden främmande ämnen
genom att byta till alternativa produkter

Hög Medel

Gör riskanalys av
enskilda
konstgräsplaner

Konstgräsplaner är en förhållandevis
stor källa till mikroplast (Sveriges
handlingsplan för plast). Gör en
riskanalys och bedömning av varje
enskild konstgräsplan.

Medel Medel

Utred möjliga gator
för
dubbdäcksförbud

Dubbdäck är en annan förhållandevis
stor källa till mikroplast. Gör utredning
om några gator kan vara relevanta för
dubbdäcksförbud.

Låg Medel

Minska
läkemedelsrester i
avloppsvattnet

I dialog med Käppalaförbundet, driv
kampanj och informera invånarna kring
risker med och vad man ska tänka på för

Låg Låg



33 Svar på remiss - Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun - KFN 22/0144-3 Svar på remiss - Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun : Bilaga 1 - Miljo- och klimatstrategi 2023-2030.docx

Miljö- och klimatstrategi

Sid 46 av 48

att minska spridning av läkemedelsrester
i avloppsvattnet.

Samarbeta för ökad
återförsel av
avloppsslam

Idag återförs ca 70 % av slammet från
Käppalaverket till jordbruksmark (VA-
plan s. 27). Finns stort intresse från
lantbruket att använda slam för att sluta
kretsloppet. Genom dialog med
Käppalaförbundet identifiera åtgärder
för att öka återförseln av slam
ytterligare.

Låg Medel

Kravställ andel
återvunnet material

Kravställ i upphandling att andel
återvunnet material i produkter ska
framgå. Sätt sedan mål om att andelen
ska öka på relevanta produkter (t.ex.
avseende metaller och glas)

Hög Hög

Undersök
möjligheten att
starta en
återbyggdepå

Undersök möjligheten att starta en
återbyggdepå, där material från
byggnation, rivning och renovering kan
exponeras för att användas en andra
gång

Medel Medel

Fortsätt utveckla
möjligheten för
invånarna att
återbruka

Fortsätt utveckla t.ex. Bytesboden på
Brunna så att det blir attraktivt för
invånare att både lämna och hämta
second hand

Låg Låg

Återbruka mer av
kommunens
elektronik

Lämna uttjänt elektronik vidare till
profersionell part som rensar och säljer
elektroniken vidare (t.ex. Inregio)

Låg Låg
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Säkerställ
källsortering i alla
kommunens
verksamheter

Säkerställ att kommunens verksamhet
har möjlighet att, och i praktiken nyttjar
möjligheten att, sortera avfall i flera
olika fraktioner för en effektiv
materialåtervinning och fossilfri
energiåtervinning.

Låg Medel

Öka insamling av
textil

Öka insamling av textil för återvinning,
i samverkan med insamlingsbolag och
aktörer verksamma inom
textilåtervinning

Låg Låg

Giftfria
verksamheter

Implementera arbetet med giftfri
förskola.

Medel Medel

Kompetenshöjning Öka kompetensen kring cirkulär
ekonomi i hela organisationen, för att
kunna identifiera och utvärdera
relevanta åtgärder för att nå målen.

Låg Hög
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PROTOKOLLSUTDRAG 73 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

 

§ 88 Miljö- och klimatstrategi för Upplands 
             Bro kommun 
 Dnr KS 21/0664 

Beslut 

Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen skickar Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 

uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 

Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

arbetats fram. Framtagandet har letts av konsulter från U&WE. Strategin 

remitteras till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022  

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen skickar Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag 
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YTTRANDE 1 (3)

Kultur- och fritidsnämnden
Datum

Karin Haglund
Utredare
karin.haglund@u pplands-bro.s e

2022-10-18

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Yttran d e – mil j ö- och kl imatstrateg i
Kultur- och fritidsko ntore t har tagit del av Kommuns t yre lse ns förslag på miljö-
och klimats tra te gi för Upplands-Bro kommun.

Övergripande anser kultur- och fritid sko ntor et att strategin är tydlig med en
uppdelning i tre prioriterade områden som har koppling både till natione lla mål
och målen för Agenda 2030. Bilagor na med förslag på aktivitet er utifrå n
strategin har varit bra utgångsp unk ter i analysen av vilket stöd som strategin
kan utgöra för att kontorets verksamheter för att nå miljö- och klimat må le n.

Kultur- och fritidsko ntore t arbetar redan aktivt sedan länge med miljö och
hållbarhet i sina verksamheter. Strategin blir en påminne ls e och ger mandat att
fortsätta i den riktninge n. Kontoret kommer fortsätta sträva efter att hitta ännu
fler sätt att bidra till ett bättre klimat.

Kultur- och fritidsko ntore t anser att det är viktigt att strategin är utformad med
högt uppsatta ambitio ner och mål för att påverka miljö- och klimat de
kommande åren. Kontoret bedömer dock att det krävs kommunöve rg ri pa nde
s ats ningar för att de höga målen i strategin ska kunna uppnås. Mandat och
inrikt ning behöver kompletteras med tydlig s tyrning, finansie ring,
kompe te ns och pe rs one lla re s urs e r för att intensif ie ra arbetet med frågorna.

För att lyckas med förändring i kommune ns verksamheter vill kultur- och
fritidsko ntore t också lyfta fram behovet av s amve rkan mella n kontoren för att
hitta smarta och effektfulla gemensamma lösningar som gynnar miljön. En
förutsättni ng för att målen ska kunna nås är också att strategin förankras ut i
verksamheter na och kompletteras med utbildni ngs ins ats e r.

Kultur- och fritidsko ntore t vill lyfta några specifika områden som är av
kontorsövergr ipa nde karaktär och som kontoret därför anser behöver hanteras
på ett övergripand e plan.

Ett sådant område är upphandli ng. Från alla kontorets verksamheter finns en
stark önskan om att upphandlingse nhe te n tar ett större ansvar för att det ska bli
möjligt att ställa krav på leverantörer utifrå n strategin. Det behövs kunskap om
upphandling och gemensa mma tydliga krav på leverantörer för att de ska börja
erbjuda tjänster och produkter med minskat negativt avtryck på miljö n.

Under en övergångsper iod kan ökade kostnader för bra miljö va l vara
nödvändiga för att ställa krav på leverantörer. När andra utvärderingskr iter ier
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än pris får vara avgörande vid upphandlingar behöver det därför finnas en plan 
för att finansiera ökade kostnader av varor och tjänster till förmån för vårt 
klimat. 

Kultur- och fritidskontoret ser också ett behov av kontorsövergripande 
upphandlingsstöd gällande försäljning och återvinning av produkter som 
kommunen av olika skäl inte längre använder. På samma sätt vore det önskvärt 
med ett övergripande ansvar för att möjliggöra köp på andrahandsmarknaden. 

Ett annat sådant område är fastighetsförvaltning. Idag är det olika aktörer som 
ansvarar för kommunens fastigheter. Om kommunen ska underhålla och 
renovera fastigheter för att hålla länge, med miljömässigt bra material och som 
är energieffektiva behövs samlade resurser och kompetens för detta. I dagsläget 
finns det många förvaltare som inte har den kunskapen eller de resurserna. Inte 
minst gäller detta kommunens värdefulla kulturmiljöbyggnader som ofta 
behöver renoveras och göras energimässigt hållbara med särskilda metoder.  

Även i kontakt, förhandling och samverkan med näringsliv och exploatörer bör 
kommunen vara mer tydlig med sin miljömässiga inriktning gällande 
fastigheter. För att lyckas med ovan krävs tid, resurser och kompetens.  

Gemensamma lösningar av uppvärmning av fastigheter och anläggningar 
behöver också ses över. Även i den frågan finns olika kunskapsmässiga och 
ekonomiska förutsättningar för att använda mer energieffektiva och 
miljövänliga lösningar. 

Ett tredje område som kräver beslut på övergripande nivå är bevarande av 
jordbruksmark och annan värdefull natur- och kulturhistorisk mark. 
Strategin behöver avspeglas i de beslut som fattas om detaljplaner och 
exploateringsprojekt för att motverka att mark som gynnar miljö och biologisk 
mångfald tas i anspråk för andra ändamål. Ett sätt är att kulturmiljöansvariga 
och kommunekologer i kommunen involveras i ett inledande skede vid 
försäljning av kommunens mark till exploatörer för att säkerställa att hänsyn 
tas till klimatperspektivet i relation till dessa känsliga områden och byggnader. 

För att uppnå en beteendeförändring och få invånare, näringsliv och andra 
aktörer med på resan mot en hållbar miljö behöver alla verksamheter i 
kommunen vara med och uppmuntra och inspirera. För att få stor 
genomslagskraft tror kultur- och fritidskontoret att alla kontor bör samverka 
kring detta uppdrag. Via kultur- och fritidskontorets områden finns stor 
potential att driva samhällsutvecklingen i önskad riktning. Konst, kultur, idrott 
och föreningsliv kan utgöra kraftiga verktyg för att vända trender, förändra 
mönster och vanor. Ännu kraftigare blir verktygen om de kan användas i 
samverkan med andra kontor.  

Kultur- och fritidskontoret tror vidare att det är viktigt att utveckla 
kommungemensamma insatser som bidrar till att nå klimat och miljömål. 
Kultur- och fritidskontoret ser att Fritidsbanken skulle kunna fungera som en 
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sådan motor för hela kommunens klimat- och miljöarbete. Att arbeta med 
Fritidsbanken skulle kunna leda till ett gott statuerande exempel på hur 
gemensamma insatser i ett projekt både kan uppfylla respektive verksamhets 
individuella mål och kommunens gemensamma klimat- och miljömål. 

Fritidsbanken är som ett bibliotek med utlåning av utrustning till 
fritidsaktiviteter. Det är en verksamhet som ger använd utrustning nytt liv, som 
stimulerar en aktiv fritid och som är till för alla. Kultur- och fritidskontoret ser 
stora vinster med att få i gång Fritidsbanken i Upplands-Bro kommun då den 
innefattar utveckling av delningsekonomin, är socialt utjämnande, stärker 
folkhälsan, skapar tillfällen för arbetsmarknad och utvecklar turism och 
näringar. Att satsa på Fritidsbanken med dess direkteffekter främjar lokal 
beteendeförändring i klimat- och miljöarbetet och ger omfattande invånarnytta 
för Upplands-Bro och bidrar till att uppfylla ytterligare mål i Agenda 2030 och 
Barnkonventionen. 
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Svar på medborgarförslag om upprustning av 
discgolfbanan vid Lillsjön 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget med 

upprustningsförslag för discgolfbanan vid Lillsjön och tar med dem i den 

fortsatta utvecklingen av Lillsjöområdet. 

Sammanfattning 

Den 8 augusti 2022 inkom ett medborgarförslag om upprustning av 

discgolfbanan vid Lillsjön. Medborgaren har förslag på ett antal åtgärder som 

skulle förbättra discgolfbanan.  

Den 21 september 2022 överlämnade Kommunfullmäktige medborgarförslaget 

till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.  

Kultur- och fritidskontoret anser att förbättringsåtgärderna som 

förslagsställaren beskriver är bra förslag som skulle höja nivån på banan 

ytterligare. Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att förslagen tas med i 

den fortsatta utvecklingen av Lillsjöområdet. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2022. 

 Medborgarförslag inkommet den 8 augusti 2022. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 

september 2022. 

Ärendet 

Den 8 augusti 2022 inkom ett medborgarförslag om upprustning av 

discgolfbanan vid Lillsjön. Förslagsställaren uppger att Lillsjöns discgolf är en 

populär bana som används flitigt av både äldre, ungdomar, barnfamiljer samt 

tävlande inom sporten. Medborgaren har förslag på ett antal åtgärder som 

skulle förbättra discgolfbanan.  

Den 21 september 2022 överlämnade Kommunfullmäktige medborgarförslaget 

till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.  
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-10-17 KFN 22/0150 

 
 

 

Discgolfbanan vid Lillsjön har 18 korgar längs en utmanande skogsbana. 

Brunna frisbeeklubb både tränar och anordnare tävlingar på Lillsjöns 

discgolfbana. Banan är en av Sveriges finaste och mest uppskattade banor.  

Upplands-Bro kommun står för kontinuerligt underhåll av banorna vilket 

innebär gräsklippning, slyröjning och underhåll av utslagsplatser vid behov, till 

exempel byte av mattor.  

Kultur- och fritidskontorets bedömning 

Utöver fortlöpande underhåll behöver alla fritidsanläggningar kontinuerligt ses 

över för att upptäcka behov av reparation och upprustning för att kunna hålla 

god standard och fortsätta att vara attraktiva mötesplatser för besökare.  

Kultur- och fritidskontoret uppskattar när det finns en dialog med invånare och 

föreningar som använder kommunens anläggningar gällande utveckling och 

upprustning. Det är glädjande att discgolfbanan vid Lillsjön används flitigt och 

att sporten ökar i popularitet.  

Kultur- och fritidskontoret anser att förbättringsåtgärderna som 

förslagsställaren beskriver är bra förslag som skulle höja nivån på banan 

ytterligare. Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att förslagen tas med i 

den fortsatta utvecklingen av Lillsjöområdet. 

Barnperspektiv 

Barns möjlighet till rörelse och utevistelse är av stor vikt för välbefinnande 

både fysiskt och psykiskt. Fritidsaktiviteter som genomförs i grupp leder också 

till naturliga sammanhang att vistas i vilka de kan knyta nya kontakter och 

bygga sociala nätverk. 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidschef Susanne Lindqvist 

 Avdelningschef Idrott och förening 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 8 augusti 2022. 

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 

september 2022. 
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Beslut sänds till 

 Frågeställaren 

 Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLLSUTDRAG 6 (19)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-09-21 

 

 

§ 109 Medborgarförslag om upprustning av 
             discgolfbanan vid Lillsjön 
 Dnr KS 22/0473 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 8 augusti 2022 inkom ett medborgarförslag om upprustning av 

discgolfbanan vid Lillsjön.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 8 augusti 2022. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 

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

 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Lämna ett medborgarförslag

Ärendenummer 220808-medborgarforslag-VJ80

Inskickat 2022-08-08 10:58

Skicka in ditt förslag
Förnamn
Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-post

Bekräfta e-post

Förslaget - presentera kort ditt medborgarförslag
här

Upprustning av discgolf banan vid Lillsjön
Nästan alla teepads bör cementen gjutas om till längre och
höjas några centimeter. Samt grävas ut runt om och lägga grus
runt. Detta för att förhindra att lera och is bildas på utkastens
teepad i cement.
Samt lägga bark eller flis på blöta leriga parti på fairway samt
runt korgar. 

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

Sporten Discgolf har exploderat med en ökning sedan 2019
med 250%. Statistik ifrån Udisc vilket dock inte barnfamiljer
med flera använder samt vid tävlingar så används ej udisc så
det är minst tre gånger fler rundor i verkligheten. 
Men det är ett sätt att se hur mycket sporten och banan har ökat
i användning.
Antal rundor 2019: 2309 rundor och 936 unika spelare 2021:
8192 rudor och 3501 unika spelare. 
Lillsjöns discgolf är en väldigt populärbana av alla äldre,
ungdomar, barnfamiljer samt även för dom som tävlar.
Men då disc golf banan är ifrån 1982 så skulle den verkligen
behövas en upprustning. 

Sida 1 av 1  



35 Svar på tre medborgarförslag gällande utveckling av Stjärnparken i Bro med plaskdamm, fontän och linbana - KFN 22/0155-2 Svar på tre medborgarförslag gällande utveckling av Stjärnparken i Bro med plaskdamm, fontän och linbana : Svar på tre medborgarförslag gällande utveckling av Stjärnparken i Bro med plaskdamm, fontän och linbana

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 
Utredare 
Kultur- och fritidskontoret 
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2022-10-14 KFN 22/0155, 
KFN 22/0153, 
KFN 22/0152 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

  

 

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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Svar på tre medborgarförslag gällande 
utveckling av Stjärnparken i Bro med 
plaskdamm, fontän och linbana 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslagen och kommer att ta 
förslagen i beaktande i kommande utveckling av Stjärnparken. 

Sammanfattning 
Den 23–24 juni 2022 inkom tre medborgarförslag gällande utveckling av 
Stjärnparken i Bro. I medborgarförslagen framkommer förslag om en 
plaskdamm eller fontän liknande den som finns på torget i Kungsängen.  

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

 Medborgarförslag gällande fontän och plaskdamm i Stjärnparken 
inkommet den 24 juni 2022. 

 Medborgarförslag gällande plaskdamm i Stjärnparken inkommet den 
23 juni 2022. 

 Medborgarförslag gällande linbana och plaskdamm inkommet den 23 
juni 2022. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 
september, §§ 111–112 samt § 114. 

Ärendet 
Den 23–24 juni 2022 inkom tre medborgarförslag gällande utveckling av 
Stjärnparken i Bro. I medborgarförslagen framkommer förslag om en 
plaskdamm eller fontän liknande den som finns på torget i Kungsängen. Två av 
förslagsställarna påpekar att det kan finnas fördelar med en fontän till skillnad 
mot en damm. Ur ett säkerhetsperspektiv finns mindre risk för 
drunkningsolyckor och det finns inte behov av att underhålla botten som annars 
kan bli ohygienisk.  
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-10-14 KFN 22/0155 

  

Förslagsställarna tror att möjlighet till vattenlek skulle dra till sig fler vuxna till 
platsen, göra platsen mer attraktiv och bidra till att invånarna stannar längre 
stunder i parken. 

I ett av medborgarförslagen finns också förslag om att anlägga en linbana vid 
sidan av utegymet i Stjärnparken. Invånaren tror att en linbanan skulle vara ett 
uppskattat inslag för de något yngre barnen och skulle komplettera de gungor 
som sattes upp under sommaren 2022. 

Stjärnparken 

Stjärnparken ligger på Råbyplan i Bro och invigdes 2019. Stjärnparken blandar 
spontanidrott och kulturaktiviteter. Här finns allt från basket, fotboll och 
klättring till utegym, parkour och ett dansgolv med DJ-bås. Både föreningar 
och invånare kan nyttja parken. Utformningen av parken växte fram efter 
önskemål och dialoger med kommunens invånare och föreningar.  

Även i den fortsatta utvecklingen av Stjärnparken har kommunen involverat 
invånarna. 2021 genomfördes en enkätundersökning för att ta reda på vilka 
önskemål som fanns om nya attraktioner i parken. Över 100 enkäter besvarades 
och i många svar av framför allt flickor framkom att gungor efterfrågades. 
Kultur- och fritidskontoret valde därför att satsa på aktivitetsgungor eftersom 
parken redan har många aktiviteter som vanligen attraherar pojkar till parken. 

I augusti 2022 invigdes en hel sektion med olika slags gungor i parken och nu 
kan barn och unga både nyttja en surfgunga, en kompisgunga och en 
karusellgunga. 

 

Kultur- och fritidskontorets bedömning 

Kultur- och fritidskontoret kommer fortsätta utvecklingen av parken 
tillsammans med kommunens invånare. Därför välkomnas dessa tre 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-10-14 KFN 22/0155 

  

medborgarförslag med konkreta önskemål om hur parken skulle kunna 
förbättras framöver för att locka fler att använda platsen. 

2022 valde kultur- och fritidskontoret att satsa på aktivitetsgungor i 
Stjärnparken men linbana och vattenlek har önskats av fler invånare och finns 
med på listan över tänkbara satsningar framöver. Kultur- och fritidskontoret 
föreslår därför att medborgarförslagen tas i beaktande inför kommande 
utveckling av Stjärnparken. 

Barnperspektiv 
En plats som lockar till aktivitet för flera målgrupper blir en trygg plats med 
många besökare. Den bidrar också till barn och ungas utforskande, nyfikenhet, 
lust och kreativitet i gemenskap med andra.  

 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidschef Susanne Lindqvist 

 Avdelningschef idrott och förening 

Bilagor 

1. Medborgarförslag gällande fontän och plaskdamm i Stjärnparken 
inkommet den 24 juni 2022. 

2. Medborgarförslag gällande plaskdamm i Stjärnparken inkommet den 23 
juni 2022. 

3. Medborgarförslag gällande linbana och plaskdamm inkommet den 23 juni 
2022. 

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 
september, §§ 111–112 samt § 114. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställarna 
 Kommunfullmäktige 
 KFN 22/0153, KFN 22/0152  
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Lämna ett medborgarförslag

Ärendenummer 220624-medborgarforslag-YE78

Inskickat 2022-06-24 09:47

Skicka in ditt förslag
Förnamn
Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-post

Bekräfta e-post

Förslaget - presentera kort ditt medborgarförslag
här

Det skulle vara fantastiskt om Stjärnparken kunde kompletteras
med fontän/plaskdamm/liknade Kungsängen centrum.....

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

Det skulle dra fler vuxna till platsen, mer familjevänlig, ger större
möjlighet till att stanna längre och även att vara där de varmaste
dagarna.

Tillägget om fontän som i Kungsängens centrum handlar om en
möjlighet som minimerar skada, drunkning, äcklig botten osv

Det finns säkert många lösningar på det

Tack

Sida 1 av 1  
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Lämna ett medborgarförslag

Ärendenummer 220623-medborgarforslag-ZN87

Inskickat 2022-06-23 14:43

Skicka in ditt förslag
Förnamn
Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-post

Bekräfta e-post

Förslaget - presentera kort ditt medborgarförslag
här

Fontäner i stjärnparken

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

Vattenlek för små och stora i stjärnparken. Fontäner liknande
de i kungsängen c eller täby c. Svalkande och mysigt för de
som ej har möjlighet till tex pool.
Plaskdamm är också bra men lättare med fontän då
vattenkvaliten ej riskerar att bli dålig på samma sätt. Detta
skulle även främja lek och "häng" längre tid, picknick.
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Lämna ett medborgarförslag

Ärendenummer 220623-medborgarforslag-IB39

Inskickat 2022-06-23 13:14

Skicka in ditt förslag
Förnamn
Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-post

Bekräfta e-post

Förslaget - presentera kort ditt medborgarförslag
här

Bygge av linbana och en plaskdamm på Stjärnparken i Bro

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

Området kring Stjärnparken är väldigt stor och i dagsläget finns
det inte så mycket för de yngre barnen som spontant vill leka
där. Gungor verkar vara på gång just nu vilket är toppen, och
medan man ändå är igång och fixar i parken kanske en linbana
till höger om utegygymet (om man tittar mot fotbollsplanen) och
en plaskdamm på vänster sida (där isbanan var i vintras) skulle
kunna ordnas också. Med tanke på att det blir varmare och
varmare i Sverige och resten av världen hade en damm där
barn kan svalka sig under sommarmånaderna varit fantastiskt
och vilket barn gillar inte att svinga sig fram i en linbana?

Sida 1 av 1  
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PROTOKOLLSUTDRAG 8 (19)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-09-21 

 

 

§ 111 Medborgarförslag gällande fontän och 
             plaskdamm i Stjärnparken 
 Dnr KS 22/0434 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.  

Sammanfattning 
Den 24 juni 2022 inkom ett medborgarförslag om att ordna en fontän eller 

plaskdamm i Stjärnparken i Bro. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 24 juni 2022. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 

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

 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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PROTOKOLLSUTDRAG 9 (19)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-09-21 

 

 

§ 112 Medborgarförslag gällande plaskdamm 
             i Stjärnparken 
 Dnr KS 22/0433 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 23 juni 2022 inkom ett medborgarförslag om fontäner eller plaskdamm i 
Stjärnparken i Bro. Förslagsställaren menar att en plaskdamm eller fontäner 

liknande de som finns på Torget i Kungsängens centrum bör ordnas i 
Stjärnparken i Bro. Det ger möjlighet till vattenlek och svalka. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 23 juni 2022. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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PROTOKOLLSUTDRAG 11 (19)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-09-21 

 

 

§ 114 Medborgarförslag gällande linbana och 
             en plaskdamm i Stjärnparken 
 Dnr KS 22/0432 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 23 juni 2022 inkom ett medborgarförslag om att bygga en linbana och en 

plaskdamm i Stjärnparken i Bro. Förslagsställaren menar att området kring 

Stjärnparken är väldigt stort och att det i dagsläget inte finns så mycket för de 

yngre barnen som spontant vill leka där. En linbana och en plaskdamm skulle 

därför kunna ordnas i parken. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 23 juni 2022. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

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

 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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