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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
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Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-03-04 KS 22/0160  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om anläggning av 
pulkabackar i bostadsområden runt om i 
kommunen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 9 februari 2022 inkom ett medborgarförslag om anläggning av 

pulkabackar i bostadsområden runt om i kommunen.  

Förslagsställaren uppger att det finns gott om yta för detta och tror att 

pulkabackarna skulle bli omtyckta och användas av både barn och vuxna.  

Medborgaren framhåller att anläggning av varje backe är en engångsåtgärd 

som sen kräver minimalt med underhåll. Dessutom framförs idé om att nyttja 

överskottsmassor från markexploatörer för att minimera kostnad för att anlägga 

backarna. Medborgaren anser inte att backarna behöver vara stora, långa eller 

branta utan det viktigaste är att de är säkra. Säkerheten är också en anledning 

till att förslagsställaren anser att kommunen bör skapa pulkabackar. Då finns 

möjlighet att lägga dem på lämplig och säker plats och invånarna är inte 

hänvisade till backar som kan vara alltför branta eller ha vegetation som kan 

innebära säkerhetsrisker såsom vid den gamla slalombacken vid Lillsjön.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 9 februari 2022. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 

Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 

förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 

invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 

medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-03-04 KS 22/0160 

 
 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 9 februari 2022. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-02-04 KS 21/0573  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om hundrastgård i Brunna 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 26 oktober 2021 inkom ett medborgarförslag om hundrastgård i Brunna. 

Förslagsställaren uppger att det saknas en upplyst hundrastgård i Brunna. Det 

finns en hundrastgård vid Lillsjön och en vid Kungsängens IP men ingen i 

Brunna. Förslaget är en belyst hundrastgård som är belägen i Brunna eller i 

Gröna dalen närmast Brunna. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 26 oktober 2021. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 

Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 

förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 

invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 

medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation.  

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 26 oktober 2021. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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Utredare 
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Kommunstyrelsen 
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Ekonomiskt stöd för kultur- och 
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas. 

2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022. 

3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika 

former av ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i 

Upplands-Bro kommun. Under 2019 genomfördes en utredning vid kultur- och 

fritidskontoret för att se över nuvarande regler om ekonomiskt stöd och bidrag till 

kultur- och fritidsverksamhet. Utredningen resulterade i ett förslag till nytt 

regelverk för ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet. 

Förslaget till nytt regelverk godkändes av Kultur- och fritidsnämnden som den 25 

januari 2022 beslutade att föreslå Kommunfullmäktige besluta om att anta de nya 

reglerna.  

I kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 15 december 2021 framgår att 

målet med de nya bestämmelserna har varit att anpassa dem efter dagens 

förutsättningar samt att förenkla och möjliggöra för föreningar och Upplands-

Brobor att i så stor utsträckning som möjligt kunna erbjuda, uppleva och utöva 

kultur- och fritidsaktiviteter. En grundprincip i förslaget är att mottagarna av stöd 

och bidrag ska ges förutsättningar att vara självstyrande och inte begränsas av 

kommunal detaljstyrning i verksamheten. En annan princip är att inte ha fler 

stödformer än nödvändigt och att de som finns skall vara tydliga.  

I förslaget finns ett antal förändringar i jämförelse med dagens bidragsregler. Vissa 

bidragsformer försvinner, andra slås samman och några förändras mer eller 

mindre. 

Stödformerna riktar sig huvudsakligen till ideella föreningar, framför allt de som 

bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Förslaget till nya regler öppnar dock upp 

ett par bidragsformer även för andra. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-03-09 KS 22/0116 

 
 

I kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse går det att ta del av hur processen sett 

ut för att ta fram det nya förslaget på regelverk för ekonomiskt stöd till kultur- och 

fritidsverksamhet. Kultur- och fritidskontoret har även redogjort för de föreslagna 

förändringarna i sin tjänsteskrivelse.  

Kommunledningskontorets slutsatser 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens 

förslag till nytt regelverk för ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet 

och övriga beslutspunkter som nämnden föreslår Kommunfullmäktige: 

1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas. 

2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022. 

3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs. 

4. Kommunfullmäktige delegerar till Kultur- och fritidsnämnden att vid 

behov göra redaktionella ändringar för att anpassa reglerna till 

förändrad lagstiftning, övriga styrdokument och liknande justeringar. 

Politisk beredning inför Kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars 

2022 

Vid den politiska beredningen av ärendet den 9 mars 2022, inför 

Kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars 2022, framkom förslag om att ta 

bort beslutspunkt fyra i Kultur-och fritidsnämndens förslag till beslut. Förslag 

till beslut revideras därför till följande: 

1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas. 

2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022. 

3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2022. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 

januari 2022.  

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 15 december 2021. 

 Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och 

fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun. 

 Nuvarande regler för bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i 

Upplands-Bro kommun, 2011 

 Remissvar från föreningar. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-03-09 KS 22/0116 

 
 

Barnperspektiv 

Kultur- och fritidsnämnden prioriterar verksamhet för barn och unga. Stöd- och 

bidragsbestämmelserna är utformade för att gynna de föreningar och enskilda 

som bidrar till aktiviteter för den målgruppen. Kulturupplevelser och 

rörelseglädje är viktiga inslag i barn och ungas liv för att uppnå god psykisk 

och fysisk hälsa.  

 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör  

  

 

Anders Nilfjord Sara Lauri 

Ekonomichef Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 

januari 2022.  

2. Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 15 december 2021. 

3. Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och 

fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun. 

4. Nuvarande regler för bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i 

Upplands-Bro kommun, 2011 

5. Remissvar från föreningar. 

 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 

 Juridikenheten 
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PROTOKOLLSUTDRAG 8 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-01-25 

 

 

§ 2 Ekonomiskt stöd för kultur- och 
fritidsverksamhet i Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KFN 20/0177 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas. 

2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022. 

3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs. 

4. Kommunfullmäktige delegerar till Kultur- och fritidsnämnden att göra 

redaktionella ändringar för att anpassa reglerna till förändrad 

lagstiftning, övriga styrdokument och liknande justeringar. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela 

olika former av ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i 

Upplands-Bro kommun. Under 2019 genomfördes en utredning vid kultur- och 

fritidskontoret för att se över nuvarande ekonomiska stödformer och regler om 

ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet. 

För att uppmuntra och stötta ideella föreningar och invånare som anordnar 

kultur- och fritidsaktiviteter behöver det finnas bestämmelser och stödformer 

som är anpassade efter dagens förutsättningar. 

Målet med de nya bestämmelserna är att förenkla och möjliggöra för 

föreningar och Upplands-brobor att i så stor utsträckning som möjligt kunna 

erbjuda, uppleva och utöva kultur- och fritidsaktiviteter. Det i sin tur innebär 

stärkt folkhälsa och bättre livskvalitet på hemmaplan. 

En grundprincip i förslaget är att mottagarna av stöd och bidrag ska ges 

förutsättningar att vara självstyrande och inte begränsas av kommunal 

detaljstyrning i verksamheten. En annan princip är att inte ha fler stödformer än 

nödvändigt och att de som finns skall vara tydliga.  

I förslaget finns ett antal förändringar i jämförelse med dagens bidragsregler. 

Vissa bidragsformer försvinner, andra slås samman och några förändras mer 

eller mindre.  

Stödformerna riktar sig huvudsakligen till ideella föreningar, framför allt de 

som bedriver ungdomsverksamhet. Förslaget till nya regler öppnar dock upp ett 

par bidragsformer även för andra. 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-01-25 

 

 

Kultur- och fritidskontorets slutsatser 

Huvudorsaken till att uppdatera reglerna är att göra bestämmelserna mer 

jämlika och förutsägbara för föreningarna. Preliminära beräkningar som kultur- 

och fritidskontoret genomfört, visar att det nya regelverket i huvudsak innebär 

ett ökat stöd. För enstaka föreningar med få deltagartillfällen kan det nya 

reglerna dock innebära ett minskat stöd. 

Därför har Kultur- och fritidsnämnden i sin budget för 2022 tillfört 500 000 kr 

som stöttar föreningar med få deltagartillfällen under en övergång på tre år. 

Under den tiden har dessa föreningar möjlighet att ställa om verksamheten. 

Förslaget kan genomföras inom Kultur- och fritidsnämndens tilldelade 

budgetram.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår att Kommunfullmäktige antar de nya 

reglerna för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet. Kontoret 

föreslår att reglerna börjar gälla från och med den 1 april 2022. Nya 

bestämmelser antas med fördel så tidigt på året som möjligt eftersom de flesta 

bidrag och stöd börjar betalas ut under första halvåret. På så sätt kan det nya 

reglerna börja gälla redan år ett för de flesta stöd- och bidragsformer. 

I samband med att de nya reglerna för ekonomiskt stöd och bidrag börjar gälla 

bör tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävas. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår också att Kommunfullmäktige delegerar till 

Kultur- och fritidsnämnden att göra redaktionella ändringar för att anpassa 

reglerna till förändrad lagstiftning, övriga styrdokument och liknande 

justeringar. På så sätt kan denna typ av förändringar genomföras utan att 

behöva invänta ett nytt beslut i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 15 december 2021. 

 Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och 

fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun. 

 Nuvarande regler för bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i 

Upplands-Bro kommun, 2011 

 Remissvar från föreningar. 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-01-25 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas. 

2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022. 

3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs. 

4. Kommunfullmäktige delegerar till Kultur- och fritidsnämnden att göra 

redaktionella ändringar för att anpassa reglerna till förändrad 

lagstiftning, övriga styrdokument och liknande justeringar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 
(10)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidskontoret 

   

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se 

2021-12-15 KFN 20/0177  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Ekonomiskt stöd för kultur- och 
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas. 

2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022. 

3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs. 

4. Kommunfullmäktige delegerar till Kultur- och fritidsnämnden att göra 

redaktionella ändringar för att anpassa reglerna till förändrad 

lagstiftning, övriga styrdokument och liknande justeringar. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela 

olika former av ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i 

Upplands-Bro kommun. Under 2019 genomfördes en utredning vid kultur- och 

fritidskontoret för att se över nuvarande ekonomiska stödformer och regler om 

ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet. 

För att uppmuntra och stötta ideella föreningar och invånare som anordnar 

kultur- och fritidsaktiviteter behöver det finnas bestämmelser och stödformer 

som är anpassade efter dagens förutsättningar. 

Målet med de nya bestämmelserna är att förenkla och möjliggöra för 

föreningar och Upplands-brobor att i så stor utsträckning som möjligt kunna 

erbjuda, uppleva och utöva kultur- och fritidsaktiviteter. Det i sin tur innebär 

stärkt folkhälsa och bättre livskvalitet på hemmaplan. 

En grundprincip i förslaget är att mottagarna av stöd och bidrag ska ges 

förutsättningar att vara självstyrande och inte begränsas av kommunal 

detaljstyrning i verksamheten. En annan princip är att inte ha fler stödformer än 

nödvändigt och att de som finns skall vara tydliga.  

I förslaget finns ett antal förändringar i jämförelse med dagens bidragsregler. 

Vissa bidragsformer försvinner, andra slås samman och några förändras mer 

eller mindre.  
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Stödformerna riktar sig huvudsakligen till ideella föreningar, framför allt de 

som bedriver ungdomsverksamhet. Förslaget till nya regler öppnar dock upp ett 

par bidragsformer även för andra. 

Kultur- och fritidskontorets slutsatser 

Huvudorsaken till att uppdatera reglerna är att göra bestämmelserna mer 

jämlika och förutsägbara för föreningarna. Preliminära beräkningar som kultur- 

och fritidskontoret genomfört, visar att det nya regelverket i huvudsak innebär 

ett ökat stöd. För enstaka föreningar med få deltagartillfällen kan det nya 

reglerna dock innebära ett minskat stöd. 

Därför har Kultur- och fritidsnämnden i sin budget för 2022 tillfört 500 000 kr 

som stöttar föreningar med få deltagartillfällen under en övergång på tre år. 

Under den tiden har dessa föreningar möjlighet att ställa om verksamheten. 

Förslaget kan genomföras inom Kultur- och fritidsnämndens tilldelade 
budgetram.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår att Kommunfullmäktige antar de nya 

reglerna för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet. Kontoret 

föreslår att reglerna börjar gälla från och med den 1 april 2022. Nya 

bestämmelser antas med fördel så tidigt på året som möjligt eftersom de flesta 

bidrag och stöd börjar betalas ut under första halvåret. På så sätt kan det nya 

reglerna börja gälla redan år ett för de flesta stöd- och bidragsformer. 

I samband med att de nya reglerna för ekonomiskt stöd och bidrag börjar gälla 

bör tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävas. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår också att Kommunfullmäktige delegerar till 

Kultur- och fritidsnämnden att göra redaktionella ändringar för att anpassa 

reglerna till förändrad lagstiftning, övriga styrdokument och liknande 

justeringar. På så sätt kan denna typ av förändringar genomföras utan att 

behöva invänta ett nytt beslut i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 15 december 2021. 

 Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och 

fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun. 

 Nuvarande regler för bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i 

Upplands-Bro kommun, 2011 

 Remissvar från föreningar. 
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Ärendet 

Bakgrund och förutsättningar 

Kultur- och fritidsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela 

olika former av ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i 

Upplands-Bro kommun. Det nuvarande ekonomiska bidragssystemet för 

kultur- och fritidsverksamhet med dess regler togs fram på 1980-talet. Därefter 

har endast mindre justeringar genomförts och senast skedde detta 2011. 

Under 2019 genomfördes en utredning för att se över nuvarande ekonomiska 

bidragsformer och bestämmelser till kultur- och fritidsverksamhet och för ta 

fram förslag till nya bestämmelser och regler. 

Behov av förnyelse av ekonomiska stödformer och bestämmelser för 

kultur- och fritidsverksamhet 

I och med att endast mindre revideringar av enskilda delar av systemet har 

genomförts genom åren har hänsyn inte alltid tagits till hur ändringar i en del 

av systemet påverkar en annan. Fördelningen av resurser mellan olika 

föreningstyper, enskilda föreningar och åldersgrupper har därför blivit 

snedvridna. Därtill har de lokalrelaterade bidragen och lokalsubventionerna 

inte haft tillräckligt tydliga regler och har hanterats olika i olika hyresobjekt 

och fastigheter. Även principer för ansvar och hyra i hyresavtal med föreningar 

har hanterats olika för olika objekt och över tid. 

I utredningen har framkommit att nuvarande regelverk för bidrag till kultur- 

och fritidsverksamhet inte är anpassade efter dagens förutsättningar. För att 

Kultur- och fritidsnämnden på bästa sätt ska kunna stötta kommunens 

föreningar och invånare behövs en anpassning genomföras för att matcha 

rådande behov och intressen.  

Dialog med föreningar 

Under utredningen har två dialogmöten med föreningar har genomförts. Ett 

tidigt i processen under hösten 2019 och ett när förslaget till nya bestämmelser 

i stort sett var klart i början av mars 2020.  

Under mars 2020 gavs föreningarna möjlighet att ge synpunkter på en 

remissversion av förslaget.  

Tre föreningar, Kungsängens SK, Håtuna – Håbo Tibble hembygdsförening 

samt Gymmix Upplands-Bro har lämnat synpunkter på förslaget. Se bilaga 

Remissvar från föreningarna. 

Allmänt om kommunalt stöd till kultur- och fritidsverksamhet 

Kommuner har stor möjlighet att själva välja hur och i vilken omfattning de 

vill stödja föreningsliv och andra som skapar förutsättningar för upplevelser 

och aktiviteter. Huvudsakligen finns lagstiftning i kommunallagen men även 
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lagen om offentlig upphandling, lagen om vissa kommunala befogenheter och 

konkurrenslagen kan påverka kommunens möjligheter att ge stöd. 

 Lokaliseringsprincipen i kommunallagen innebär att det kommunen 

gör skall vara knutet till kommunens geografiska område och/eller 

komma kommuninvånarna till del.  

 Likställighetsprincipen i kommunallagen betyder att kommunen 

måste behandla sina medlemmar, eller grupper av medlemmar, lika om 

det inte finns sakliga skäl till att inte göra det. 

 För lokalhyror och lokalsubventioner är det två andra principer i 

kommunallagen som påverkar. Underskottsprincipen innebär att en 

kommun i grunden är fri att själv bestämma vilken eller vilka 

verksamheter som skall finansieras av skatter respektive avgifter och i 

vilken grad det skall göras. Självkostnadsprincipen innebär att 

kommunen inte får ta ut högre avgifter än självkostnaderna för en tjänst 

eller nyttighet. 

 I de fall kommunen ger bidrag till en förening för drift av en kommunal 

anläggning eller ansvar för en verksamhet som skulle kunna vara ett 

kommunalt uppdrag kan lagen om offentlig upphandling (LOU) vara 

tillämplig. I grunden fås ett bidrag utifrån kriterier i reglerna och inga 

andra motprestationer kan krävas. Driften av en kommunal anläggning i 

föreningsregi kan ses som en entreprenad och ibland falla under LOU 

och kräva upphandling. 

 Konkurrenslagen skulle kunna påverka möjligheten att ge bidrag i fall 

då kommunen ger bidrag till någon som bedriver en verksamhet där 

verksamheten i normalfallet bedrivs som näringsverksamhet.  

 I lagen om vissa kommunala befogenheter stadgas att kommun och 

region få lämna ekonomiskt stöd till ungdomsorganisationer. 

Lagtexterna har tagits i beaktande när förslagen till nya regler för stöd till 

föreningar och kultur- och fritidsverksamhet har tagits fram. I rutinerna för 

handläggning av respektive stödform bör dock checklistor för avstämning mot 

tillämpliga lagstiftningar ingå där det kan behövas. 

Förslag till stödformer och nytt regelverk 

En grundprincip i förslaget är att mottagarna av stöd och bidrag ska ges 

förutsättningar att vara självstyrande och inte begränsas av kommunal 

detaljstyrning i verksamheten. En annan princip är att inte ha fler stödformer än 

nödvändigt och att de som finns skall vara tydliga.  

De ekonomiska bidragen kan delas i tre typer: 

a) Normstyrda bidrag baseras på deltagaraktiviteter och nivån fastställs 

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

aktivitetsstödet. 
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b) Förhandlingsbaserade bidrag baseras på en dialog mellan kommunen 

och bidragsmottagaren. Exempel på detta är uppdragsbidrag. 

c) Övriga bidrag föregås av en bedömning av kommunen innan beslut 

fattas. 

Stödformerna riktar sig huvudsakligen till ideella föreningar, framför allt de 

som bedriver ungdomsverksamhet. Förslaget till nya regler öppnar dock upp ett 

par bidragsformer även för andra. Det gäller Projektstöd för publika 

arrangemang. Denna stödform kan sökas av såväl ideella föreningar som andra 

typer av organisationer och privatpersoner. Motivet till detta är att målet med 

själva stödet är att ge Upplands-Broborna ett så brett och varierat utbud som 

möjligt. Sedan tidigare har Snabb slant varit öppen för enskilda unga att söka. 

I det nya regelverket föreslås en värdegrund som finns med som en 

grundläggande förutsättning för att beviljas stöd och bidrag. Det innebär att den 

sökande ska dela kultur- och fritidsnämndens värdegrund för att vara 

bidragsberättigad. Värdegrunden bygger på FN-konventioner och att bryta mot 

värdegrunden innebär att den sökande inte är bidragsberättigad. Vad som rent 

praktiskt kommer att bryta mot värdegrunden är svårt att förutse. Utslagning, 

kränkningar, ickedemokratiska processer, är några saker som skulle kunna vara 

brott men praxis bör utarbetas efterhand som olika fall prövas då det inte är 

möjligt att förutse alla händelser. 

I förslag till regelverk föreslås också att det av säkerhetsskäl och till skydd för 

deltagare finns de tillstånd som behövs för att genomföra säkra aktiviteter och 

arrangemang. 

Grundläggande förutsättningar  

I regelverket fastställs de grundläggande förutsättningarna för att en förening 

eller enskild ska vara bidragsberättigad i ett inledande avsnitt. I framtagande av 

dessa har inriktningen varit att främja en berikande kultur- och fritid genom att 

fler ges möjlighet att vara aktiva både som utövare och åskådare. Därefter 

följer särskilda förutsättningar för varje bidrags- eller stödform.  

I de grundläggande förutsättningarna finns klargörande om följande: 

 Vilka som kan söka stöd och bidrag  

 Värdegrund som ska följas av dem som söker bidrag 

 Vad som gäller för politiska och religiösa organisationer 

 Hur ansökan sker och vilka handlingar som behöver bifogas ansökan 

 Definition av bidragsår och bidragsgrundande år 

 Ansökningstid och för sent inlämnad ansökan 

 Hur utbetalning av bidrag sker 

 Hur handlingar ska arkiveras 

 Tolkning av bestämmelser 

 Särskild prövning av ansökan 

 Försäkring 

 Lagstöd 
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 Revision 

 Missbruk 

 Fordran på föreningar 

 Rätt att neka stöd 

 Överklagan och laglighetsprövning 

Stödformer i förslaget 

I förslaget till nya bestämmelser och regelverk finns ett antal förändringar i 

jämförelse med dagens bidragsregler. Vissa bidragsformer försvinner, andra 

slås samman och några förändras mer eller mindre. I följande text motiveras de 

olika stödformernas utformning och varför stödformer tagits bort eller 

utelämnats. 

Startbidrag 

Bidraget kvarstår då det är viktigt att ge nya föreningar möjlighet att utveckla 

aktiviteter och arrangemang. 

Lokalt ak tivitetsstöd  

Bidraget kvarstår men med något förändrade regler: 

a) Stöd kan fås deltagare i åldern 3 – 25 år som deltar i bidragsberättigad 

aktivitet. Idag är åldern 3 – 20 år. Skäl för att höja åldern till 25 år är att 

motivera föreningarna att behålla unga i aktivitet längre.  

b) Personer med funktionsvariation inkluderas oavsett ålder. 

c) Även deltagaraktivitet blir bidragsgrundande.  I dagsläget grundas 

bidraget på antalet aktiviteter dvs att till exempel en aktivitet med 5 

deltagare ger lika mycket stöd som en aktivitet med 25. Förslaget 

innebär att även varje deltagare räknas. Tidigare har grundbidrag och 

förstärkt grundbidrag till viss del kompenserat för denna skillnad. 

Snabb slant 

Bidraget kvarstår då det är viktigt att ge unga möjlighet att utveckla egna 

aktiviteter och arrangemang. Bidraget breddas för att ge möjligheter till fler 

typer av aktiviteter. 

Projektstöd  

Målet med stödet är att Upplands-Broborna skall ges möjlighet att uppleva ett 

så brett och varierat utbud som möjligt av olika typer av arrangemang. Stödet 

ersätter tidigare kulturverksamhetsbidrag - projekt och öppnas även för andra 

typer av arrangemang. Det är inte bara är ideella föreningar som kan söka 

stödet.  

Verksamhetsbidrag för kulturföreningar 

För att säkerställa kontinuitet och utveckling för de kulturföreningar som 

bedriver kontinuerlig verksamhet i kommunen kvarstår verksamhetsbidrag för 

kulturföreningar.  



47 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

 

 
   

Datum Vår beteckning 7 (10)  
2021-12-15 KFN 20/0177 

 
 

Uppdragsbidrag 

Syftet med uppdragsbidraget är att samla de bidrag där en förening utför ett 

uppdrag som skulle kunna vara kommunalt eller där föreningen har större 

delen av verksamheten riktad till allmänheten. Det kan fås både för långsiktiga 

avtal eller överenskommelser och för engångsuppdrag. Bidraget ersätter flera 

av de mer detaljerade bidragsformerna som tas bort såsom lovbidrag och 

bidrag för öppen sporthall. 

Lokal- och driftsbidrag 

För att jämna ut skillnader i förutsättningarna mellan föreningar som nyttjar 

kommunala anläggningar och de som äger och driver, eller externt hyr, sina 

egna föreslås ett lokal- och driftbidrag. I tidigare regler finns ett driftsbidrag. I 

de nya reglerna är förutsättningarna för att få bidrag för drift och lokal 

förtydligade. 

Projektbidrag – Särsk ilt stöd 

Reglerna för det tidigare bidraget ”särskilt stöd” slås samman med möjlighet 

att söka projektmedel för olika aktiviteter som bygger på prioriterade 

fokusområden som kultur- och fritidsnämnden beslutar om årligen. Det kan 

handla om jämställdhet och integration men också om satsningar inom vissa 

geografiska områden, olika verksamhetstyper mm. Jämställdhetsbonus ingår 

även i denna stödform. 

Lokalsubvention 

Subvention av lokalkostnader föreslås i det nya regelverket att betraktas som 

en stödform då den har en avgörande betydelse för möjligheten att bedriva 

verksamhet för främst ideella föreningar samt utgör den största delen av det 

totala ekonomiska stödet som kommunen bidrar med för kultur- och 

fritidsverksamhet. En annan anledning till att lokalsubvention lyfts in som 

stödform i bestämmelserna är att de grundläggande förutsättningarna i 

regelverket ska vara uppfyllda för att erhålla stödet.  

Grundbidrag och förstärk t grundbidrag 

Grundbidragen tas bort och medlen som tidigare gått till detta inkluderas i 

potten för lokalt aktivitetsstöd. Förutom ungdomsföreningar som får lokalt 

aktivitetsstöd har grundbidrag gått till pensionärsföreningar och föreningar som 

driver verksamhet för personer med funktionsvariation. Eftersom bidragen till 

dessa föreningar fortsättningsvis kommer att hanteras av social- och äldre- och 

omsorgsnämnderna är det inga problem att inkludera bidraget i det lokala 

aktivitetsstödet. 

Ledarutbildningsbidrag 

Ledarutbildningsbidraget tas bort som eget bidrag men stöd till ledarutbildning 

kan sökas från stödformen särskilt stöd.  
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Bidrag för öppen sporthall 

Bidragsformen tas bort och medlen som tidigare gått till detta inkluderas i 

uppdragsbidragen. Bidraget har varit ett specifikt bidrag där föreningar och 

andra har möjlighet att få stöd för att skapa öppna aktiviteter för barn och unga 

under kvälls- och helgtid. Stöd till dessa aktiviteter ryms inom ramen för det 

nya uppdragsbidraget. 

Lovbidrag 

Bidragsformen tas bort och medlen som tidigare gått till detta inkluderas i 

uppdragsbidragen. Lovbidraget har varit ett specifikt bidrag där föreningar har 

möjlighet att få stöd för att skapa öppna aktiviteter för barn och unga under 

skolloven. Stöd till dessa aktiviteter ryms inom ramen för det nya 

uppdragsbidraget. 

Jämställdhets- och integrationsbidrag – Kultur 

Bidraget tas bort och medlen som tidigare gått till detta inkluderas i 

Projektbidrag – Särskilt stöd. I det nya Projektbidrag – särskilt stöd ges 

utrymme att ge stöd till motsvarande projekt utifrån kultur- och 

fritidsnämndens prioriteringar. En särskild jämställdhetsbonus för föreningar 

som gjort betydande insatser införs också. 

Sponsorbidrag – Elitbidrag 

Kultur- och fritidskontoret ser det som sin uppgift att ge stöd till främst barn- 

och ungdomsverksamhet men också andra verksamheter som skapar 

förutsättning för demokrati, bildning och folkhälsa hos kommunens invånare. 

Elitverksamhet faller inte inom ramen för detta. Om kommunen vill ge stöd till 

elitverksamhet bör detta i så fall vara en del marknadsföringen av kommunen 

och hanteras av kommunstyrelsen som en sponsring där det finns någon form 

av marknadsföringsvinst för kommunen. 

Se stödet som en helhet 

Bidrag och lokalsubvention bör ses som en helhet och hanteras som en enhet 

för föreningarna. Detta gäller såväl budget som redovisning. Ett eventuellt 

överskott på föreningshyror bör, efter kompletteringar i lokaler som kultur- och 

fritidskontoret svarar för, därför läggas till bidragspotten för särskilt stöd för att 

kunna utgå som bidrag till föreningarna.  

Uppsägning och nytecknande av avtal med föreningar 

Ett stort antal föreningar har olika typer av avtal med kommunen. Det är 

huvudsakligen hyreskontrakt där föreningen har exklusiv till gång till en 

lokal/anläggning eller olika former av skötselavtal där föreningar tar hand om 

kommunala lokaler/anläggningar. Alla dessa avtal kommer successivt att sägas 

upp för omförhandling och nya avtal kommer att tecknas. Målet med detta är 

ett mer jämlikt system och där föreningar och kommun får en tydlighet i vad 

som ingår i de olika avtalen och att kostnaderna för detta är relevanta i 

förhållande till vad som fås eller skall utföras. 
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Kultur- och fritidskontorets slutsatser 

För att uppmuntra och stötta ideella föreningar och invånare som anordnar 

kultur- och fritidsaktiviteter behöver det finnas bestämmelser om ekonomiskt 

stöd och bidrag som är anpassade efter dagens förutsättningar. Det nya 

regelverket har utarbetats efter en grundlig utredning. Målet är att förenkla och 

möjliggöra för föreningar och Upplands-brobor att i så stor utsträckning som 

möjligt kunna erbjuda, uppleva och utöva kultur- och fritidsaktiviteter. Det i 

sin tur innebär stärkt folkhälsa och bättre livskvalitet på hemmaplan. 

Att ändra bestämmelserna för ekonomiskt stöd kommer givetvis att påverka 

föreningarna. Huvudorsaken till att uppdatera reglerna är att göra 

bestämmelserna mer jämlika och förutsägbara för föreningarna. De preliminära 

beräkningar som kultur- och fritidskontoret gjort visar att det nya regelverket i 

huvudsak innebär ett ökat stöd. För enstaka föreningar med få deltagartillfällen 

kan det nya reglerna dock innebära ett minskat stöd. 

Därför har kultur- och fritidsnämnden har i sin budget för 2022 tillfört 500 000 

kr som stöttar föreningar med få deltagartillfällen under en övergång på tre år. 

Under den tiden har dessa föreningar möjlighet att ställa om verksamheten. 

Förslaget kan genomföras inom Kultur- och fritidsnämndens tilldelade 
budgetram.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår att Kommunfullmäktige antar de nya 
reglerna för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet. Kontoret 
föreslår att reglerna börjar gälla från och  med den 1 april 2022. Nya 

bestämmelser antas med fördel så tidigt på året som möjligt eftersom de flesta 
bidrag och stöd börjar betalas ut under första halvåret. På så sätt kan det nya 

reglerna börja gälla redan år ett för de flesta stöd- och bidragsformer. 

I samband med att de nya reglerna för ekonomiskt stöd och bidrag börjar gälla 

bör tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävas. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår också att Kommunfullmäktige delegerar till 

Kultur- och fritidsnämnden att göra redaktionella ändringar för att anpassa 

reglerna till förändrad lagstiftning, övriga styrdokument och liknande 

justeringar. På så sätt kan denna typ av förändringar genomföras utan att 

behöva invänta ett nytt beslut i Kommunfullmäktige. 

Barnperspektiv 

Kultur- och fritidsnämnden prioriterar verksamhet för barn och unga. Stöd- och 

bidragsbestämmelserna är utformade för att gynna de föreningar och enskilda 

som bidrar till aktiviteter för den målgruppen. Kulturupplevelser och 

rörelseglädje är viktiga inslag i barn och ungas liv för att uppnå god psykisk 

och fysisk hälsa. 



47 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

 

 
   

Datum Vår beteckning 10 (10)  
2021-12-15 KFN 20/0177 

 
 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 

 

Susanne Lindqvist 

Kultur- och fritidschef Avdelningschef idrott förening 

 

Karin Haglund 

Utredare 

 

 

Bilagor 

 Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och 

fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun. 

 Nuvarande regler för bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i 

Upplands-Bro kommun, 2011 

 Remissvar från föreningar. 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 





     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

      

   
 
 
   

        
 

      
 
      
 
      
   
 
  
  

  
 

  
   

  
  

 

 
 
     
  
 
 

   



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

 
       
  
 
    
  
    

  
 
      
  
 
   
 

      
 
        
        
  
 
  
 

     
 
        
  
 
  
  

 
 
     
  
 
   



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

      

  
 
       
  
 
   

   
 
      

 

  

  
 
     

 



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

   
 

          
            

             
        

 

            
      

        
 

       

    

         
       

       
     

          
            

 



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

   

           
     

  

 

   

       

  

  

   

             
         

           
            

  



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

  
 

     
    
  

      
             

      

          
         

       

            

       
   

        
 

       

       
         

          
      



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

       
  

      
   

    
           
 

         
 

 

             
          

          
             

           
           

              

          
     

             
     

    

          
                

          



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

        
             

 

          
      

    

            
       

    

     

  

  

       

        

       
   

                
          



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

        
    

            
      

 

 

   

  

          

   

           

 

         
    

  

       

 

           
     

   

       



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

 

       
   

   

        
    

    

         
        

 
       
          

         
 

 

            

 

        

 

          
   

   

       
        



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

   

    
     

  

              
     



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

  
 

              

    

      

  

             
         

      

              
 

       

 

        

       

  

         

      

                



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

     

     

 

          



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

     
 

             
          

  

     

            
          

        

  

            
             
            

          
    

             
            

             
         

         

    
           

         
 

             
    



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

     

         

          
           

        

        
  

         
      

           
        

 

        
          

       
   

        
 

         

   

          
            
         

                



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

          
 

  

      
         

 

    

           
            

           
     

            
         

         
    



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

   
 

         
      

   

    

         

  

           
 

      

      

      

        

 

      
     

                



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

   
             

          

 

         
         
     



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

      

 

           
             

    

            
             
          

         
           

  

       

           
            

            
        

       

       

         
        

             
            

 



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

  

   
            

             

       
 

          
    

    
         

      

        
   

      

      

      

 

       
  

      

                



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

         
        

  

           
     

 

           
        

          
        

        
        

        
             

        
             

         

          
       

      

 

       
         
     



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

   
  

 

          
            

          
     

            
  

      

      
         

         

  

    
            

         

       

     
  

       



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

               
           
          
   

    

 

    

 

         
        

           
          

          
          

       
       

         
      

          
         

      

                



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

  

   
       

    

   
            

           
         

     

          



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

  
 

           
            

           
         

 

     

      
     

         
   

         
 

      
           

      

  

        

         
       

     

       



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

        
     

 

         
       

 

         
            

      

 
          

  
        

          
        

    



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

    
 

           
   

  

        

     

           
  

      

    
      

         
  

      
             

          
 



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

  

     

       
    

       
     

   
     

          
      

          
   

   

         

     

 

    

       

       

       
       



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

          
       

  

          
          

   

             
   

 

        
       

    

 

         
            

                



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

     
 

             
         

            

       

        
 

  

   
           

         
               

             
    

   
            

              
         

 

     

                



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

 

          
            

 

       
           

     



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

  
 

            
          

            
           

     
           

  

              
            

   

        
        

        

     
           

           

      
 

     

      



     h fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

       
   

  

 

              
  





      het i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Nuvarande regler för bidrag till kultur- och fritidsverksamhet inom Upplands-Bro kommun, antagna av Kommunfullmäktige 2011

Bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro 
kommun 

 
 

Sid 2 av 18 
 

Innehåll 
1 Allmänna bestämmelser ......................................................................... 4 

2 Normbidrag ............................................................................................ 5 
2.1 Startbidrag ..................................................................................................7 

2.1.1 Ändamål .....................................................................................7 
2.1.2 Utformning .................................................................................7 
2.1.3 Villkor.........................................................................................7 
2.1.4 Ansökan ......................................................................................7 

2.2 Grundbidrag ...............................................................................................8 
2.2.1 Ändamål .....................................................................................8 
2.2.2 Utformning .................................................................................8 
2.2.3 Villkor.........................................................................................8 
2.2.4 Ansökan ......................................................................................8 

2.3 Förstärkt grundbidrag .................................................................................8 
2.3.1 Ändamål .....................................................................................8 
2.3.2 Utformning .................................................................................8 
2.3.3 Villkor.........................................................................................9 

2.4 Aktivitetsbidrag ..........................................................................................9 
2.4.1 Ändamål .....................................................................................9 
2.4.2 Utformning .................................................................................9 
2.4.3 Villkor.........................................................................................9 
2.4.4 Ansökan ....................................................................................10 

2.5 Ledarutbildningsbidrag ............................................................................10 
2.5.1 Ändamål ...................................................................................10 
2.5.2 Utformning ...............................................................................11 
2.5.3 Villkor.......................................................................................11 
2.5.4 Ansökan ....................................................................................12 

2.6 Särskilt stöd ..............................................................................................12 
2.6.1 Ändamål ...................................................................................12 
2.6.2 Utformning ...............................................................................12 
2.6.3 Villkor.......................................................................................12 
2.6.4 Ansökan ....................................................................................12 

3 Kulturverksamhetsbidrag ..................................................................... 13 
3.1 Projektbidrag ............................................................................................13 

3.1.1 Ändamål ...................................................................................13 



      het i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Nuvarande regler för bidrag till kultur- och fritidsverksamhet inom Upplands-Bro kommun, antagna av Kommunfullmäktige 2011

Bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro 
kommun 

 
 

Sid 3 av 18 
 

3.1.2 Utformning ...............................................................................13 
3.1.3 Villkor.......................................................................................13 
3.1.4 Ansökan ....................................................................................13 

3.2 Verksamhetsbidrag ..................................................................................14 
3.2.1 Ändamål ...................................................................................14 
3.2.2 Utformning ...............................................................................14 
3.2.3 Villkor.......................................................................................14 
3.2.4 Ansökan ....................................................................................14 

3.3 Driftbidrag ................................................................................................14 
3.3.1 Ändamål ...................................................................................14 
3.3.2 Utformning ...............................................................................15 
3.3.3 Ansökan ....................................................................................15 

3.4 En snabb slant ..........................................................................................15 
3.4.1 Ändamål ...................................................................................15 
3.4.2 Utformning ...............................................................................15 
3.4.3 Villkor.......................................................................................15 
3.4.4 Ansökan ....................................................................................15 

4 Övriga bidrag ....................................................................................... 16 
4.1 Lovbidrag .................................................................................................16 

4.1.1 Ändamål ...................................................................................16 
4.1.2 Utformning ...............................................................................16 
4.1.3 Villkor.......................................................................................16 
4.1.4 Ansökan ....................................................................................16 

4.2 Bidrag till öppen sporthall........................................................................16 
4.2.1 Ändamål ...................................................................................16 
4.2.2 Utformning ...............................................................................17 
4.2.3 Villkor.......................................................................................17 

4.3 Jämställdhets- och integrationsbidrag ......................................................17 
4.3.1 Ändamål ...................................................................................17 
4.3.2 Villkor.......................................................................................18 
4.3.3 Ansökan ....................................................................................18 

5 Viktiga datum ....................................................................................... 18 
 



      het i Upplands-Bro kommun - KS 22/0116-3 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun : Nuvarande regler för bidrag till kultur- och fritidsverksamhet inom Upplands-Bro kommun, antagna av Kommunfullmäktige 2011

Bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro 
kommun 

 
 

Sid 4 av 18 
 

1 Allmänna bestämmelser 
Föreningar, sammanslutningar och enskilda som i demokratiska former 
bedriver verksamhet för kommunens invånare, med på prioritet barn och 
ungdom och som uppfyller nedanstående villkor, kan erhålla kommunala 
bidrag.  

För att erhålla kommunala bidrag ska man aktivt verka för de metoder som 
finns beskrivna i ”Strategi för det drogförebyggande arbetet bland barn och 
ungdom i Upplands-Bro Kommun.” 

Bidragen delas in i Normbidrag, Kulturverksamhetsbidrag och Övriga bidrag.  

Gemensamt för alla bidragsformer är: 

Utbetalning 

• Utbetalning av beviljade bidrag sker endast till förenings/sökandens 
postgiro, bankgiro eller bankkonto. 

• Upplands-Bro Kommuns eventuella fordran på föreningen regleras 
innan beviljat bidrag utbetalas. 

Kontroll 

• Förening som erhåller kommunala bidrag är skyldig att medge 
kommunen och deras revisorer rätt att ta del av föreningens 
räkenskaper, protokoll, och övriga handlingar. Föreningens bokföring 
skall vara så upplagd att de kommunala bidragens storlek klart framgår 
samt beträffande medlemsavgifter att såväl antalet betalande 
medlemmar som avgiftsstorlek kan avläsas.  

• Tolkning av gällande bidragsbestämmelser sker av kultur- och 
fritidsnämnden.  
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• Missbruk av erhållna bidrag och medvetet inlämnande av felaktiga eller 
osanna uppgifter kan leda till återbetalning av erhållna bidrag. Förening 
som missbrukat erhållna bidrag eller medvetet inlämnat osanna 
uppgifter får ej tillgång till kommunala lokaler eller annat 
föreningsstöd. 

2 Normbidrag 
Föreningar som uppfyller nedanstående villkor kan erhålla normbidrag. 

• Föreningen skall vara ansluten till riks- eller distriktsorganisation som 
är berättigad till statsbidrag. Föreningen skall i demokratisk ordning 
valt styrelse och antagit stadgar med fastställd målsättning. 

• Föreningen skall ha sin huvudsakliga verksamhet i Upplands-Bro och 
ha en majoritet av medlemmarna boende i Upplands-Bro. 

• Föreningen skall ha minst 10 bidragsberättigade medlemmar boende i 
kommunen. 

• Föreningen skall ha minst 10 bidragsberättigade sammankomster/år. 

• Föreningen skall kunna erbjuda alla som vill och bor i kommunen 
medlemskap. 

• Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet för i huvudsak barn 
och ungdom eller bedriva en för kommunen betydande barn- och 
ungdomsverksamhet. 

• Med förening avses beträffande handikapporganisationer även krets av 
länsförening som har kommunen inom sitt verksamhetsområde. 

• Föreningar och organisationer som ej uppfyller ovanstående villkor 
kan, efter särskild prövning i kultur- och fritidsnämnden registreras och 
erhålla bidrag eller stöd i andra former. 
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Bidragsberättigad medlem 

• 3-20 år 

• Ha möjlighet att delta i föreningens möten och påverka beslut rörande 
målsättning och verksamhet 

• För handikappföreningar gäller ingen övre åldersgräns. 

• Medlem som inte har erlagt av årsmötet fastställd medlemsavgift för två 
på varandra följande år kan ej räknas som medlem. 

Ansökan 
• Ansökan skall alltid inges av föreningens styrelse och vara 

undertecknad av behörig firmatecknare. 

• Ansökan som inkommit efter ansökningstidens utgång ger inte rätt till 
bidrag om inte synnerliga skäl föreligger. 

• Senast den 31 mars, i samband med grundbidragsansökan, skall 
föreningen inkomma med verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse. 

Normbidrag utgår som: 

• Startbidrag. 

• Grundbidrag. 

• Förstärkt grundbidrag 

• Aktivitetsbidrag. 

• Ledarutbildningsbidrag. 

• Särskilt stöd 
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2.1 Startbidrag 

2.1.1 Ändamål 
Startbidraget är avsett att stimulera och underlätta nya föreningars bildande 
inom kommunen i enlighet med de allmänna bestämmelserna. 

2.1.2 Utformning 
Startbidrag utgår med 2.000 kronor. 

2.1.3 Villkor 
Ansökan om startbidrag ska inges inom tre månader efter bildande av ny 
förening. Bidrag utbetalas när föreningen haft minst tre månaders 
dokumenterad verksamhet.  

Bidragsberättigad medlem ska vara i åldern 3-20 år, för handikappförening 
gäller dock ingen övre åldersgräns. 

2.1.4 Ansökan 
Ansökan sker under hela året på särskild blankett. Med startbidragsansökan ska 
bifogas: 

• Protokollshandlingar från konstituerande möte. 

• Stadgar. 

• Medlemsförteckning eller revisionsstyrkt intyg om antal medlemmar 

• enligt de allmänna bestämmelserna. 

• Bevis på anslutning till riksorganisation. 

• Uppgift om föreningens postgiro- eller bankgironummer. 

• Uppgift om organisationsnummer. 
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2.2 Grundbidrag 

2.2.1 Ändamål 
Grundbidraget är avsett att täcka utgifter för allmän föreningsverksamhet, 
administration, telefon, porto m m som kan inordnas under begreppet allmänna 
kostnader för verksamhetens bedrivande. 

2.2.2 Utformning 
Grundbidraget utgår med x kronor per bidragsberättigad medlem och år. 

2.2.3 Villkor 
Bidrag till handikappförening utgår med x kronor per medlem som bor i 
Upplands-Bro kommun och utan övre åldersgräns.  

Bidragsbeloppets storlek (x) fastställes årligen av kultur- och fritidsnämnden. 

2.2.4 Ansökan 
Ansökan sker på särskild blankett senast den 31 mars. Med ansökan skall 
bifogas verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse. 

2.3 Förstärkt grundbidrag 

2.3.1 Ändamål 
Det förstärkta grundbidraget är avsett att ge de stora föreningarna ett extra stöd, 
för att ge kontinuitet och demokrati i verksamheten, samt till ledarutbildning. 

2.3.2 Utformning 
Bidraget utgår efter kultur- och fritidsnämndens prövning för ett år i taget. 

Det förstärkta grundbidraget utgår med z kronor per år. Bidragsbeloppets 
storlek (z) fastställs årligen av Kultur- och fritidsnämnden. 
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2.3.3 Villkor 
Bidrag utgår till förening som närmast föregående verksamhetsår redovisat 
minst 300 aktiva medlemmar i åldern 3-20 år samt redovisat minst 1500 
bidragsberättigade sammankomster. (Aktiva = deltagit i aktivitet som berättigar 
till aktivitetsbidrag.) 

2.4 Aktivitetsbidrag 

2.4.1 Ändamål 
Aktivitetsbidraget är avsett att stimulera föreningens verksamhet genom direkt 
bidrag till genomförda sammankomster. 

2.4.2 Utformning 
a) Bidrag utgår med y kronor till sammankomst som har deltagare i åldern 

3 - 20 år och som i övrigt fyller villkoren för statligt aktivitetsbidrag. 

b) Bidrag till handikappföreningar utgår utan övre åldersgräns med y 
kronor. 

c) Bidrag utgår med 2 ggr y kronor till sammankomst som varar minst 4 
timmar sammanhängande. 

d) Bidrag utgår ej till studiecirkelsammankomster, vilka får bidrag i annan 
ordning. 

2.4.3 Villkor 
Med bidragsberättigad aktivitet menas enligt villkoren för statsbidrag en 
sammankomst 

• med minst fem deltagare i åldern 3 - 20 år. Ledare i bidragsberättigad 
ålder får räknas som deltagare - denne skall dock minst fylla 13 år det 
kalenderår aktiviteten pågår 

• som varar minst 60 minuter. 
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Sammankomsten måste innehålla en gemensam samling med någon form av 
instruktion. Verksamheten kan därför ske individuellt eller i grupper. En 
gemensam avslutning skall göras. 

Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande 
gruppledare skall vara närvarande under sammankomsten och får inte ur 
bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. 

Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare och 
aktivitetens längd.  

En grupp får inte från redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för 
erhållande av aktivitetsbidrag.  

Bidragsbeloppets storlek (y) fastställes årligen av Kultur- och fritidsnämnden. 

2.4.4 Ansökan 
Ansökan sker senast den 15 augusti (för vårterminen 1/1-30/6) och senast 15 
februari (för höstterminen 1/7-31/12). 

2.5 Ledarutbildningsbidrag 

2.5.1 Ändamål 
Ledarutbildningsbidraget är avsett att stimulera föreningarnas grund- och 
vidareutbildning av ledare. Bidraget är avsett att så långt som möjligt täcka 
kostnader för 

• utbildning av ungdomsledare som deltar i en av distrikts- eller 
riksorganisation anordnad utbildning. 

• egen ungdomsledarutbildning anordnad via lokala kurser. 
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2.5.2 Utformning 
Bidrag utgår till 

a) lokala, regionala och centrala kurser. Kursdeltagarna skall ha fyllt 14 
år. Maximal bidragsberättigad kurslängd är sju dagar. 

b) intern ledarutbildning i föreningen, där kursprogrammet i förväg 
godkänts av kultur- och fritidskontoret. 

c) kurskostnader med 100% enligt skala (se nedan) baserat på föregående 
års redovisade aktivitetstillfällen. 

d) kurskostnader = kursavgift. 

2.5.3 Villkor 
Tilldelat ledarutbildningsbidrag beräknas årligen beroende på föregående års 
aktivitetstillfällen enligt nedanstående skala, vilken ses över den 31 mars varje 
år. 

Aktivitetstillfällen föregående år  

-99 4 000 kr 

100-299 6 000 kr 

300-499 8 000 kr 

500-899 10 000 kr 

900-1199 12 000 kr 

1200- 16 000 kr 

Utbetalning sker sedan med full kostnadstäckning för varje kurs så länge den 
tilldelade bidragssumman räcker. 
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2.5.4 Ansökan 
Ansökan om ledarutbildningsbidrag sker på särskild blankett till Kultur- och 
fritidsnämnden senast en månad efter genomgången kurs. Till ansökan skall 
bifogas kursintyg, kostnadsredovisning och i förekommande fall kursprogram. 

2.6 Särskilt stöd 

2.6.1 Ändamål 
Utöver normbidragen kan samtliga föreningar, som har sin huvudsakliga 
verksamhet i kommunen, söka bidrag till särskilda ändamål. I detta 
sammanhang avses lägerbidrag, lokalutrustning samt bidrag till verksamhet 
vars behov ej kan täckas av övriga bidragsformer. 

2.6.2 Utformning 
Inkomna bidragsansökningar behandlas under november månad. 
Ansökningarna vägs i förhållande till varandra och inom ramen för Kultur- och 
fritidsnämnden avsatta medel för Särskilt stöd. 

2.6.3 Villkor 
Bidrag utgår för verksamheter eller inköp som genomförts under den närmast 
föregående 12-månadersperioden (1 november-31 oktober). I speciella fall kan 
bidrag ges till planerade verksamheter och inköp. I de fall bidragssökande 
förening/organisation inte är direkt kvalificerad i enlighet med de allmänna 
bestämmelserna skall verifikation på att föreningen uppfyller kraven på 
elementär föreningsstatus (dvs demokratiskt uppbyggd förening med vald 
styrelse och antagna stadgar) bifogas ansökan. 

2.6.4 Ansökan 
Ansökan sker på särskild blankett vilken skall vara inlämnad senast den 1 
november. Med ansökan bifogas särskild beskrivning av innehåll och syfte, 
samt en kostnadsredovisning av aktuellt bidragsprojekt. 
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3 Kulturverksamhetsbidrag 
3.1 Projektbidrag 

3.1.1 Ändamål 
Projekt med följande inriktning: 

• Tillvaratagande eller förmedling av kulturarvet. 

• Skapande verksamhet eller arrangemang inom områdena musik, teater, 
dans, film, foto, konst, litteratur eller liknande. 

Bidraget avser tidsbegränsade projekt och arrangemang. Syftet är att ta vara på 
aktiviteter som ligger utanför det traditionella föreningslivet och på ett 
obyråkratiskt sätt stödja dessa. 

3.1.2 Utformning 
Inkomna bidragsansökningar behandlas löpande under året. Ansökningarna 
vägs i förhållande till varandra och inom ramen för Kultur- och fritidsnämnden 
avsatta medel för projektbidrag. 

3.1.3 Villkor 
Bidrag utgår till planerade verksamheter.  

Bidrag kan utgå till alla sorters föreningar/organisationer med verksamhet i 
Upplands-Bro.  

I de fall då bidragssökande inte har full föreningsstatus och därmed inte är 
direkt kvalificerad i enlighet med de allmänna bestämmelserna kan stöd ändå 
utgå genom samverkan med annan kommunal verksamhet. 

3.1.4 Ansökan 
Ansökan sker löpande under året på särskild blankett vilken skall vara 
inlämnad i god tid innan projektet startar. 
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Med ansökan bifogas särskild beskrivning av innehåll och syfte, samt en 
kostnadskalkyl. Kalkylen skall redovisa såväl beräknade utgifter som intäkter. 
Dessutom skall föreningens/sammanslutningens möjligheter till egen - eller 
annan extern - finansiering redovisas.  

Genomfört program/projekt skall alltid redovisas på blankett för redovisning. 
Medel som inte nyttjas till det ändamål som angivits i ansökan skall återbetalas 
till kultur- och fritidsnämnden en månad efter avslutat projekt. 

3.2 Verksamhetsbidrag 

3.2.1 Ändamål 
Årligt verksamhetsbidrag kan beviljas kulturorganisationer som bedriver en 
etablerad och kontinuerlig kulturverksamhet inom Upplands-Bro kommun. 

3.2.2 Utformning 
Ansökan ska innehålla uppgifter om den sökande organisationen, föregående 
års verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning samt verksamhetsplan 
och budget för den period ansökan avses. 

3.2.3 Villkor 
Bidrag beviljas för ett kalenderår i taget. 

3.2.4 Ansökan 
Ansökan görs på särskild blankett. Blanketten sänds in senast 1 november året 
före det kalenderår ansökan avser. Beslut tas i december. Bidrag utbetalas i 
förskott om inget annat överenskommits. 

3.3 Driftbidrag 

3.3.1 Ändamål 
Bidrag för godkänd drift kan sökas av föreningar verksamma i Upplands-Bro. 
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3.3.2 Utformning 
Inkomna bidragsansökningar behandlas av Kultur- och fritidskontoret. 

3.3.3 Ansökan 
Ansökan lämnas in snarast efter årsmöte och redovisar driftkostnader för 
föregående år. 

3.4 En snabb slant 

3.4.1 Ändamål 
Ett ungdomsstipendium med syfte att öka ungdomars delaktighet i 
samhällslivet. 

3.4.2 Utformning 
Stipendiet, som söks i samråd med anställd inom kommunens 
verksamhetsområden, riktar sig till ungdomar 13–24 år och uppgår till högst 
6000 kronor. Projektet dokumenteras och redovisas efter genomförandet. 
Resultatet presenteras kortfattat på kommunens webbsida. 

3.4.3 Villkor 
För sökande yngre än18 år krävs målsmans samtycke. 

3.4.4 Ansökan 
Ansökan görs på särskild blankett. Stipendiet kan sökas löpande under året och 
utbetalas i förskott. Utförliga ansökningsinstruktioner i bilaga. 
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4 Övriga bidrag 
4.1 Lovbidrag 

4.1.1 Ändamål 
Lovbidrag för sportlov och höstlov kan samtliga föreningar och 
sammanslutningar, som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen söka 
bidrag. I detta sammanhang avser lovbidraget extra kostnader för exempelvis 
materiel och enklare förtäring. 

4.1.2 Utformning  
Inkomna bidragsansökningar behandlas i samband med loven. Ansökningarna 
vägs i förhållande till varandra och inom ramen för Kultur och Fritidsnämnden 
avsatta medel för lovbidrag. Bidrag kan erhållas med högst 5000 kr/lov. 

4.1.3 Villkor 
Bidraget skall rikta sig till verksamhet för lovlediga barn och ungdomar i 
Upplands-Bro kommun och ingå i lovfoldern. 

4.1.4 Ansökan 
Ansökan sker på särskild blankett vilken skall vara inlämnad i god tid före 
loven.  

Med ansökan bifogas särskild beskrivning av innehåll och syfte, samt en 
kostnadsredovisning av aktuell aktivitet. 

4.2 Bidrag till öppen sporthall 

4.2.1 Ändamål 
Bidrag för Öppen Sporthall kan samtliga föreningar, sammanslutningar och 
fritidsgårdar, som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen söka bidrag. I 
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detta sammanhang avser bidraget ett arvode för den ledare som håller i den 
öppna verksamheten. 

4.2.2 Utformning 
Inkomna bidragsansökningar behandlas i samband överenskommelse och 
bokning av lokal. 

4.2.3 Villkor 
Bidraget skall rikta sig till spontanaktiviteter för barn och ungdomar i 
Upplands-Bro kommun. Aktiviteterna skall ske kvälls- eller helgtid. 
Aktiviteterna skall vara öppna för alla och ej vara medlemsbundna. Förening 
kan ej söka andra föreningsbidrag för den verksamheten. 

4.3 Jämställdhets- och integrationsbidrag 

4.3.1 Ändamål 
Bidrag kan beviljas föreningar som aktivt arbetar för att öka jämställdheten i 
sin verksamhet, och som genomför integrationsbefrämjande åtgärder.  

Bidrag kan beviljas för insatser som görs med syfte att medvetet arbeta med 
fokus på flickors och pojkars möjligheter till fritids- och idrottsaktiviteter på 
lika villkor samt till föreningar som arbetar medvetet med att bryta utanförskap 
och öka integrationen mellan barn, ungdomar och vuxna med olika bakgrund. 

Exempel på jämställdhetsinsatser som kan få stöd är olika former av 
rekrytering, ledarutveckling och förändrad representation i styrelser och andra 
beslutande organ.  

Föreningar som genomför integrationsinsatser kan beviljas bidrag för 
aktiviteter som utvecklar goda relationer både mellan individer och mellan 
etniska grupper. Samverkan mellan organisationer prioriteras, liksom 
aktiviteter som ökar invandrares möjligheter att delta i den demokratiska 
processen. 
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4.3.2 Villkor 
Bidrag kan inte beviljas till:  

• ordinarie verksamhet 

• bidrag till enskilda personer 

• fasta anställningar 

• hyreskostnader för egna lokaler 

• investeringar/inventarier 

• studiecirkelverksamhet 

Föreningen skall bedriva ideell barn- och ungdoms-, invandrar- eller 
pensionärsverksamhet inom Upplands-Bro kommun. 

4.3.3 Ansökan 
Ansökan kan göras löpande under året. Bidrag kan endast ges en gång per 
förening och år. Ett projekt kan endast beviljas bidrag en gång. 

5 Viktiga datum 
31 mars Grundbidrag 

Förstärkt grundbidrag 

15 augusti Vårterminen - aktivitetsbidrag 

15 februari Höstterminen - aktivitetsbidrag 

1 november Särskilt stöd 

Löpande under året Resterande bidragsformer 
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Från:   
Skickat: den 27 mars 2020 13:17 
Till: fritid <fritid@upplands-bro.se> 
Ämne: Remissvar 
 
Gymmix Upplands-Bros svar på remiss om nya bidragsregler för ideella föreningar i Upplands-Bro 
Vår förening vill verka för ökad folkhälsa bland kommuninvånarna och ge så många som möjligt en 
chans att hitta ”sin” träning, gemenskap och glädje hos oss. Vi har alla åldrar, från förskolebarn upp 
till seniorer, både Bamsegympa, GympaKidz och en stor och varierad gruppträning. Vi har funnits i 
kommunen sedan 1959 och vuxit oss större och mer betydelsefulla med åren. Vi är idag cirka 65 
ledare/funktionärer och runt 750 medlemmar. Vi har ingen egen hall, vilket för det mesta är en 
fördel eftersom vi vill vara nära våra medlemmar och erbjuda pass på många olika platser i 
kommunen, men ibland även problematiskt. Vi har i många år haft ett mycket gott samarbete med 
Upplands-Bro kommun, särskilt vad gäller tilldelning av lokaler och annan service. Vi har hittills 
kunnat hålla låga avgifter, och vi vill uppmuntra till träning över både köns- och 
generationsgränserna. Vår gruppträning är öppen för alla som fyllt 11 år, och ibland ser vi barn, 
föräldrar och far-/morföräldrar träna tillsammans hos oss.  
Vi har läst igenom ert förslag till förändrade bidragsregler och vill gärna lämna följande synpunkter: 
1.      Borttaget grundbidrag (inbakat i LOK-stödet) ca 25 000 kr. Negativt för oss eftersom en stor del 
av vår LOK-stödberättigade verksamhet försvinner i och med den höjda åldersgränsen. De flesta av 
våra gympabarn är i åldrarna 4-6 år.  
2.      Höjd ålder för LOK-stödet. Se svar på föregående punkt. Vi tappar cirka 10 000 kr/år.  
3.      Borttaget utbildningsbidrag. Negativt för oss eftersom vi kontinuerligt utbildar våra ledare och 
hittills har fått stöd för det, men att detta nu försvinner.  
4.      Förändrade lokalhyror. Negativt för oss eftersom vår barnverksamhet hittills haft 0-taxa men om 
detta nu förändras och det blir en ökad kostnad för oss, samtidigt som vi tappar bidrag. Vi undrar hur 
övriga lokalhyror påverkas? Kommer dessa också att höjas? Med hur mycket? 
5.      Lokalsubvention för föreningar med egna hallar. Påverkar inte oss, vi har ingen egen hall.  
6.      Projektstöd/uppdragsstöd. Kan eventuellt bli något vi kan ansöka om, eftersom vi borde kunna 
samarbeta med kommunen i olika satsningar, på folkhälsa, träning för äldre, träning över 
generations- och könsgränser osv.  
Övrigt: finns planer för LOK-stöd för +65? Det statliga lokala aktivitetsstödet kommer att omfatta 
även äldre personer inom en snar framtid. Är det något som Upplands-Bro kommun övervägt att ta 
med i det kommunala stödet? Med tanke på att vi i Gymmix Upplands-Bro välkomna alla åldrar och 
har särskilda seniorgrupper skulle det vara positivt för oss, och kanske få oss att starta ännu fler 
aktiviteter för den äldre delen av kommuninvånarna. Våra träningsavgifter är för närvarande endast 
400 kr/termin för seniorer (och barn), vilket vi hoppas kunna fortsätta hålla.  
Vi har inte gjort någon exakt uträkning hur ert förslag kommer att påverka oss, men av allt att döma 
blir det en ekonomisk försämring för oss. Vi förstår intentionen med att höja åldern till 7-25 år för att 
skjuta fram ålderspuckeln så att barn/ungdomar tränar längre upp i åldrarna. Men vi önskar att 
någon typ av grundbidrag eller utbildningsbidrag behålls för de negativa konsekvenserna inte ska bli 
så stora för oss, och t ex tvinga oss att höja avgifterna. Vi tror på låga avgifter som gör att fler kan 
vara med, oavsett tjocklek på plånboken.   
Med vänlig hälsning 
Styrelsen i Gymmix Upplands-Bro  
 
Vänliga hälsningar 

 
Ordförande Gymmix Upplands-Bro 
www.gymmixupplands-bro.se  
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Svar på Remiss-Nya regler för stöd till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro 

Håtuna Håbo-Tibbles socknars hembygdsförening bildades 20 januari 1965 och är med sin 
verksamhet en vital del av kulturlivet och föreningens ändamål är att värna om och vårda 
hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.  
Föreningen vill nå detta syfte bland annat genom: 

 Att främja kunskapen om och känslan för hembygden och dess historiskt och kulturell 
synpunkt värdefulla traditioner. 

 Att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö, 
byggnadsminnen och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering. 

 Att dokumentera och vid behov bevara intressanta föremål, handlingar och skeenden 
med anknytning till bygden i nutid och gången tid. 

 Att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom 
verksamhetsområdet, samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess 
utveckling. 

 Att organisera studiecirklar, kurser, föredrag, utflykter och annat som kan öka 
kunskapen om bygden, dess natur och historia. 

 
Föreningen disponerar i dag fyra byggnader: 

 Mattsonska Stugan på ofri grund i Tjusta by genom gåva från kommunen 1982 

 Lindströmska huset i Tjusta by genom nyttjanderättsavtal 1983 med drift- och ansvar 
förlöpande underhåll. 

 Fattigstugan i Kyrkbyn genom nyttjanderättsavtal 1994 med drift- och ansvar 
förlöpande underhåll. 

 Markområde med lada genom nyttjanderättsavtal 2003 med drift- och ansvar 
förlöpande underhåll. 

Alla avtal är tecknade med kommunen och en svårighet för föreningen är att olika enheter 
inom kommunen har förvaltningsansvar för byggnaderna och Lindströmska huset är 
Kommunfastigheter huvudman för. 
 
Av de nya reglerna för ekonomiskt stöd till föreningar framgår det att vår förening är 
bidragsberättigad till Verksamhetsbidrag för Kulturföreningar för att möjliggöra verksamhet 
och publika arrangemang. 
 
När det gäller Lokal- och Driftsbidrag är vi enligt bestämmelserna inte berättigade att söka 
stöd. 2019 uppgick våra kostnader för enbart el till 31 000 kronor, detta trots att vi bara har 
haft grundvärme, +10 grader, i husen och det varit ovanligt milda vintrar. Detta medförde att 
det inte blev något över av vårt bidrag på 30 000 till verksamhet. 
I 8.2 Syfte gäller stödet föreningar med egna lokaler eller hyrs av annan part än kommunen. 
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I 8.3 Sökande finns inte vår kategori, förening med nyttjanderättsavtal med kommunen och 
med drifts- och löpande underhållsansvar med. 
 
Projektbidrag- Särskilt Stöd. Enligt reglerna finns inga inskränkningar att erhålla bidrag även 
om föreningen fått verksamhetsbidrag. Detta skulle alltså innebära att det skulle vara möjlig 
att erhålla bidrag för t ex en speciell kurs där sakkunskap behövs, som inte går att få utan 
kostnad. Det finns bland annat ett stort behov av att inventera, dokumentera, utvärdera och 
katalogisera alla handlingar och föremål, som föreningen samlat på sig. 
 
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut UKF har tagit initiativ till samtal om ett 
samarbete mellan dem Stockholms-Näs hembygdsförening, Bro hembygdsförening och 
Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening. Tyvärr blev vårt första möte inställt pga den 
pågående pandemin. 
 
 
Håbo-Tibble 26/3 2020 
 
För styrelsen Håtuna Håbo-Tibble socknars hembygdsförening 
 
 
 
 

 
Ordförande 
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Kungsängen 2020-03-29 

 

 

Synpunkter-Nya regler för stöd till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-
Bro kommun 
 

Generella synpunkter 

Det är svårt att ta ställning till förslaget då inga belopp har presenterats. När det gäller det lokala 
aktivitetsstödet kan vi läsa oss till att vår förening kommer få tillgodoräkna oss ett större underlag 
viket borde ge mera pengar. Vi notera att grundbidrag samt det förstärkta grundbidraget försvinner 
dvs.  40 000 kr resp. 80 000 kr. Vi kan också läsa oss till i ”Utdrag ur beslutsunderlag gällande nya 
taxor” att lokalhyra för seniorer föreslås höjas med 50 kr per bokad timme.  Kultur- och 
fritidsnämnden kommer också att ta ut en ersättning på interna bokningar för att kunna upprätthålla 
lokalvård, teknik och slitage av golv och inventarier med 30 kr i timmen. 

Vi kan bara konstatera att sammantaget kommer det ske stora ekonomiska förändringar, säkert inte 
alla negativa för vår förening. Under rådande omständigheter har inte vår ekonomiska sits precis 
förbättrats. Vi har som många andra svårt att överblicka hur vår ekonomi kommer se ut, det är för 
många omvärldsfaktorer som vi inte själva kan påverka. När det gäller bidragsdelen har vi skickat in 
önskemål om ett möte med kommunen för att klargöra våra frågeställningar och se hur förslaget slår 
mot vår förening. 

Vi har också en önskan inför framtiden att fakturorna som kommer för våra hallhyror blir tydligare 
och lättare att gå igenom. Vi behöver kunna stämma av dessa med er prislista som just nu är 
svårlokaliserad. 

Synpunkter på punkt 3. Lokalt aktivitetsstöd 

a) Önskar att åldern sätts till 6-25 år, vår verksamhet har gratis handbollsskola för alla 6 åringar. 
b) Mycket bra att inte göra förändringar för denna grupp 
c) Önskar att åldern sätts till 13-15 år, istället för 13-16 år 
d) Bra då vi oftast är större grupper 
e) Bra 

Med vänlig hälsning 

Kungsängens SK 

Styrelsen 
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§ 22 Ekonomiskt stöd för kultur- och 
fritidsverksamhet i Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 22/0116 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas. 

2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022. 

3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika 

former av ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i 

Upplands-Bro kommun. Under 2019 genomfördes en utredning vid kultur- och 

fritidskontoret för att se över nuvarande regler om ekonomiskt stöd och bidrag till 

kultur- och fritidsverksamhet. Utredningen resulterade i ett förslag till nytt 

regelverk för ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet. 

Förslaget till nytt regelverk godkändes av Kultur- och fritidsnämnden som den 25 

januari 2022 beslutade att föreslå Kommunfullmäktige besluta om att anta de nya 

reglerna.  

I kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 15 december 2021 framgår att 

målet med de nya bestämmelserna har varit att anpassa dem efter dagens 

förutsättningar samt att förenkla och möjliggöra för föreningar och Upplands-

Brobor att i så stor utsträckning som möjligt kunna erbjuda, uppleva och utöva 

kultur- och fritidsaktiviteter. En grundprincip i förslaget är att mottagarna av stöd 

och bidrag ska ges förutsättningar att vara självstyrande och inte begränsas av 

kommunal detaljstyrning i verksamheten. En annan princip är att inte ha fler 

stödformer än nödvändigt och att de som finns skall vara tydliga.  

I förslaget finns ett antal förändringar i jämförelse med dagens bidragsregler. Vissa 

bidragsformer försvinner, andra slås samman och några förändras mer eller 

mindre. 

Stödformerna riktar sig huvudsakligen till ideella föreningar, framför allt de som 

bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Förslaget till nya regler öppnar dock upp 

ett par bidragsformer även för andra. 

I kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse går det att ta del av hur processen sett 

ut för att ta fram det nya förslaget på regelverk för ekonomiskt stöd till kultur- och 
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fritidsverksamhet. Kultur- och fritidskontoret har även redogjort för de föreslagna 

förändringarna i sin tjänsteskrivelse.  

Kommunledningskontorets slutsatser 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens 

förslag till nytt regelverk för ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet 

och övriga beslutspunkter som nämnden föreslår Kommunfullmäktige: 

1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas. 

2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022. 

3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs. 

4. Kommunfullmäktige delegerar till Kultur- och fritidsnämnden att vid 

behov göra redaktionella ändringar för att anpassa reglerna till 

förändrad lagstiftning, övriga styrdokument och liknande justeringar. 

Politisk beredning inför Kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars 

2022 

Vid den politiska beredningen av ärendet den 9 mars 2022, inför 

Kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars 2022, framkom förslag om att ta 

bort beslutspunkt fyra i Kultur-och fritidsnämndens förslag till beslut. Förslag 

till beslut revideras därför till följande: 

1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas. 

2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022. 

3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2022. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 

januari 2022.  

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 15 december 2021. 

 Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och 

fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun. 

 Nuvarande regler för bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i 

Upplands-Bro kommun, 2011 

 Remissvar från föreningar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas. 
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2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022. 

3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige 

 Juridikenheten 
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Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro 
kommun 2022-2030 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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

antas. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020, som en del av övergripande 

mål och budget 2021 med planering för 2022-2023, att Upplands-Bro kommun 

skulle ta fram en ny kultur- och fritidspolitisk strategi.  

Den 25 januari 2022 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut att överlämna 

förslag till kultur- och fritidspolitisk strategi ”Intryck, uttryck, avtryck -

Upplands-Bro” till Kommunfullmäktige för antagande. 

I kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse beskrivs framtagandet av en 

kultur- och fritidspolitisk strategi som en möjlighet att nå alla som bor, vistas 

och verkar i Upplands-Bro kommun. Genom kultur- och fritid finns stora 

framtida möjligheter att tillsammans med invånarna bygga vidare på ett 

demokratiskt samhälle där varje människa upplever tillit, delaktighet, trygghet, 

meningsfullhet och gemenskap.  

Den kultur- och fritidspolitiska strategin tar sikte mot 2030. Då är kultur- och 

fritidsfrågor allas angelägenhet och det har etablerats samsyn kring att kultur- 

och fritid kan verka som ett kitt mellan verksamheter och bidrar till att nå 

målen om hållbarhet.   

För att utforma en strategi som är relevant för alla den berör, människor som 

lever, verkar och besöker Upplands-Bro kommun har kultur-och fritidskontoret 

valt att arbeta med flera olika metoder såsom workshops, dialoger,  

filmskapande, intervjuer och enkäter.  

Strategin är gestaltad i nio kortare noveller. Varje novell är förankrad i de 

viljeriktningar som ringats in i de workshops, intervjuer och dialoger som förts, 

i Agenda 2030 och övrig informationsinsamling. Novellerna knyter an till och 

gestaltar framtidsvisioner för de människor som bor och verkar i Upplands-Bro 
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kommun 2030. Samverkan, innovation, samhörighet, flexibilitet, framåtanda är 

det som främst speglas. 

Kommunledningskontoret ser positivt på att den föreslagna strategin utgår ifrån 

kommunen som en enhet som med sina delar samverkar för att göra Upplands-

Bro till en så bra plats som möjligt för dess invånare och besökare.  

Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens 

förslag till Kommunfullmäktige om att anta ”Intryck, uttryck, avtryck: 

Upplands-Bro" 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2022. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 

januari 2022. 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 29 november 2021. 

 Förslag till Kultur- och fritidspolitisk strategin: ”Intryck, uttryck, 

avtryck – Upplands-Bro” 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020, som en del av övergripande 

mål och budget 2021 med planering för 2022-2023, att Upplands-Bro kommun 

skulle ta fram en ny kultur- och fritidspolitisk strategi.  

Den 25 januari 2022 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut att överlämna 

förslag till kultur- och fritidspolitisk strategi ”Intryck, uttryck, avtryck -

Upplands-Bro” till Kommunfullmäktige för antagande. 

Nedan följer en sammanfattning av kultur- och fritidskontorets utrednings- och 

processarbete som lett fram till nämndens förslag till strategi. För en mer 

omfattande beskrivning av detta arbete läses med fördel hela kultur-och 

fritidskontorets tjänsteskrivelse. 

Kultur- och fritidspolitisk strategi – en möjlighet att nå alla 

I kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse beskrivs framtagandet av en 

kultur- och fritidspolitisk strategi som en möjlighet att nå alla som bor, vistas 

och verkar i Upplands-Bro kommun. Oavsett livssituation har alla människor 

ett behov av en meningsfull fritid för att må väl. Kultur- och fritidsnämnden 

ansvarar för en stor del av den verksamhet och de aktiviteter som människor 

deltar i under sin fria tid. Det innebär en unik möjlighet att nå ut till invånare i 

kommunen och vara en länk till andra viktiga delar av kommunens 

verksamheter. 

Kultur och fritid är också en nyckel till dialog, flera perspektiv, nya idéer och 

spelar en avgörande del i det informella lärandet. Med breda förutsättningar för 
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olika former av möten öppnas dörren till utveckling både på individnivå och 

för samhället i stort.  

Kultur- och fritidsverksamhet bidrar med att skapa förankring närmiljön för de 

som redan bor i kommunen och lockar andra att hitta hit. Den får människor att 

växa, utbilda sig och kan vara länken till ett nytt arbete. Den medverkar också 

till att skapa sunda värderingar och en god samhällskultur som kan förebygga 

ensamhet, otrygghet och utanförskap. Ett välmående samhälle är tryggt och 

nyfiket och välkomnar med enkelhet nyetableringar i kommunen genom en 

lustfylld innovationskultur. 

För att nyttja kompetenser och resurser på ett hållbart sätt i ett drivande tempo 

inom Upplands-Bro, behövs strategier som pekar ut den gemensamma 

riktningen och som bidrar till det gemensamma helhetsperspektivet. Den 

kultur- och fritidspolitiska strategin tar sikte mot 2030. Då är kultur- och 

fritidsfrågor allas angelägenhet och det har etablerats samsyn kring att kultur- 

och fritid kan verka som ett kitt mellan verksamheter och bidrar till att nå 

målen om hållbarhet.   

Process och metoder för att ta fram en kultur- och fritidspolitisk strategi 

I arbetet med att ta fram strategin har kultur- och fritidskontoret tagit fasta på 

ett av Upplands-Bro kommuns sex övergripande mål, ”Stärka demokratin - 

invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och 

samhället i stort”. 

För att utforma en strategi som är relevant för alla den berör, människor som 

lever, verkar och besöker Upplands-Bro kommun har kultur-och fritidskontoret 

valt att arbeta med flera olika metoder. 

Resan startade i början av 2021 och under hela året har sedan människor i 

Upplands-Bro kommun gemensamt blickat framåt mot 2030. I workshops och 

dialoger, filmskapande och intervjuer har drömmar och resonemang om hur 

kultur- och fritidslivet ser ut 2030 lyssnats in, delats och fångats upp. En annan 

del av materialinsamling och underlag i framtagandet av den kultur- och 

fritidspolitiska strategin har varit att genomföra och ta del av ett antal 

enkätundersökningar och genomförandet av medborgardialog. 

Parallellt med ovanstående insamlingsmetoder har förankring till ett antal 

befintliga styrdokument och handlingsplaner varit avgörande. För att strategin 

ska vara relevant är det viktigt att den är i samklang med världen, nationellt, 

regionalt och kommunens egna styrdokument. 

En gestaltad strategi 

Strategin är gestaltad i nio kortare noveller. Varje novell är förankrad i de 

viljeriktningar som ringats in i de workshops, intervjuer och dialoger som förts, 

i Agenda 2030 och övrig informationsinsamling. Novellerna knyter an till och 

gestaltar framtidsvisioner för de människor som bor och verkar i Upplands-Bro 
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kommun 2030. Samverkan, innovation, samhörighet, flexibilitet, framåtanda 

och samverkan igen är det som främst speglas. 

Novellerna kan användas separat eller samlade, som ett kompletterande 

redskap att nyttja för till exempel skolor, förskolor, biblioteket, äldreboende, 

föreningsliv och näringsliv i det fortsatta arbetet för ett hållbart Upplands-Bro 

2030. De kan även nyttjas i andra visionsarbeten, medborgardialoger, 

uppstarter eller kommunikation kring satsningar som genomförs. 

Intryck, uttryck, avtryck – resan är i full gång 

Den inkluderande processen och de dialoger som lett fram till strategin har 

medfört att riktningen i strategin redan är väl förankrad hos många invånare 

och aktiva aktörer i kommunen. Strategin har redan börjat förverkligas innan 

den formellt är antagen. Den lever redan hos kommunens ungdomar, 

föreningar och kulturskapare som varit delaktiga och i de olika verksamheterna 

som engagerats i arbetet med att ta fram strategin. När den är antagen finns 

många ambassadörer som kan fortsätta förankra och sprida strategins 

intentioner vidare. Filmer och musik som tagits fram under processen stärker 

det redan påbörjade arbetet med att synliggöra och verka i strategins anda.  

Kommunledningskontorets kommentarer 

Kommunledningskontoret ser positivt på att den föreslagna strategin utgår ifrån 

kommunen som en enhet som med sina delar samverkar för att göra Upplands-

Bro till en så bra plats som möjligt för dess invånare och besökare. Genom 

framtagandeprocessen är förankringen påbörjad inom alla kontor och ut mot 

civilsamhälle och föreningsliv.  

En strategi ska vara översiktlig och ange viktiga och övergripande inriktningar, 

mål och tillvägagångssätt. ”Intryck, uttryck, avtryck – Upplands-Bro” är 

aktuell för alla nämnders verksamheter och används med fördel vid strategiska 

vägval. Genom de beskrivande novellerna visar den väg och riktning för hur 

kommunen vill att Upplands-Broborna ska uppleva sin kommun 2030 och hur 

hela kommunen kan samverka för att nå dit.  

Kommunledningskontoret ser också stora fördelar med att strategin är 

utformad som ett färdigt material som kan användas i kommunens egna 

verksamheter i utvecklingen mot en högre grad av hållbarhet. 

Kommunen kan dock inte som ensam aktör skapa ett hållbart samhälle. För 

detta krävs samverkan med andra aktörer i Upplands-Bro och omvärld. 

Utformningen av strategin medför att även föreningsliv, organisationer och 

företag kan använda sig av strategin i sina respektive utvecklingsresor. 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens 

förslag till Kommunfullmäktige om att anta ”Intryck, uttryck, avtryck: 

Upplands-Bro" 
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Barnperspektiv 

Den kultur-och fritidspolitiska strategin lägger grunden för kommande 

samverkan mellan olika aktörer som tillsammans med barn- och unga i 

Upplands-Bro skapar självklara platser för gemenskap. Det stärker deras 

egenmakt, rätt att bli lyssnad på, rätt till lek, fritid, kultur och vila. För barn och 

unga innebär det också en förstärkt möjlighet till aktivt deltagande i den egna 

utvecklingen och formandet av det egna livet. 2030 finns det inga barriärer för 

att delta i kommunens kultur- och fritidsliv oavsett ålder.   

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 
 

Kommundirektör Sara Lauri  

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 

januari 2022. 

2. Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 29 november 2021. 

3. Förslag till Kultur- och fritidspolitisk strategin: ”Intryck, uttryck, 

avtryck – Upplands-Bro” 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 

 Juridikenheten 
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§ 1 Kultur- och fritidspolitisk strategi i 
Upplands-Bro kommun 2022–2030 

 Dnr KFN 21/0214 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidspolitiska strategin 

”Intryck, uttryck, avtryck – Upplands-Bro” och föreslår Kommunfullmäktige 

att anta densamma.   

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutet och medges lämna en 

protokollsanteckning vilken återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020, som en del av övergripande 

mål och budget 2021 med planering för 2022–2023, att Upplands-Bro kommun 

skulle ta fram en ny kultur- och fritidspolitisk strategi.    

I kommunens riktlinje för övergripande styrdokument definieras vad som är en 

strategi utifrån Upplands-Bro kommuns styrmodell. I denna beskrivs att en 

strategi ska ange viktiga och övergripande inriktningar och mål. En strategi 

formulerar således inte hur målen praktiskt ska förverkligas utan bidrar med att 

peka ut en riktning och ska vara vägledande vid vägval som genomförs 

dagligen och vid planering av alla kommunens verksamheter.  

Varför en kultur-och fritidspolitisk  strategi?    

Kultur-och fritid lockar till fysisk aktivitet och kreativitet vilket bidrar till 

hälsosamma invånare med lust att lära och pröva nya vägar i livet. 

Kulturupplevelser bidrar till livserfarenheter genom att få oss att känna och 

reflektera. Kultur och fritid är också en nyckel till dialog, flera perspektiv, nya 

idéer och en avgörande del i det informella lärandet.    

När vi medverkar till att människor känner sig delaktiga i något, blir sedda och 

uppskattade, vågar vi öppna upp för det som tidigare känts nytt och 

främmande. Meningsfullhet är hälsofrämjande och skapar trygga samhällen 

med stor tillit.    

Kultur- och fritidspolitisk  strategi 2030 – en angelägenhet för alla    

2030 är kultur- och fritidsfrågor allas angelägenhet. Kultur- och 

fritidsverksamheterna är det livsviktiga kittet som samverkar brett. Skapar 

värden mellan husen tillsammans med samhällsbyggnadskontoret. Minskar 

social isolering tillsammans med socialkontoret. Främjar nyfiken förflyttning 

tillsammans med utbildningskontoret och näringsliv. Kommunicerar och 

interagerar med många olika språk med invånarna och civilsamhället.    
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Även att främja det fria konst- och kulturlivet är en angelägenhet för alla 2030, 

som en central roll och utvecklingsmotor för transformation, innovation och 

utveckling i sig. Forskning, utbildning, näring och kultur samverkar.     

Process och metoder för att ta fram en kultur- och fritidspolitisk  strategi  

Bred förankring i dialog  

I arbetet med att ta fram strategin har kultur- och fritidskontoret tagit fasta på 

ett av Upplands-Bro kommuns sex övergripande mål, stärkt demokrati. För att 

den ska tala till och vara relevant för alla den berör, människor som lever, 

verkar och besöker Upplands-Bro kommun har kultur-och fritidskontoret valt 

att arbeta med flera olika metoder.   

Kultur- och fritidskontoret har i den breda processen som använts för att ta 

fram strategin, aktivt verkat för att invånare och aktörer i kommunen känt sig 

delaktiga och redan idag skapat en samsyn och framför allt ett engagemang.   

Då de nationella, regionala och kommunala målen siktar mot samma 

hållbarhetsmål blev det uppenbart att vi ringade in liknande behov och 

viljeinriktningar när det insamlade underlaget summerades. Genom att gestalta 

strategin med hjälp av författandet kan vi stärka den som ett redskap för att 

realisera målen under resans gång.  

Vi har valt att gestalta strategin i nio kortare noveller. Varje novell är förankrad 

i de viljeriktningar som ringats in i de workshops, intervjuer och dialoger som 

förts, i Agenda 2030, övergripande mål och övrig informationsinsamling. 

Novellerna knyter an till och gestaltar framtidsvisioner för de människor som 

bor, lever och verkar i Upplands-Bro kommun 2030. Samverkan, innovation, 

samhörighet, flexibilitet, framåtanda och samverkan igen är det som främst 

speglas.   

Filmer och musik som tagits fram under processen stärker det redan påbörjade 

arbetet med att synliggöra och fortsätta arbeta i strategins anda.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår att förslag till kultur-och fritidspolitisk 

strategi ”Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro" antas. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2021. 

 Förslag till kultur-och fritidspolitisk strategi. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidspolitiska strategin 

”Intryck, uttryck, avtryck – Upplands-Bro” och föreslår Kommunfullmäktige 

att anta densamma.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta.  

Protokollsanteckning 
Khalouta Simba (V) medges lämna följande protokollsanteckning: 

”Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro kommun 2022–2030 

Vackra ord som i sak inte lovar någonting! 

Vi har sett hur den nuvarande kommunledningen i Alliansens regi har skapat ett vi och 

dem-klimat. 

Vi ser hur Alliansen tillsammans med sitt stödparti eldar på att Bro är stökigt och våra 

Bro-bor måste övervakas extra noga. Detta samtidigt som våldet per capita finns i ett 

område i Kungsängen. 

Vi ser att oppositionen, som representeras av runt 40% av kommuninnevånarna inte 

får vara delaktiga i framtagandet av översiktsplaner, mm. 

Vi ser att borgarna glatt meddelar att föreningslivet har fått delta i framtagandet av de 

nya planerna över Bro centrum och dess närområden. Detta samtidigt som de två 

PRO-föreningar som finns i Bro har varit utestängda till detsamma. Noteras kan att 

nästan 25% av kommunens innevånare är pensionärer.” 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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eva falk@upplands-bro.se 
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Kultur- och fritidsnämnden 
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Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro 
kommun 2022-2030 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidspolitiska strategin 

”Intryck, uttryck, avtryck – Upplands-Bro” och föreslår Kommunfullmäktige 

att anta densamma.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020, som en del av övergripande 

mål och budget 2021 med planering för 2022-2023, att Upplands-Bro kommun 

skulle ta fram en ny kultur- och fritidspolitisk strategi.    

I kommunens riktlinje för övergripande styrdokument definieras vad som är en 

strategi utifrån Upplands-Bro kommuns styrmodell. I denna beskrivs att en 

strategi ska ange viktiga och övergripande inriktningar och mål. En strategi 

formulerar således inte hur målen praktiskt ska förverkligas utan bidrar med att 

peka ut en riktning och ska vara vägledande vid vägval som genomförs 

dagligen och vid planering av alla kommunens verksamheter.  

Varför en kultur-och fritidspolitisk  strategi?    

Kultur-och fritid lockar till fysisk aktivitet och kreativitet vilket bidrar till 

hälsosamma invånare med lust att lära och pröva nya vägar i livet. 

Kulturupplevelser bidrar till livserfarenheter genom att få oss att känna och 

reflektera. Kultur och fritid är också en nyckel till dialog, flera perspektiv, nya 

idéer och en avgörande del i det informella lärandet.    

När vi medverkar till att människor känner sig delaktiga i något, blir sedda och 

uppskattade, vågar vi öppna upp för det som tidigare känts nytt och 

främmande. Meningsfullhet är hälsofrämjande och skapar trygga samhällen 

med stor tillit.    

Kultur- och fritidspolitisk  strategi 2030 – en angelägenhet för alla    

2030 är kultur- och fritidsfrågor allas angelägenhet. Kultur- och 

fritidsverksamheterna är det livsviktiga kittet som samverkar brett. Skapar 

värden mellan husen tillsammans med samhällsbyggnadskontoret. Minskar 

social isolering tillsammans med socialkontoret. Främjar nyfiken förflyttning 
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tillsammans med utbildningskontoret och näringsliv. Kommunicerar och 

interagerar med många olika språk med invånarna och civilsamhället.    

Även att främja det fria konst- och kulturlivet är en angelägenhet för alla 2030, 

som en central roll och utvecklingsmotor för transformation, innovation och 

utveckling i sig. Forskning, utbildning, näring och kultur samverkar.     

Process och metoder för att ta fram en kultur- och fritidspolitisk  strategi  

Bred förankring i dialog  

I arbetet med att ta fram strategin har kultur- och fritidskontoret tagit fasta på 

ett av Upplands-Bro kommuns sex övergripande mål, stärkt demokrati. För att 

den ska tala till och vara relevant för alla den berör, människor som lever, 

verkar och besöker Upplands-Bro kommun har kultur-och fritidskontoret valt 

att arbeta med flera olika metoder.   

Kultur- och fritidskontoret har i den breda processen som använts för att ta 

fram strategin, aktivt verkat för att invånare och aktörer i kommunen känt sig 

delaktiga och redan idag skapat en samsyn och framför allt ett engagemang.   

Då de nationella, regionala och kommunala målen siktar mot samma 

hållbarhetsmål blev det uppenbart att vi ringade in liknande behov och 

viljeinriktningar när det insamlade underlaget summerades. Genom att gestalta 

strategin med hjälp av författandet kan vi stärka den som ett redskap för att 

realisera målen under resans gång.  

Vi har valt att gestalta strategin i nio kortare noveller. Varje novell är förankrad 

i de viljeriktningar som ringats in i de workshops, intervjuer och dialoger som 

förts, i Agenda 2030, övergripande mål och övrig informationsinsamling. 

Novellerna knyter an till och gestaltar framtidsvisioner för de människor som 

bor, lever och verkar i Upplands-Bro kommun 2030. Samverkan, innovation, 

samhörighet, flexibilitet, framåtanda och samverkan igen är det som främst 

speglas.   

Filmer och musik som tagits fram under processen stärker det redan påbörjade 

arbetet med att synliggöra och fortsätta arbeta i strategins anda.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår att förslag till kultur-och fritidspolitisk 

strategi ”Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro" antas. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2021. 

 Förslag till kultur-och fritidspolitisk strategi. 
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Ärendet 

Uppdrag 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020, som en del av övergripande 

mål och budget 2021 med planering för 2022-2023, att Upplands-Bro kommun 

skulle ta fram en kultur- och fritidspolitisk strategi. 

I kommunens riktlinje för övergripande styrdokument definieras vad som är en 

strategi utifrån Upplands-Bro kommuns styrmodell. I denna beskrivs att en 

strategi ska ange viktiga och övergripande inriktningar och mål. En strategi 

formulerar således inte hur målen praktiskt ska förverkligas utan bidrar med att 

peka ut en riktning och ska vara vägledande vid vägval som genomförs 

dagligen och vid planering av alla kommunens verksamheter.  

Varför en kultur-och fritidspolitisk strategi? 

Kultur- och fritidsverksamhet – en möjlighet att nå alla 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för en stor del av den verksamhet och de 

aktiviteter som människor deltar i under sin fria tid. Det innebär en unik 

möjlighet att nå ut till invånare i kommunen och vara en länk till andra viktiga 

delar av kommunens verksamheter.  

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde innefattar idag 

simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och 

fritidsverksamhet, spontanidrottsytor, motionsspår, Ungdomens hus-

verksamhet, föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning.   

Även bibliotek, kulturhus, mötesplatser, konsthall, offentlig konst, kultur- och 

fritidsaktiviteter i vård och omsorg, kultur i förskola/skola, kulturmiljöer och 

offentliga scenkonstarrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Därtill 

även kulturskoleverksamhet och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 

12-20 år.  

Kultur- och fritidsverksamhet som ett verk tyg för utveck ling av samhället   

Med alla dessa verksamheter och mötesplatser som grund finns det stora 

framtida möjligheter att tillsammans med invånarna bygga vidare på det 

samhälle vi vill leva i. Kultur-och fritid lockar till fysisk aktivitet och 

kreativitet vilket bidrar till hälsosamma invånare med lust att lära och pröva 

nya vägar i livet. Kulturupplevelser bidrar till livserfarenheter genom att få oss 

att känna och reflektera. De berikar oss som människor och ger oss tillgång till 

flera nyanser och lager av oss själva.  Kultur och fritid är också en nyckel till 

dialog, flera perspektiv, nya idéer och en avgörande del i det informella 

lärandet. Med breda förutsättningar för olika former av möten öppnas dörren 

till utveckling både på individnivå och för samhället i stort.   

När vi medverkar till att människor känner sig delaktiga i något, sedda och 

uppskattade, sprids ringar på vattnet och vi vågar öppna upp för det som 

tidigare känts nytt och främmande. Meningsfullhet är hälsofrämjande och 
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skapar trygga samhällen med stor tillit. Tillit är den främsta förutsättningen för 

viljan till engagemang och gynnar samhällsutveckling.    

Kultur- och fritidsverksamhet bidrar med att skapa förankring i sin närmiljö för 

de som redan bor i kommunen och lockar andra att hitta hit. Den får människor 

att växa, utbilda sig och kan vara länken till ett nytt arbete.  Den medverkar 

också till att skapa sunda värderingar och en god samhällskultur som kan 

förebygga ensamhet, otrygghet och utanförskap. Ett välmående samhälle är 

tryggt och nyfiket och välkomnar med enkelhet nyetableringar i kommunen 

genom en lustfylld innovationskultur.   

Kultur- och fritidspolitisk  strategi – en angelägenhet för alla 

För att nyttja kompetenser och resurser på ett hållbart sätt i ett drivande tempo 

inom Upplands-Bro, behövs strategier som pekar ut den gemensamma 

riktningen och som bidrar till det gemensamma helhetsperspektivet.   

2030 är kultur- och fritidsfrågor allas angelägenhet och samsynen om att de är 

en förutsättning för att nå hållbarhet är väl grundad och väl integrerad. 

Samverkan sker med föreningslivet, civilsamhället och näringarna med lätthet.  

I Upplands-Bro är kultur- och fritidsverksamheterna det livsviktiga kittet som 

samverkar brett. Det skapar mjuka värden mellan husen tillsammans med 

samhällsbyggnadskontoret. Det minskar social isolering tillsammans med 

socialkontoret. Det främjar nyfiken förflyttning tillsammans med 

utbildningskontoret och näringsliv. Vi kommunicerar och interagerar med 

många olika språk med invånarna och civilsamhället. 

Även att främja det fria konst- och kulturlivet är en angelägenhet för alla 2030, 

som en central roll och utvecklingsmotor för transformation, innovation och 

utveckling i sig. Forskning, utbildning, näring och kultur samverkar.   

Process och metoder för att ta fram en kultur- och fritidspolitisk strategi 

Dialog med bred förankring som metod  

I arbetet med att ta fram strategin har kultur- och fritidskontoret tagit fasta på 

ett av Upplands-Bro kommuns sex övergripande mål, ”Stärka demokratin- 

invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och 

samhället i stort”.  

För att utforma en strategi som är relevant för alla den berör, människor som 

lever, verkar och besöker Upplands-Bro kommun har kultur-och fritidskontoret 

valt att arbeta med flera olika metoder. Med bred delaktighet och dialog i det 

absolut främsta rummet.  

Genom att på olika sätt synliggöra själva processen och genom detta involvera 

och blanda representanter från föreningsliv, fria kulturskapare, ungdomar, 

förtroendevalda och tjänstepersoner i olika dialoger och forum har vi inlett en 

kultur- och fritidspolitisk resa tillsammans.   
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Resan startade i början av 2021 och under hela året har sedan människor i 

Upplands-Bro kommun gemensamt blickat framåt mot 2030. I workshops och 

dialoger, filmskapande och intervjuer har drömmar och resonemang om hur 

kultur- och fritidslivet ser ut 2030 lyssnats in, delats och fångats upp.  

Att ta fram en kultur- och fritidspolitisk strategi under 2021 har på grund av 

covid-19-pandemin som rått under året påverkat formen för insamling av 

information, synpunkter, och genomförande av olika slags dialoger. Tack vare 

att samhället under 2020 redan hunnit ställa om till mer digitala former att 

arbeta på har många värdefulla samtal och diskussioner kunnat genomföras via 

digitala möten.  

För att bredda förutsättningarna för deltagande ytterligare, användes också 

enkäter med framåtblickande frågor till föreningar och invånare i Upplands-

Bro.  

Workshop och dialog  

Kultur- och fritidskontoret har genomfört flera digitala workshops där 

deltagare med olika funktioner och roller i Upplands-Bro blandats, lyssnat in 

varandra och delat sina visioner. Kommunstyrelsen, kultur- och 

fritidsnämnden, kommunens ungdomsråd, företrädare för föreningar och fria 

professionella kulturskapare i Upplands-Bro kommun har medverkat. 

Även en workshop med hela kultur- och fritidskontorets personal och därtill 

workshops med företrädare för utbildningskontoret, socialkontoret och 

samhällsbyggnadskontoret har genomförts, samt dialoger och intervjuer med 

näringslivschef och näringslivsutvecklare i kommunen. Ca 200 personer har 

samverkat i olika sammansättningar i sex workshops under 2021.  

Inför strategiarbetet genomfördes åtta utbildningstillfällen för kommunens 

ungdomsråd för att höja kunskapen och vetskapen om vad en strategi är och 

syftar till, metod, roller och förväntningar i arbetet. Detta skapade trygga 

förutsättningar för unga att delta i utveckling av sin närmiljö.  

Drömmen om hur ett aktivt och meningsfullt kultur-och fritidsliv ser ut 2030 

drevs i workshoparna av följande frågeställningar:   

 Dröm stort 2030– om vi hade alla medel vi önskade, hur ser kultur- och 

fritidslivet ut i Upplands-Bro kommun då? (Frågan syftade till att lyfta 

blicken till var vi vill vara och vilka vi vill vara, lustfyllt)  

 Hur påverkar det oss? (Frågan syftade till meningsfullhet, ett varför 

men då tas drömmen ner till mer verklighet)  

 Hur mår vi då? Vad är skillnaden? Varför då? (Frågan syftade till 

folkhälsan och nuläge/framtid)  

 Hur har vi fått med alla?  (Frågan syftade till inkludering, delaktighet 

och samverkan)  
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 Summera en kort framtidsspaning 2030 i fem punkter (Frågan syftade 

till att ringa in en gemensam väg dit).  

Film och intervju som redskap  

Första filmen ”Med stora öron och blicken framåt” visar på ett brett antal olika 

röster som delar tankar och visioner om ett hållbart Upplands-Bro. Den visar 

också på en stor vilja att delta i och samverka för ett hållbart samhälle i 

Upplands-Bro.   

Filmen togs fram av flera skäl. Ett är att berätta om hur vi arbetar i processen 

att samla in underlag till den kultur- och fritidspolitiska strategin 2030. 

Filmen drevs av frågorna ”Dröm stort om ett kultur- och fritidsliv i Upplands-

Bro 2030”, ”Vad är viktigt för dig?”. ”Hur har vi fått med alla”, ”Hur mår vi 

då?”, ”Vilka behov ser du?”.   

Filmen skapades tillsammans med tre feriearbetande ungdomar från Upplands-

Bro som även fick ställa sina egna frågor utifrån sitt ungdomsperspektiv under 

intervjuerna. Innan filmstart utbildades ungdomarna i att kommunicera via bild 

och film.   

Filmen användes även som ett redskap för att bredda deltagandet till 

workshops, intervjuer och dialoger under hösten 2021. Att visa på vikten av 

samverkan och hur vi tillsammans blickar framåt var avgörande för att få in 

många olika röster och skapa engagemang under resans gång.  

Film nummer två ”Med siktet mot 2030 i full samverkan” visar hur processen 

med strategins framtagande fortlöper i samma anda, nu med fokus hur 

kommunens verksamheter blickar framåt, spänner bågen gemensamt och siktar 

mot ett hållbart Upplands-Bro 2030.   

Även denna film ska användas som ett redskap för att fortsätta att bredda 

deltagande och skapa engagemang när arbetet med att förverkliga strategin 

fortsätter. Ett breddat deltagande möjliggör en mångfald av perspektiv och ökar 

tilliten hos invånarna. Dessa parametrar ökar takten i transformationen för ett 

hållbart 2030.  

Båda filmerna bygger på ca 37 intervjuer som genomförts med invånare och 

unga specifikt, föreningar, politiker och tjänstepersoner.  

Enkät och medborgardialog  

En annan del av materialinsamling och underlag i framtagandet av den kultur- 

och fritidspolitisk strategi har varit att genomföra och ta del av ett antal 

enkätundersökningar och genomförandet av medborgardialog  

 Enkätundersökning till föreningar genomfördes under sommaren 2021.  

 Trivselundersökning till alla invånare genomfördes under våren 2021.  
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 Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 

nationellt och för Upplands-Bro kommun genomförd av Myndigheten 

för ungdoms- och civilrättsfrågor.    

 Stockholmsenkäten, undersökning om ungdomars levnadsvanor 

genomförd av Stockholm stad.   

 Enkät genomförd under aktiviteten ”Sommar i Bro” som genomfördes 

under sommaren 2021 i samarbete med feriearbetande ungdomar och 

som en del av projektet ”Omdaning Bro”  

 Medborgardialog genomfördes av tjänstepersoner tillsammans med 

kommunens ungdomsråd två dagar i augusti i Stjärnparken i Bro, Bro 

Centrum, Kungsängens Centrum och Brunna Park. Medborgarna 

möttes i samtal om deras Upplands-Bro 2030 och fick sedan svara på en 

digital enkät med fyra frågor: ”Hur får vi ett aktivt och meningsfullt 

Upplands-Bro 2030”, ”Hur har vi fått med alla?”, ”’Hur har vi nått 

denna framtid tillsammans?” och ”Hur har det påverkat oss?”  

I samklang med  

Parallellt med ovanstående insamlingsmetoder har förankring till ett antal 

befintliga styrdokument och handlingsplaner varit avgörande. För att strategin 

ska vara relevant är det viktigt att den är i samklang med världen, nationellt, 

regionalt och kommunens egna styrdokument. Nedan är några av de vars 

inriktning och mål har förankrats i den kultur-och fritidspolitiska strategin 

2030.  

 Övergripande mål i Upplands-Bro kommun  

 Näringslivsstrategi i Upplands-Bro kommun  

 Digitaliseringsstrategin i Upplands-Bro kommun  

 Styrmodell i Upplands-Bro kommun  

 Agenda 2030  

 Barnkonventionen  

 De nationella kulturpolitiska målen 2009  

 Nationellt mål för ungdomspolitiken  

 Nationella folkhälsomål; Levnadsvanor  

 Idrotten vill 2035  

 Folkhälsomyndighetens rapport Skolbarn som är fysiskt aktiva 

rapporterar bättre psykisk hälsa 21 april 2021  

 Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU); 2017. SBU-rapport nr 268  

 Ung Livsstil nr 31 Juni 2020    
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En gestaltad strategi 

Kultur- och fritidskontoret har i den breda processen som använts för att ta 

fram strategin, aktivt verkat för att invånare och aktörer i kommunen känt sig 

delaktiga och redan idag skapat en samsyn och framför allt ett stort 

engagemang.   

Eftersom många av de nationella, regionala och kommunala målen siktar mot 

samma hållbarhetsmål blev det uppenbart att kultur- och fritidskontoret pekade 

ut liknande behov och viljeinriktningar när det insamlade underlaget 

summerades. Detta är i sig positivt och starkt för framtida samverkan. 

Samtidigt tydliggjordes ett behov av att kommunicera den kultur- och 

fritidsstrategin med ”egna ord”, att berätta vad orden betyder när resan nått 

2030. Genom att gestalta strategin med hjälp av författandet kan vi stärka den 

som ett redskap för att realisera målen under resans gång.  

Vi har därför valt att gestalta strategin i nio kortare noveller.  

Novellerna  

Varje novell är förankrad i de viljeriktningar som ringats in i de workshops, 

intervjuer och dialoger som förts, i Agenda 2030 och övrig 

informationsinsamling. Novellerna knyter an till och gestaltar framtidsvisioner 

för de människor som bor och verkar i Upplands-Bro kommun 2030. 

Samverkan, innovation, samhörighet, flexibilitet, framåtanda och samverkan 

igen är det som främst speglas.  

Novellerna kan användas separat eller samlade, som ett kompletterande 

redskap att nyttja för till exempel skolor, förskolor, biblioteket, äldreboende, 

föreningsliv och näringsliv i det fortsatta arbetet för ett hållbart Upplands-Bro 

2030. De kan även nyttjas i andra visionsarbeten, medborgardialoger, 

uppstarter eller kommunikation kring satsningar som görs. Eller som 

utgångspunkt som en gestaltning inför ett samtal eller bara något att samlas 

kring för att uppleva och dela tankar om framtiden, den som vi faktiskt redan 

lever.  

Bred delaktighet och engagemang är avgörande för att kunna vara flexibel 

under resan mot ett hållbart Upplands-Bro 2030. Världsomställningar sker 

snabbt och strategin är ett redskap där örat mot marken är en förutsättning.  

The sound of Upplands-Bro  

För att fortsätta förankringen av strategin har också en sonat, ett musikstycke i 

tre delar börjat skapas. Sonaten komponeras av Carlo Monticelli Cuggiò, 

konsertpianist och kompositör från Italien och boende i Kungsängen. 

Monticelli Cuggiò har tolkat och gestaltat utifrån frågorna; Hur låter Upplands-

Bros vatten, staden, människorna, barnen och naturen? Stycket kommer också  

kunna användas i arbetet med att levandegöra och gestalta strategin.  



48 Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro kommun 2022-2030 - KS 22/0117-2 Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro kommun 2022-2030 : Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro kommun 2022-2030

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 9 (10)  
2021-11-29 KFN 21/0214 

 
 

Budget  

Processen att ta fram underlaget till strategin har fortlöpt under ca ett års tid, ca 

300 personer har mötts i olika dialoger. 37 intervjuer, 6 workshops, 1 

medborgardialog och ett flertal enkäter har genomförts. 2 filmer som redskap 

har synliggjort arbetet och breddat deltagandet. 11 utbildningstillfällen för 

ungdomar har anordnats för att möjliggöra deltagande i en trygg process.  

Hela budgeten för framtagandet av strategin har hanterats inom Kultur- och 

fritidsnämndens ram.  

Ungdomsrådet, 6-8 representanter för 

unga, arvode  

13.300 

Fria Kulturskapare, 3-6 representanter, 

arvoden 

13.500 

Föreningslivet, 24 representanter 0 

Film som redskap – utbildning av ca 20 

ungdomar under sommaren 2021 i rörlig 

bild som kommunikationsverktyg + film 

”Med stora öron och blicken framåt” 

80.000 

Film ”Med siktet mot 2030 i full 

samverkan” inklusive ca 20 intervjuer, 

80.000 

Unga utbildning inför workshops, 

8 tillfällen av tjänsteperson 

700 

Gestaltning novell, författararvode 15.500 

Gestaltning musik, kompositörsarvode 15.000 

Totalt 218.000 

Uppföljning och utvärdering  

Strategin följs upp i den ordinarie uppföljningsprocessen för kommunen.  

Intryck, uttryck, avtryck - resan är i full gång   

Resan fortsätter kontinuerligt när strategins intentioner omsätts i praktiken, 

genom initiativ för och med invånarna och andra aktörer i och utanför 

kommunen med siktet inställt mot ett hållbart samhälle för alla. Den 

inkluderande processen och de dialoger som lett fram till strategin har medfört 

att riktningen i strategin redan är väl förankrad hos många invånare och aktiva 

aktörer i kommunen. Strategin är därför redan verklighet innan den formellt är 

antagen. Den lever redan hos kommunens ungdomar, föreningar och 

kulturskapare som varit delaktiga och i de olika verksamheterna som 

engagerats i arbetet med att ta fram strategin. När den är antagen finns många 
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ambassadörer som kan fortsätta förankra och sprida strategins intentioner 

vidare.   

Filmer och musik som tagits fram under processen stärker det redan påbörjade 

arbetet med att synliggöra och fortsätta arbeta i strategins anda. Möjligheterna 

är många att med ytterligare konstformer förstärka och fördjupa strategin.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår att förslag till kultur-och fritidspolitisk 

strategi 2030 ”Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro" antas.  

Barnperspektiv 

Den här kultur-och fritidspolitiska strategin lägger grunden för kommande 

samverkan mellan olika aktörer som tillsammans med barn- och unga i 

Upplands-Bro skapar självklara platser i gemenskap. Det stärker deras 

egenmakt, rätt att bli lyssnad på och rätt till lek, fritid, kultur och vila. För 

barn- och unga innebär det också en förstärkt möjlighet till aktivt deltagande i 

den egna utvecklingen och formandet av det egna livet. 2030 finns det inga 

barriärer för att delta i kommunens kultur- och fritidsliv oavsett ålder. 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 

 

Eva Falk 

Kultur- och fritidschef Verksamhetsutvecklare 

 

Karin Haglund 

Utredare 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till kultur-och fritidspolitisk strategi ”Intryck, uttryck, avtryck: 

Upplands-Bro” 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-03-16 

 

 

§ 23 Kultur- och fritidspolitisk strategi i 
Upplands-Bro kommun 2022-2030 

 Dnr KS 22/0117 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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

antas. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Erik Karlsson (V) tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet 

av paragrafen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020, som en del av övergripande 

mål och budget 2021 med planering för 2022-2023, att Upplands-Bro kommun 

skulle ta fram en ny kultur- och fritidspolitisk strategi.  

Den 25 januari 2022 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut att överlämna 

förslag till kultur- och fritidspolitisk strategi ”Intryck, uttryck, avtryck -

Upplands-Bro” till Kommunfullmäktige för antagande. 

I kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse beskrivs framtagandet av en 

kultur- och fritidspolitisk strategi som en möjlighet att nå alla som bor, vistas 

och verkar i Upplands-Bro kommun. Genom kultur- och fritid finns stora 

framtida möjligheter att tillsammans med invånarna bygga vidare på ett 

demokratiskt samhälle där varje människa upplever tillit, delaktighet, trygghet, 

meningsfullhet och gemenskap.  

Den kultur- och fritidspolitiska strategin tar sikte mot 2030. Då är kultur- och 

fritidsfrågor allas angelägenhet och det har etablerats samsyn kring att kultur- 

och fritid kan verka som ett kitt mellan verksamheter och bidrar till att nå 

målen om hållbarhet.   

För att utforma en strategi som är relevant för alla den berör, människor som 

lever, verkar och besöker Upplands-Bro kommun har kultur-och fritidskontoret 

valt att arbeta med flera olika metoder såsom workshops, dialoger,  

filmskapande, intervjuer och enkäter.  

Strategin är gestaltad i nio kortare noveller. Varje novell är förankrad i de 

viljeriktningar som ringats in i de workshops, intervjuer och dialoger som förts, 

i Agenda 2030 och övrig informationsinsamling. Novellerna knyter an till och 

gestaltar framtidsvisioner för de människor som bor och verkar i Upplands-Bro 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-03-16 

 

 

kommun 2030. Samverkan, innovation, samhörighet, flexibilitet, framåtanda är 

det som främst speglas. 

Kommunledningskontoret ser positivt på att den föreslagna strategin utgår ifrån 

kommunen som en enhet som med sina delar samverkar för att göra Upplands-

Bro till en så bra plats som möjligt för dess invånare och besökare.  

Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens 

förslag till Kommunfullmäktige om att anta ”Intryck, uttryck, avtryck: 

Upplands-Bro" 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2022. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 

januari 2022. 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 29 november 2021. 

 Förslag till Kultur- och fritidspolitisk strategin: ”Intryck, uttryck, 

avtryck – Upplands-Bro” 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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

antas. 

Beslutsgång 

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

Protokollsanteckning 

Erik Karlsson (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro kommun 2022–2030. 
Vackra ord som i sak inte lovar någonting! Vi har sett hur den nuvarande 

kommunledningen i Alliansens regi har skapat ett vi och dem-klimat. Vi ser 
hur Alliansen tillsammans med sitt stödparti eldar på att Bro är stökigt och våra 

Bro-bor måste övervakas extra noga. Detta samtidigt som våldet per capita 
finns i ett område i Kungsängen. Vi ser att oppositionen, som representeras av 
runt 40% av kommuninnevånarna inte får vara delaktiga i framtagandet av 

översiktsplaner, mm. Vi ser att borgarna glatt meddelar att föreningslivet har 
fått delta i framtagandet av de nya planerna över Bro centrum och dess 

närområden. Detta samtidigt som de två PRO-föreningar som finns i Bro har 
varit utestängda till detsamma. Noteras kan att över 30% av kommunens 
innevånare är pensionärer.” 
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Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige 

 Juridikenheten 
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Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig 
påverkan 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Styrdokumentet Policy om korruption och otillbörlig påverkan antas. 

2. Styrdokumentet Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan antas. 

3. Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att vid behov göra 

redaktionella ändringar i ovanstående dokument för att anpassa reglerna 

till förändrad lagstiftning, andra styrdokument och liknande justeringar. 

4. Styrdokumentet Policy om muta och bestickning (Dnr 2011-000543) 

upphävs. 

5. Styrdokumentet Policy för representation m.m. (Beslutad i KF 2001-

12-07) upphävs. 

6. Styrdokumentet Riktlinjer för bisysslor (Dnr 2011-000542) upphävs. 

Sammanfattning 

Den föreslagna policyn och riktlinjen har tre huvudsyften: 

1. Uppdatera och komplettera kommunens regelverk inom området för att 

följa aktuell lagstiftning. 

2. Skapa en dokumentstruktur inom området som följer Riktlinje för 

övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun (UBKFS 

2019:17). 

3. Skapa ett ramverk inom området som kan och bör brytas ned till 

verksamhetsnära styrdokument. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2022 

 Policy om korruption och otillbörlig påverkan 

 Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-12-01 KS 21/0650 

 
 

Ärendet 

Ett demokratiskt styrt samhälle förutsätter att alla beslut fattas objektivt, 

opartiskt och rättssäkert. Den föreslagna policyn och riktlinjen stärker 

kommunens skydd och handlingskraft inom området korruption och otillbörlig 

påverkan genom att de sammanställer, uppdaterar och förtydligar kommunens 

inställning per delområde. Vidare ger dokumenten mandat och incitament till 

respektive verksamhet att skapa och underhålla processer och 

incidentberedskap för att upprätthålla rättssäker kommunal verksamhet. 

I enlighet med Riktlinje för övergripande styrdokument i Upplands-Bro 

kommun (UBKFS 2019:17) delas området in i två styrdokument, en 

övergripande policy och en riktlinje där policyn är nedbruten i delområden. 

Dessa kan sedan brytas ned ytterligare i verksamhetsnära processer och 

instruktioner. 

Den föreslagna riktlinjen täcker helt eller delvis några befintliga styrdokument, 

dessa behöver därmed upphävas. 

Sammantaget innebär detta: 

1. Den föreslagna policyn och riktlinjen uppdaterar och kompletterar 

kommunens regelverk inom området till att följa aktuell lagstiftning. 

2. Dokumentstrukturen i regelverket förändras till att följa Riktlinje för 

övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun (UBKFS 

2019:17). Detta underlättar framtida underhåll och komplettering av 

regelverket eftersom det blir tydligt vilken detaljeringsgrad som hör 

hemma på respektive dokumentnivå. 

3. Ett tydligt och heltäckande ramverk i form av policys och riktlinjer 

understödjer och uppmanar till upprättandet av verksamhetsnära 

styrdokument inom de ingående delområdena. 

Kommunledningskontorets slutsatser 

Styrdokumentet Policy om muta och bestickning (Dnr 2011-000543) har blivit 

inaktuellt eftersom de lagar det skrivits för att följa har bytt namn och till viss 

del förändrats. Dokumentet täcks helt och hållet av den föreslagna Riktlinje om 

korruption och otillbörlig påverkan, dock är det sistnämnda inte lika detaljerat 

så det behöver kompletteras med en verksamhetsnära vägledning. Slutsatsen är 

att Policy om muta och bestickning (Dnr 2011-000543) bör upphävas och det 

finns inga uppenbara negativa konsekvenser av upphävandet. 

Styrdokumentet Policy för representation m.m. (Beslutad i KF 2001-12-07) har 

blivit delvis inaktuellt. Dokumentet täcks helt och hållet av den föreslagna 

Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan, dock är det sistnämnda inte 

lika detaljerat så det behöver kompletteras med en verksamhetsnära 

vägledning. Slutsatsen är att Policy för representation m.m. (Beslutad i KF 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-12-01 KS 21/0650 

 
 

2001-12-07) bör upphävas och det finns inga uppenbara negativa konsekvenser 

av upphävandet. 

Innehållet i styrdokumentet Riktlinjer för bisysslor (Dnr 2011-000542) täcks 

helt och hållet av den föreslagna Riktlinje om korruption och otillbörlig 

påverkan, dock är det sistnämnda inte lika detaljerat så det behöver 

kompletteras med en verksamhetsnära vägledning. Genom att upphäva det 

äldre dokumentet renodlas detaljeringsgraden på de olika nivåerna av 

styrdokument så som föreskrivs i Riktlinje för övergripande styrdokument i 

Upplands-Bro kommun (UBKFS 2019:17). Slutsatsen är att Riktlinjer för 

bisysslor (Dnr 2011-000542) bör upphävas och det finns inga uppenbart 

negativa konsekvenser av upphävandet. 

 

Barnperspektiv 

Alla medborgare, både barn och vuxna, har rätt att få sina ärenden objektivt, 

opartiskt och rättsäkert behandlade och beslutade. I frågor som berör omyndiga 

personer, exempelvis barn, är detta om möjligt ännu viktigare. Den föreslagna 

policyn och riktlinjen stärker kommunens skydd och åtgärder mot hot och 

otillbörlig påverkan vilket ökar rättssäkerheten för samtliga kommuninvånare, 

inte minst barnen. 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör AnnCatrin Brattström 

 Personalchef 

 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till policy om korruption och otillbörlig påverkan 

2. Förslag till riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 

 Juridikenheten 

 Personalavdelningen 

 



49 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan - KS 21/0650-1 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan : Förslag till policy om korruption och påverkan

 

 

 

 

 

 

Policy om korruption 
och otillbörlig 
påverkan 

Förslag 
 



49 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan - KS 21/0650-1 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan : Förslag till policy om korruption och påverkan

     

  

          
         

               
           
      

          
  
             

           
           

           

         
           

              
              
             

      



49 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan - KS 21/0650-1 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan : Förslag till Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

 

 

 

 

 

Riktlinje om 
korruption och 
otillbörlig påverkan 

Förslag 
 

 



49 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan - KS 21/0650-1 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan : Förslag till Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

     

  

      

 

 

        

 
     

  
  

   
  
  

 
  
  

   
  
  

  
   

  
  

 
  
  

 
  
  

  
  
  

   
  
  



49 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan - KS 21/0650-1 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan : Förslag till Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

     

  

   
  
  

  
  
  

  
 

  
  

  
  
  

  
  
  

   
  
  

 
  
  



49 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan - KS 21/0650-1 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan : Förslag till Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

     

  

           
          

  

         
      

           
          

    

            

 
 

               
          

             
          

           
               

            



49 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan - KS 21/0650-1 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan : Förslag till Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

     

  

             

     

         
          

          
           

             
   

                
            

          
         

          
            

             
                

          
            



49 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan - KS 21/0650-1 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan : Förslag till Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

     

  

   

               
            

            
              

            

          
            

 

          
                

     
           

            
     

 

             
             

         
           
            

            



49 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan - KS 21/0650-1 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan : Förslag till Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

     

  

              
           
              

  

     

     

 

  

   

              
               

       
       

         

          
           

  

           
         

     



49 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan - KS 21/0650-1 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan : Förslag till Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

     

  

   

          
               

       

              
           

            
            

    

             
        
        
             

    

 

          
            

          



49 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan - KS 21/0650-1 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan : Förslag till Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

     

  

 

    
  

 

           
         

 

               
   

        
        
           

    

 

            
        

       

              
              

                    
                   

                   
              

        



49 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan - KS 21/0650-1 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan : Förslag till Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

     

  

           
           

        
           

       

           

        
         

           
         

  

           
          

         
             
         

               
 

            
              

        



49 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan - KS 21/0650-1 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan : Förslag till Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

     

  

             
              

           

  

           
            

          
         

   

              
             

      

        
   

              
         

   

  

            
             

              
           
     



49 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan - KS 21/0650-1 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan : Förslag till Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

     

  

             
             

       
   

              
         

   

  

            
                

              
        

              
         

      

        
        

        
           

        



49 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan - KS 21/0650-1 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan : Förslag till Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

     

  

 

            
            

            

            
              

  

              
             
           
         

              
           

         
              
  

          
        
          

        
           



49 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan - KS 21/0650-1 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan : Förslag till Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

     

  

  

          
 

             
           

       
          
      

  

        
               

             
       

        
       
      

   

           
            

             



49 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan - KS 21/0650-1 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan : Förslag till Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

     

  

           
 

          
         

          
     

             
         

 

          
       
             

       

 

           
         
         

  

          
          

              
 



49 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan - KS 21/0650-1 Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan : Förslag till Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

     

  

          
     

         

        
    



            rag från Kommunstyrelsens sammanträde den 3-16-2--20 - Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 3-16-2--20 - Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

 

PROTOKOLLSUTDRAG 15 (42)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-03-16 

 

 

§ 25 Policy och riktlinje om korruption och 
otillbörlig påverkan 

 Dnr KS 21/0650 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Styrdokumentet Policy om korruption och otillbörlig påverkan antas. 

2. Styrdokumentet Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan antas. 

3. Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att vid behov göra 

redaktionella ändringar i ovanstående dokument för att anpassa reglerna 

till förändrad lagstiftning, andra styrdokument och liknande justeringar. 

4. Styrdokumentet Policy om muta och bestickning (Dnr 2011-000543) 

upphävs. 

5. Styrdokumentet Policy för representation m.m. (Beslutad i KF 2001-

12-07) upphävs. 

6. Styrdokumentet Riktlinjer för bisysslor (Dnr 2011-000542) upphävs. 

Sammanfattning 

Den föreslagna policyn och riktlinjen har tre huvudsyften: 

1. Uppdatera och komplettera kommunens regelverk inom området för att 

följa aktuell lagstiftning. 

2. Skapa en dokumentstruktur inom området som följer Riktlinje för 

övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun (UBKFS 

2019:17). 

3. Skapa ett ramverk inom området som kan och bör brytas ned till 

verksamhetsnära styrdokument. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2022 

 Policy om korruption och otillbörlig påverkan 

 Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Styrdokumentet Policy om korruption och otillbörlig påverkan antas. 

2. Styrdokumentet Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan antas. 

3. Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att vid behov göra 

redaktionella ändringar i ovanstående dokument för att anpassa reglerna 

till förändrad lagstiftning, andra styrdokument och liknande justeringar. 

4. Styrdokumentet Policy om muta och bestickning (Dnr 2011-000543) 

upphävs. 

5. Styrdokumentet Policy för representation m.m. (Beslutad i KF 2001-

12-07) upphävs. 

6. Styrdokumentet Riktlinjer för bisysslor (Dnr 2011-000542) upphävs. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige 

 Juridikenheten 

 Personalavdelningen 
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Kommunstyrelsen 
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Svar på motion om att införa Grön hamn i 
Tegelhagen / Bro Mälarstrand 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att kommunen via dialog och regelverk, säkerställer att den kommande 

småbåtshamnen i Tegelhagen ska iordningsställas och därefter driftas i 

enlighet med de satta miljökraven. 

2. Att motionen anses besvarad i och med beslutspunkt 1. 

Sammanfattning 

En motion inlämnades den 17 mars, 2021 av Sara Ridderstedt (MP) med ett 

förslag om att den nya småbåtshamn som planeras i Tegelhagen/Bro 

Mälarstrand ska certifieras enligt liknande modell som projektet ”Grön Hamn”, 

Mollösunds gästhamn i Orust kommun. 

Orust kommun har gjort en satsning på just Mollösunds gästhamn. Detta 

projekt har väckt en del uppmärksamhet och kommunen pratar själva om det 

som ”Grön hamn”. Denna benämning anknyter dock inte till någon särskild 

certifiering utan handlar mer om att kommunen har haft en genomtänkt strategi 

för att skapa en miljövänlig hamn.  

Det finns en del skillnader som gör att det är svårt att direkt överföra det arbete 

som Orust kommun har gjort till Tegelhagen. Först och främst handlar det om 

att det inte är kommunen som utför arbetet med att iordningställa hamnen. 

Enligt det exploateringsavtal som är kopplat till genomförandet av detaljplanen 

ska marken närmast stranden och vattenområdet överföras till Upplands-Bro 

kommun. Kommunen bevakar att exploatören genomför detta, inom ramen för 

arbetet med utbyggnaden av Tegelhagen. Därefter ska vattenområdet 

arrenderas ut till en kommande båtklubb. Det är med andra ord inte kommunen 

som varken är tänkt att uppföra eller ta hand om skötseln av hamnen.  

Det är förstås lovvärt att åstadkomma en miljövänlig hamn för en båtklubb och 

skapa goda förutsättningar för en sådan. Genomförandet av planen sker i ett tätt 

samarbete mellan kommunen och exploatören och Samhällsbyggnadskontoret 

föreslår att frågan fortsätter diskuteras inom ramen för genomförandet av 
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området. När en hamn anläggs ställs också höga miljökrav på verksamheten, 

vilket givetvis ska följas även här. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2022 

 Motion från Sara Ridderstedt (MP), den 17 mars 2021 

Ärendet 

En motion inlämnades den 17 mars, 2021 av Sara Ridderstedt (MP) med ett 

förslag om att den nya småbåtshamn som planeras i Tegelhagen/Bro Mälarstad 

ska certifieras enligt liknande modell som projektet ”Grön Hamn”, Mollösunds 

gästhamn i Orust kommun. 

Orust kommun har gjort en satsning på just Mollösunds gästhamn, där de bland 

annat har installerat solceller på servicehusets tak, satt upp laddstolpar för 

eldrivna båtar, flytande papperskorgar och skåp för källsortering. Detta projekt 

har väckt en del uppmärksamhet och kommunen pratar själva om det som 

”Grön hamn”. Denna benämning anknyter dock inte till någon särskild 

standard eller certifiering utan handlar mer om att kommunen har haft en 

genomtänkt strategi för att skapa en miljövänlig hamn.  

Det finns en del skillnader som gör att det är svårt att direkt överföra det arbete 

som Orust kommun har gjort till Tegelhagen. Först och främst handlar det om 

att det inte är kommunen som utför arbetet med att iordningställa hamnen. 

Enligt det exploateringsavtal som är kopplat till genomförandet av detaljplanen 

så ska marken närmast stranden och vattenområdet överföras till Upplands-Bro 

kommun. Det ingår i åtagandet från exploatörens sida att ordna en strandkaj. 

Kommunen bevakar att exploatören genomför detta, inom ramen för arbetet 

med utbyggnaden av Tegelhagen. Därefter ska vattenområdet arrenderas ut till 

en kommande båtklubb som ska dela ut båtplatser i en offentlig kö där boende i 

området har förtur. Det är med andra ord inte kommunen som varken är tänkt 

att uppföra eller ta hand om skötseln av hamnen. I exemplet från Orust 

handlade det också om en gästhamn medan det i Tegelhagen snarare handlar 

om platser för en båtklubb, något som sannolikt ändrar en del av det behov av 

service som man har tagit hänsyn till. 

Med dessa invändningar är det förstås lovvärt att åstadkomma en miljövänlig 

hamn för en båtklubb och skapa goda förutsättningar för en sådan. 

Genomförandet av planen sker i ett tätt samarbete mellan kommunen och 

exploatören och Samhällsbyggnadskontoret föreslår att frågan fortsätter 

diskuteras inom ramen för genomförandet av området. När en hamn anläggs 

ställs också höga miljökrav på verksamheten, vilket givetvis ska följas även 

här. 
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Barnperspektiv 

Vattnet är en viktig naturresurs och en förutsättning för att kunna åstadkomma 

ett hållbart samhälle är att det används till rekreation på ett ansvarstagande sätt. 

Det är också viktigt att se till att möjligheten finns för barn och unga att få 

tillgång till vattenaktiviteter. 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef Projekt- och 

myndighetsavdelningen 

 

 

Bilagor 

1. Motion från Sara Ridderstedt (MP) 

Beslut sänds till 

 Motionären 
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From: Sara Ridderstedt 

Sent: den 17 mars 2021 20:31 

To: kommunstyrelsen 
Subject: Motion 
 
Motion om att införa Grön hamn i Tegelhagen / Bro Mälarstrand 

Miljöpartiet de Gröna 2021-03-17 

I skrivandets stund pågår genomförandet av byggnation med bostäder i form av flerfamiljshus, radhus och villor med 
olika upplåtelseformer samt skola, förskola, äldreboende och butiker enligt detaljplan i området Tegelhagen Bro. Vid 

stranden ska småbåtshamn, strandpromenad och badplats anläggas.  

När nya hamnar för småbåtar ska kan områden med stora biologiska naturvärden vara i riskzonen. För en hållbar 
utveckling måste hotade arter skyddas och den biologiska mångfalden bevaras.   En småbåtshamn ska ge ett mervärde 

och det är viktigt att den anpassas till miljövänliga transporter, till exempel genom närhet till offentliga 
kommunikationer, och till miljövänlig drift med bra lösningar. Småbåtshamnar ska kunna ta emot avfall från de båtar 

som använder anläggningen. Omfattning och utformning av hur avfallet tas emot ska styras av behovet. Om båtägarna 

behöver lämna sorterat avfall för återvinning, miljöfarligt avfall och toalettavfall, ska hamnen erbjuda sådana möjligheter  

Miljöpartiet föreslår att: 

Den nya småbåtshamnen i Tegelhagen / Bro Mälarstad certifieras enligt liknande modell som projektet Grön Hamn i 
Orust kommun där Mollösunds gästhamn installerat solceller på servicehusets tak, laddstolpe för eldrivna båtar, Seabins 

(flytande papperskorgar), skåp för källsortering, bänkar och gröna väx ter. 

Sara Ridderstedt, ledamot Kommunfullmäkt ige (MP) 

 
 

 
 
Hämta Outlook för Android 
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§ 21 Svar på motion om att införa Grön 
hamn i Tegelhagen / Bro Mälarstrand 

 Dnr KS 21/0221 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att kommunen via dialog och regelverk, säkerställer att den kommande 

småbåtshamnen i Tegelhagen ska iordningsställas och därefter driftas i 

enlighet med de satta miljökraven. 

2. Att motionen anses besvarad i och med beslutspunkt 1. 

Sammanfattning 

En motion inlämnades den 17 mars, 2021 av Sara Ridderstedt (MP) med ett 

förslag om att den nya småbåtshamn som planeras i Tegelhagen/Bro 

Mälarstrand ska certifieras enligt liknande modell som projektet ”Grön Hamn”, 

Mollösunds gästhamn i Orust kommun. 

Orust kommun har gjort en satsning på just Mollösunds gästhamn. Detta 

projekt har väckt en del uppmärksamhet och kommunen pratar själva om det 

som ”Grön hamn”. Denna benämning anknyter dock inte till någon särskild 

certifiering utan handlar mer om att kommunen har haft en genomtänkt strategi 

för att skapa en miljövänlig hamn.  

Det finns en del skillnader som gör att det är svårt att direkt överföra det arbete 

som Orust kommun har gjort till Tegelhagen. Först och främst handlar det om 

att det inte är kommunen som utför arbetet med att iordningställa hamnen. 

Enligt det exploateringsavtal som är kopplat till genomförandet av detaljplanen 

ska marken närmast stranden och vattenområdet överföras till Upplands-Bro 

kommun. Kommunen bevakar att exploatören genomför detta, inom ramen för 

arbetet med utbyggnaden av Tegelhagen. Därefter ska vattenområdet 

arrenderas ut till en kommande båtklubb. Det är med andra ord inte kommunen 

som varken är tänkt att uppföra eller ta hand om skötseln av hamnen.  

Det är förstås lovvärt att åstadkomma en miljövänlig hamn för en båtklubb och 

skapa goda förutsättningar för en sådan. Genomförandet av planen sker i ett tätt 

samarbete mellan kommunen och exploatören och Samhällsbyggnadskontoret 

föreslår att frågan fortsätter diskuteras inom ramen för genomförandet av 

området. När en hamn anläggs ställs också höga miljökrav på verksamheten, 

vilket givetvis ska följas även här. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2022 
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 Motion från Sara Ridderstedt (MP), den 17 mars 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att kommunen via dialog och regelverk, säkerställer att den kommande 

småbåtshamnen i Tegelhagen ska iordningsställas och därefter driftas i 

enlighet med de satta miljökraven. 

2. Att motionen anses besvarad i och med beslutspunkt 1. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Motionären 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Utredare 

Kommunledningskontoret  

   

karin haglund@upplands-bro.se 

2022-02-14 KS 19/0479  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Svar på motion om att bygga en träningshall i 
anslutning till befintlig Bro sporthall 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänsyn till att det i kommunens 

lokalförsörjningsplan finns planering för en ny fullstor sporthall i Bro som en 

del av utvecklingen av Bro IP och att kommunen har för avsikt att ta vara på 

önskemål och erfarenheter från föreningar och civilsamhälle under 

utvecklingsarbetet. 

Sammanfattning 

I en motion inkommen den 26 juli 2019, föreslår från Naser Vukovic (S) att en 

träningshall byggs i anslutning till Bro sporthall i Bro samhälle. I motionen 

framhålls att föreningslivet behöver fler ytor och bokningsbara tider för att 

kunna erbjuda fler barn och ungdomar möjlighet att delta i sport- eller 

kulturaktiviteter. Motionären yrkar också på att det förs en dialog med 

föreningslivet inför byggandet av ny lokal. Enligt motionären skulle en 

träningshall i anslutning till Brohuset kunna nyttjas för de aktiviteter som kan 

ske i en mindre hall, vilket skulle kunna frigöra tid i de fullstora hallarna. 

Kultur och fritidsnämnden yttrade sig den 26 maj 2020. Nämnden håller med 

motionären om att det finns behov av fler bokningsbara tider för barn-och 

ungdomar. Kultur-och fritidsnämnden anser dock att det är en stor hall som 

Bro behöver och inte ytterligare en mindre. En ny fullstor sporthall finns med i 

kommunens lokalförsörjningsplan som är beslutad av Kommunfullmäktige den 

9 juni 2021. En förstudie för utvecklingen Bro IP är påbörjad. 

Kommunledningskontoret konstaterar att det finns ett väl upparbetat samarbete 

mellan kommunen och flera aktiva föreningar i Bro. Kultur- och fritidskontoret 

kommer att föra en dialog med föreningslivet inför byggandet av en ny 

sporthall i Bro för att så många som möjligt ska få användning och glädje av 

hallen. 

Kommunledningskontoret ansluter till Kultur- och fritidsnämndens förslag om 

att motionen är att anses som besvarad med hänsyn till ovanstående. 
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Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2022. 

 Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro 

sporthall inkommen den 26 juli 2019 

 Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 maj 

2020 

 Kultur- och fritidskontorets yttrande den 3 maj 2020. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni 

2021. 

 Bilaga 2 till övergripande mål och budget 2022- lokalförsörjningsplan. 

Ärendet 

I en motion inkommen den 26 juli 2019, föreslår från Naser Vukovic (S) att en 

träningshall byggs i anslutning till Bro sporthall i Bro samhälle. I motionen 

framhålls att föreningslivet behöver fler ytor och bokningsbara tider för att 

kunna erbjuda fler barn och ungdomar möjlighet att delta i sport- eller 

kulturaktiviteter. Enligt motionären skulle en träningshall i anslutning till 

Brohuset kunna nyttjas för de aktiviteter som kan ske i en mindre hall, vilket 

skulle kunna frigöra tid i de fullstora hallarna. 

Naser Vukovic (S) föreslår därför följande: 

 Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsammans 

med berörda facknämnder planera för att bygga en träningshall i 

anslutning till Brohuset. 

 Att i dialog med föreningslivet se över deras intresse och önskemål för 

att skapa en hög nyttjandegrad av hallen samt effektivisera resurserna. 

Kultur och fritidsnämnden yttrade sig om motionen den 26 maj 2020. 

Nämnden håller med motionären om att det finns behov av fler bokningsbara 

tider för barn-och ungdomar. I yttrandet konstateras att det endast finns en 

fullstor idrottshall i Bro med en spelplan med måtten 20 x 40 meter vilket 

begränsar möjligheten att bedriva tränings- och matchverksamhet i denna 

kommundel.  

Kultur-och fritidsnämnden anser därför att Bro behöver ytterligare en fullstor 

sporthall för att kunna tillgängliggöra utbud av aktiviteter för fler. 

Beläggningsgraden i gymnastiksalarna är endast är 40 % vilket indikerar att det 

inte är brist på tider i dessa hallar.  

Vidare kan konstateras att Kungsängen har fyra fullstora sporthallar vilket 

innebär att det råder en obalans mellan kommundelarna. Med en ny fullstor 

sporthall i Bro ökar möjligheten för föreningslivet att utöka sin verksamhet 

även i Bro så att fler barn- och ungdomar kan få utöva sina fritidsintressen.  
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Kommunledningskontorets synpunkter 

Planer för utveckling av Bro IP finns med i lokalförsörjningsplanen beslutad av 

Kommunfullmäktige i samband med övergripande mål och budget både för 

2021 och 2022. En förstudie för utvecklingen Bro IP är påbörjad. 

En intention med utvecklingen för Bro IP är att det ska byggas en ny sporthall i 

Bro som går i linje med motionens intention om att fler barn- och unga ska 

kunna ta del av kultur- och fritidsaktiviteter.  

Motionären föreslår även att kommunen för en dialog med föreningslivet inför 

byggande av en ny hall för att ta del av deras intressen och önskemål. På så sätt 

skapas förutsättningar för att nå en hög nyttjandegrad. 

Kommunledningskontoret kan konstatera att det finns ett väl upparbetat 

samarbete mellan kommunen och flera aktiva föreningar i Bro. Kultur- och 

fritidskontoret kommer att föra en dialog med föreningslivet inför byggandet 

av en ny sporthall i Bro för att så många som möjligt ska få användning och 

glädje av hallen.  

Under 2021 har kultur- och fritidskontoret arbetat med processen att ta fram en 

kultur- och fritidspolitisk strategi. I detta arbete har många varit delaktiga 

såsom föreningar, ungdomsråd och civilsamhälle. Genom enkäter och 

intervjuer har kultur- och fritidskontoret lyssnat in vilka önskemål som finns 

när det gäller kultur- och fritid i Upplands-Bro kommun. Det innebär att det 

redan finns ett stort insamlat material om vilka behov och önskemål som finns 

gällande visionen om Bro IP. Därtill finns metoder och upparbetad samverkan 

som kan användas i fortsatt arbete med utvecklingen av Bro IP. 

Utifrån ovanstående ansluter kommunledningskontoret sig till Kultur- och 

fritidsnämndens förslag till Kommunfullmäktige om att motionen är att anses 

som besvarad. 

Barnperspektiv 

Att möjliggöra fler lokaltider som kan nyttjas för kultur- och fritidsaktiviteter 

för barn och ungdomar är av stor vikt av flera skäl. Idrott och kultur bidrar till 

kunskap, gemenskap och fysisk aktivitet.  Det kan förebygga både fysisk och 

psykisk ohälsa bland barn och unga. Fler halltider möjliggör även för barnens 

vårdnadshavare att använda anläggningen i högre grad. Goda förebilder är 

viktiga i barns liv för att skapa en hälsosam och hållbar livsstil.    
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Kommunledningskontoret 

Ida Texell 
 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro 

sporthall inkommen den 26 juli 2019 

2. Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 maj 

2020 

3. Kultur- och fritidskontorets yttrande den 3 maj 2020. 

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni 

2021. 

5. Bilaga 2 till övergripande mål och budget 2022- lokalförsörjningsplan.  

Beslut sänds till 

 Motionären  
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Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro sporthall 

Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsam och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. Här ges alla 

möjlighet att hitta sin plats, skapa sina livs chanser och tillsammans forma framtiden 

Det är ett långsiktigt arbete där vi alla gemensamt tar ansvar för såväl kommunens utveckling som 

Upplands-Brobornas trygghet och trivsel. Kommunen växer och moderniseras.  

Upplevelsekommunen Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- och fritidsområdet. Ett 

utvecklat kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och skapar trygghet och 

förtroende mellan människor. Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv 

fritid. 

Verksamhet för barn och ungdomar i och omkring våra tätorter är viktigt. Behov av ytterligare 

satsningar för att utveckla de befintliga verksamheterna och bredda aktivitetsutbudet för fler 

målgrupper utifrån medborgarnas intresse följs upp kontinuerligt. Det återspeglas inte minst i de 

många medborgarförslag som skickas till kommunen samt den dialog föreningslivet har med Kultur 

och fritidskontoret.  

En av de mest återkommande frågorna är ett uttalat behov av flera bokningstider i våra hallar och 

anläggningar. Vissa föreningar måste tacka nej till nya medlemmar på grund av bristen på tillgängliga 

tider. Barn och ungdomar tvingas ge upp sina drömmar om att få vara med i någon kultur-

idrottsupplevelse de tyckte om. Att inte vara en del av en större gemenskap kan kännas väldigt tufft 

och tråkigt. 

Vi vill ju leva upp till de mål och inriktning medborgarna gav oss mandat att förverkliga! 

Föreningslivet skriker efter flera ytor och tider för fortsatt verksamhet! I Bro kan vi faktiskt ta ett steg 

i rätt riktning som ytterligare kan öka ungdomars chanser att förbättra deras hälsa och sociala 

engagemang. Befintliga idrottshallar har en mycket hög nyttjandegrad ca 85%. Skolverksamheten och 

kulturföreningarna i Bro har behov av ändamålsenliga ytor samt omklädningsrum. Fritidsgården har 

också behov av halltider till verksamheten för sin måluppfyllelse.  

Vi vill bygga en träningshall i anslutning till Brohuset! Det ges möjligheter att fördela halltider 

anpassade efter träningsmoment och ålder för att frigöra utrymme i de fullstora hallarna. Smarta 

bokningar i samverkan med föreningslivet ökar tillgången till lokaler över hela kommunen. 

Med anledning av ovan nämnda yrkar jag: 

- Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsammans med berörda 
facknämnder planera för att bygga en träningshall i anslutning till Brohuset  
 

- Att i dialog med föreningslivet se över deras intresse och önskemål för att skapa en hög 
nyttjandegrad av hallen samt effektivisera resurserna 

Bro den 26 juli 2019 
Naser Vukovic (s) 
2-e viceordförande i Kultur och fritidsnämnden 
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§ 29 Yttrande - Motion om att bygga en 
träningshall i anslutning till befintlig Bro 
sporthall, KS 19/0479 

 Dnr KFN 19/0223 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anse motionen 

besvarad i och med att ny fullstor sporthall redan är prioriterad i kommunens 

lokalresursplan. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Leif Janson (S) och Maikki Lemne (S) 

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

Vukovic har formulerat en reservationstext enligt följande: 

”I sitt svar pekar Kultur och fritidskontoret (kontoret i vidare text), mycket riktigt, på ökat 

behov av lokaler till föreningslivet i komunen! 

Att planera för en välbehövd fullstor idrottshall i Bro är utmärkt men det räcker inte för att lösa 

lokalbehov för vissa kultur- och fritidsföreningar som kombinerar olika behov inom egen 

verksamhet!  

I min motion påtalas också lokalbehov för kulturföreningar, fritidsgårdar samt kultur och 

motion i övrigt.  

Exempelvis, spelar man en match behövs det en separat lokal för att värma upp. Dansar man 

behövs det också byta om någonstans. Fritidsgårdarna kan också av olika skäl behöva en extra 

lokal för spontana aktiviteter. En träningshall kan också nyttjas av pensionärsföreningar eller 

för gym och rehab, konst - kulturevenemang och utställningar, skolverksamhet. 

Handikappföreningar kan dra nytta av hela Brohusets möjligheter. Övernattningslokal vid vissa 

evenemang. En lätt tillgänglig lokal vid akuta behov.  

En mindre träningshall i Brocentrum skapar goda utvecklingsmöjligheter till simhallen, 

biblioteket, besöksnäring, affärsliv i samt kring centrumet mm. 

En ny fullstor hall i Bro kan ta tid att bygga färdigt och inget beslut har tagits fram sedan 

maktskiftet år 2018!  

Hur kommer föreningsverksamhet att påverkas under den långa väntetiden? Vad innebär det 

för barn och ungdomars hälsa och välmående? Vad kommer att hända med Brocentrum om all 

barn- och ungdomsverksamhet, inklusive Broskolan, flyttas till södra delen av Bro? Vilket 

kultur - fritidsliv kommer att finnas kvar i dagens centrala delar av Bro? Jag känner viss oro 

inför framtiden för Brocentrum! 
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Jag är övertygad om att en stor majoritet av kommuninnevånare uppskattar att det finns 

fritidsanläggningar och andra miljöer samt ytor för kultur - fysisk aktivitet även om de inte 

gynnar dem personligen. 

Politiskt ansvar handlar om helhetsperspektiv för kommuninnevånare och det var det jag tog 

upp i min motion!” 

Sammanfattning 

I en motion från Naser Vukovic (S), 2:e vice ordförande i Kultur- och 

fritidsnämnden, daterad den 26 juli 2019, föreslås att en träningshall byggs i 

anslutning till Bro Sporthall i Bro samhälle.  

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Det finns i dag endast en fullstor idrottshall i Bro. Med fullstor hall avses en 

hall med en spelplan med måtten 20 x 40 meter som är godkänd för sporter 

som handboll, innebandy, basket och futsal som är en form av inomhusfotboll. 

Det faktum att det bara finns en hall i Bro begränsar möjligheten att bedriva 

tränings- och matchverksamhet i denna kommundel. Det finns inget behov av 

ytterligare hall som inte har fullstora mått då beläggningsgraden i 

gymnastiksalarna endast är 40 % och i Bro finns det i dag tre mindre hallar.  

Det råder en obalans mellan kommundelarna vad gäller sporthallar då 

Kungsängen snart har fyra fullstora hallar med 85 % beläggning varav en går 

att dela upp i tre mindre. Med en ny fullstor sporthall i Bro ökar möjligheten 

för föreningslivet att utöva sin verksamhet och gör det möjligt för kommunens 

barn och ungdomar att genomföra spontanaktiviteter Detta kommer att gynna 

den allmänna folkhälsan då fler får möjlighet att utöva sina fritidsintressen på 

hemmaplan men även gynna känslan av tryggheten på bostadsorten med ökad 

rörelse till och från anläggningen.  

Handboll är exempel på en aktivitet som hittills inte har erbjudits i Bro med 

anledning av att det inte finns utrymme i någon hall. Det innebär att handbollen 

i kommunen idag har sitt huvudsakliga upptagningsområde av ungdomar i 

Kungsängen.  

Med hänsyn till ovanstående är därför en fullstor sporthall i Bro redan högt 

prioriterat i kommunens lokalresursplan. 

Kultur- och fritidskontoret anser att den nya hallen bör ligga på Bro IP för att 

kunna dra nytta av de faciliteter som finns i området. Det underlättar också 

logistiken för föreningslivet när de vill arrangera läger och cuper. Hallen kan 

då även användas dagtid av de nya planerade skolorna i Bro. Detta gör att Bro 

får ett nytt samlat centrum för Idrott och bidrar till kommunens attraktionskraft. 
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Beslutsunderlag 

 Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro 

sporthall undertecknad Naser Vukovic (S) 2:e viceordförande i Kultur 

och fritidsnämnden – 26 juli 2019 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anse motionen 

besvarad i och med att ny fullstor sporthall redan är prioriterad i kommunens 

lokalresursplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Naser Vukovic (S) yrkar bifall till motionen. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut för 

Sverigedemokraternas räkning. 

Beslutsgång 

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

varandra. Han finner därefter att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 

med Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Maria Palm 

Enhetschef Fritidsenheten 

Fritidsavdelningen 

+46 8-581 690 94 

maria.palm@upplands-bro.se 

2020-05-03 KFN 19/0223  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Yttrande - Motion om att bygga en träningshall i 
anslutning till befintlig Bro sporthall, KS 19/0479 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anse motionen 

besvarad i och med att ny fullstor sporthall redan är prioriterad i kommunens 

lokalresursplan. 

Sammanfattning 

I en motion från Naser Vukovic (S), 2:e vice ordförande i Kultur- och 

fritidsnämnden, daterad den 26 juli 2019, föreslås att en träningshall byggs i 

anslutning till Bro Sporthall i Bro samhälle.  

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Det finns i dag endast en fullstor idrottshall i Bro. Med fullstor hall avses en 

hall med en spelplan med måtten 20 x 40 meter som är godkänd för sporter 

som handboll, innebandy, basket och futsal som är en form av inomhusfotboll. 

Det faktum att det bara finns en hall i Bro begränsar möjligheten att bedriva 

tränings- och matchverksamhet i denna kommundel. Det finns inget behov av 

ytterligare hall som inte har fullstora mått då beläggningsgraden i 

gymnastiksalarna endast är 40 % och i Bro finns det i dag tre mindre hallar.  

Det råder en obalans mellan kommundelarna vad gäller sporthallar då 

Kungsängen snart har fyra fullstora hallar med 85 % beläggning varav en går 

att dela upp i tre mindre. Med en ny fullstor sporthall i Bro ökar möjligheten 

för föreningslivet att utöva sin verksamhet och gör det möjligt för kommunens 

barn och ungdomar att genomföra spontanaktiviteter Detta kommer att gynna 

den allmänna folkhälsan då fler får möjlighet att utöva sina fritidsintressen på 

hemmaplan men även gynna känslan av tryggheten på bostadsorten med ökad 

rörelse till och från anläggningen.  

Handboll är exempel på en aktivitet som hittills inte har erbjudits i Bro med 

anledning av att det inte finns utrymme i någon hall. Det innebär att handbollen  

i kommunen idag har sitt huvudsakliga upptagningsområde av ungdomar i 

Kungsängen.  

Med hänsyn till ovanstående är därför en fullstor sporthall i Bro redan högt 

prioriterat i kommunens lokalresursplan. 
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Kultur- och fritidskontoret anser att den nya hallen bör ligga på Bro IP för att 

kunna dra nytta av de faciliteter som finns i området. Det underlättar också 

logistiken för föreningslivet när de vill arrangera läger och cuper. Hallen kan 

då även användas dagtid av de nya planerade skolorna i Bro. Detta gör att Bro 

får ett nytt samlat centrum för Idrott och bidrar till kommunens attraktionskraft. 

Beslutsunderlag 

 Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro 

sporthall undertecknad Naser Vukovic (S) 2:e viceordförande i Kultur 

och fritidsnämnden – 26 juli 2019 

Barnperspektiv 

Detta är positivt i ett barnperspektiv då det möjliggör fler träningstider och 

stunder av kultur- och fritidsaktiviteter för barn i alla åldrar. Det berikar barn 

och ungas fritid och ökar känslan av att finnas i ett sammanhang samt 

motverkar fysisk ohälsa. Med fler tider finns också möjlighet för barnens 

vårdnadshavare att använda anläggningen. Goda förebilder är viktiga i barns 

liv för att skapa en god livsstil. 

 Kultur- och fritidskontoret 

  

Maria Palm  

Avdelningschef Fritid 

 

Hannah Rydstedt Nencioni 

 

Kultur- och fritidschef  

  

Bilagor 

 Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro 

sporthall undertecknad den 26 juli 2019. 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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§ 92 Övergripande mål och budget 2022 
med planering för 2023 – 2024 
 Dnr KS 21/0008 

Beslut 

1. Skattesatsen för 2022 fastställs till 19:40.  

2. Övergripande mål och budget för 2022 med planering för 2023-2024 
inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 26 maj 2021. 

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och ny ram 
för långfristiga lån sätts till 400 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik 
Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 26 maj 2021. 

6. Uppföljning under 2022 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2022. 

8. Kommunstyrelsen får under 2022, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2022 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet med 
bilaga 2. 

11. Kommunfullmäktige fastställer budget 2022 för kommunens revision i 
enlighet med revisionens äskande. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

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

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

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

Agnieszka Silversjö (SD), Andreas Persson (SD), Johan Silversjö (SD), 

Annette Nyberg (SD), Jan Ramstedt (SD) och Börje Svensson (SD) reserverar 

sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fastställde 3 februari 2021 anvisningar och tidsplan för 

arbetet med budget 2022–2024. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos 

(M), kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark (L), Jan 

Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 26 maj 2021 lagt fram förslag till 

Övergripande mål med budget för 2022 och planering för 2023–2024. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2021 med 

bilaga; Övergripande mål och budget 2022 – med planering för 2023–

2024. 

 Nämndernas underlag till budget, i akt. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Skattesatsen för 2022 fastställs till 19:40.  
2. Övergripande mål och budget för 2022 med planering för 2023-2024 

inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik 
Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards 
(C) förslag 26 maj 2021. 

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och ny 
ram för långfristiga lån sätts till 400 mnkr, godkänns i enlighet med 
Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa 
Edwards (C) förslag 26 maj 2021. 

6. Uppföljning under 2022 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess 
och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar 
till nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2022. 

8. Kommunstyrelsen får under 2022, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 
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9. Kommunstyrelsen får under 2022 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet 
med bilaga 2 

Kommunfullmäktige beslutar för egen del  

Kommunfullmäktige fastställer budget 2022 för kommunens revision i enlighet 

med revisionens äskande.  

Yttranden 

Fredrik Kjos (M), Jan Stefansson (KD), Börje Wredén (L), Marcus Sköld (M), 

Mattias Peterson (C), Tina Teljstedt (KD), Martin Normark (L), Lisa Edwards 

(C), Paul Gustafsson (M), Hans Åberg (L), Jan-Erik Björk (KD), Camilla 

Janson (S), Jan Lannefelt (S), Catharina Andersson (S), Naser Vukovic (S), 

Kerstin Ahlin (S), Rolf Nersing (S), Birgitta Nylund (S), Johan Silversjö (SD), 

Jan Ramstedt (SD), Anette Nyberg (SD), Börje Svensson (SD), Sara 

Ridderstedt (MP), Erik Karlsson (V), Kjell A Johansson (V), Khalouta Simba 

(V), Annelies Lindblom (V) yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M), Börje Wredén (L), Marcus Sköld (M), Mattias Peterson (C), 

Tina Teljstedt (KD) Martin Normark (L), Lisa Edwards (C), Paul Gustafsson 

(M) och Jan Stefansson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till 

Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023 – 2024. 

Camilla Janson (S), Jan Lannefelt (S), Catharina Andersson (S), Kerstin Ahlin 

(S) och Rolf Nersing (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till 

budget för 2022. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall Miljöpartiets förslag till budget för 2022. 

Kjell A Johansson (V), Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) yrkar bifall 

till Vänsterpartiets förslag till budget för 2022. 

Johan Silversjö (SD) och Anette Nyberg (SD) yrkar bifall till 

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsens förslag till övergripande mål och budget 2022. 

2. Socialdemokraternas förslag till övergripande mål och budget 2022. 

3. Sverigedemokraternas förslag till övergripande mål och budget 2022. 

4. Vänsterpartiets förslag till övergripande mål och budget 2022. 

5. Miljöpartiets förslag till övergripande mål och budget 2022. 
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Ordföranden utser Kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. Ordföranden 

ställer Socialdemokraternas förslag, Sverigedemokraternas förslag, 

Vänsterpartiets förslag samt Miljöpartiets förslag mot varandra för att utse 

motförslag till Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige 

vill ställa Socialdemokraternas förslag mot huvudförslaget. 

Ordförande ställer därefter Kommunstyrelsens förslag till beslut mot 

Socialdemokraternas förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat i 

enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder och kommunala bolag 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-03-16 

 

 

§ 28 Svar på motion om att bygga en 
träningshall i anslutning till befintlig Bro 
sporthall 

 Dnr KS 19/0479 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänsyn till att det i kommunens 

lokalförsörjningsplan finns planering för en ny fullstor sporthall i Bro som en 

del av utvecklingen av Bro IP och att kommunen har för avsikt att ta vara på 

önskemål och erfarenheter från föreningar och civilsamhälle under 

utvecklingsarbetet. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 
  

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

I en motion inkommen den 26 juli 2019, föreslår från Naser Vukovic (S) att en 

träningshall byggs i anslutning till Bro sporthall i Bro samhälle. I motionen 

framhålls att föreningslivet behöver fler ytor och bokningsbara tider för att 

kunna erbjuda fler barn och ungdomar möjlighet att delta i sport- eller 

kulturaktiviteter. Motionären yrkar också på att det förs en dialog med 

föreningslivet inför byggandet av ny lokal. Enligt motionären skulle en 

träningshall i anslutning till Brohuset kunna nyttjas för de aktiviteter som kan 

ske i en mindre hall, vilket skulle kunna frigöra tid i de fullstora hallarna. 

Kultur och fritidsnämnden yttrade sig den 26 maj 2020. Nämnden håller med 

motionären om att det finns behov av fler bokningsbara tider för barn-och 

ungdomar. Kultur-och fritidsnämnden anser dock att det är en stor hall som 

Bro behöver och inte ytterligare en mindre. En ny fullstor sporthall finns med i 

kommunens lokalförsörjningsplan som är beslutad av Kommunfullmäktige den 

9 juni 2021. En förstudie för utvecklingen Bro IP är påbörjad. 

Kommunledningskontoret konstaterar att det finns ett väl upparbetat samarbete 

mellan kommunen och flera aktiva föreningar i Bro. Kultur- och fritidskontoret 

kommer att föra en dialog med föreningslivet inför byggandet av en ny 

sporthall i Bro för att så många som möjligt ska få användning och glädje av 

hallen. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-03-16 

 

 

Kommunledningskontoret ansluter till Kultur- och fritidsnämndens förslag om 

att motionen är att anses som besvarad med hänsyn till ovanstående. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2022. 

 Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro 

sporthall inkommen den 26 juli 2019 

 Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 maj 

2020 

 Kultur- och fritidskontorets yttrande den 3 maj 2020. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni 

2021. 

 Bilaga 2 till övergripande mål och budget 2022- lokalförsörjningsplan. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänsyn till att det i kommunens 

lokalförsörjningsplan finns planering för en ny fullstor sporthall i Bro som en 

del av utvecklingen av Bro IP och att kommunen har för avsikt att ta vara på 

önskemål och erfarenheter från föreningar och civilsamhälle under 

utvecklingsarbetet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till motionen. 

Erik Karlsson (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

liggande förslag till beslut.  

Beslutet skickas till: 

 Motionären  
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Svar på motion om rätt till 30 timmar på 
förskolan 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad då Upplands Bro kommun har valt att införa tillsynstiden 

om 30 timmar per vecka i förskolan. Detta inbegriper barn till vårdnadshavare 

som är arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden yttrade sig den 14 december 2021 gällande en motion 
som inkommit från Sara Ridderstedt (MP). Motionen handlar om ett förslag att 

ge barn till arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga rätt till en tillsynstid om 
30 timmar per vecka i förskolan. I sitt yttrande så lyfter Utbildningskontoret att 

Upplands-Bro kommun har valt att införa tillsynstiden om 30 timmar per vecka 
i förskolan. Detta eftersom Utbildningsnämnden den 9 november 2021 
beslutade om Alliansens budget för verksamhetsåret 2022, däri det låg ett 

förslag om att erbjuda alla barn i förskolan 30 timmars tillsynstid i veckan. 
Kommunledningskontoret stödjer därmed Utbildningskontoret bedömning att 

motionen anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2022 

 Protokollsutdrag Utbildningsnämnden den 14 december 2021 

 Utbildningsnämndens yttrande den 23 november 2021 

 Motion om rätt till 30 timmar på förskolan den 14 februari 2020 

Ärendet 
I februari 2020 inkom en motion från Sara Ridderstedt (MP) om att ge barn till 

arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga rätt till en tillsynstid om 30 timmar 

per vecka i förskolan. Motionären beskriver vikten av förskolans verksamhet 

för barnet, då förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och är en 

förberedelse inför förskoleklass samt vidare skolgång. Motionären menar att 

det är en likvärdighetsfråga och hänvisar till Barnkonventionen som blivit lag 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
   KS 20/0131 

 
 

 

sedan 1 januari 2020 för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla 

barn.  

Utbildningsnämnden yttrade sig i ärendet under sammanträdet den 14 

december 2021. I yttrandet lyfter Utbildningskontoret att enligt skollagen 8 

kap. 6 § har barn till vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga med 

ett annat barn rätt till totalt 15 timmar tillsynstid i veckan. Utbildningskontoret 

informerar om att Upplands Bro kommun tidigare har valt att införa den 

lagstadgade tillsynstiden om maximalt 15 timmar per vecka i förskolan.  

Den 9 november 2021 så beslutade Utbildningsnämnden om alliansens budget 

för verksamhetsåret 2022. Däri låg ett förslag om att erbjuda alla barn i 

förskolan 30 timmars tillsynstid i veckan. Detta inbegriper barn till 

vårdnadshavare som är arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna. Detta då det 

bidrar till att de barn som behöver förskolans utbildning mest, får mer tid i 

förskolan. Utbildningsnämnden beslutade i och med detta på sammanträdet den 

14 december 2021 att motionen anses vara besvarad.  

Kommunledningskontoret delar Utbildningskontorets bedömning att motionen 

är besvarad med hänsyn till ovanstående. 

Barnperspektiv 
Att ge alla barn en likvärdig start och gemensam grund som stärker barnens 

självförtroende och självkänsla inför grundskolan är en prioriterad fråga som 
stärks i och med regeländringen. 

Kommunledningskontoret  

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag Utbildningsnämnden den 14 december 2021 

2. Utbildningsnämndens yttrande den 23 november 2021 

3. Motion om rätt till 30 timmar på förskolan den 14 februari 2020 

Beslut sänds till 

 

 Motionär Sara Ridderstedt (MP) 
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PROTOKOLLSUTDRAG 12 (31)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-12-14 

 

 

§ 59 Yttrande - Motion om rätt till 30 timmar 
på förskolan 

 Dnr UN 20/0085 

Beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och 

föreslår Kommunfullmäktige besluta om att motionen är besvarad.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Rolf Nersing (S), Kristian Cronsell (S) och Björn-Inge Björnberg (S) reserverar 

sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

I februari 2020 inkom en motion från Miljöpartiet till kommunen som 

överlämnades till Utbildningsnämnden för yttrande. Motionen handlar om ett 

förslag att ge barn till arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga rätt till en 

tillsynstid om 30 timmar per vecka i förskolan. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2021 

 Begäran om yttrande – Motion om rätt till 30 timmar på förskolan 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och 

föreslår Kommunfullmäktige besluta om att motionen är besvarad.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Nersing (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på följande förslag till 

beslut: ”att Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

bifalla motionen.” 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt 
Rolf Nersings (S) förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt 

liggande förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Sara Ridderstedt (MP) 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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Yttrande - Motion om rätt till 30 timmar på 
förskolan 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och 

föreslår Kommunfullmäktige besluta om att motionen är besvarad.  

Sammanfattning 

I februari 2020 inkom en motion från Miljöpartiet till kommunen som 

överlämnades till Utbildningsnämnden för yttrande. Motionen handlar om ett 

förslag att ge barn till arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga rätt till en 

tillsynstid om 30 timmar per vecka i förskolan. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2021 

 Begäran om yttrande – Motion om rätt till 30 timmar på förskolan 

Ärendet 

I februari 2020 inkom en motion från Sara Ridderstedt (MP) om att ge barn till 

arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga rätt till en tillsynstid om 30 timmar 

per vecka i förskolan. Motionären beskriver vikten av förskolans verksamhet 

för barnet, då förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och är en 

förberedelse inför förskoleklass samt vidare skolgång. Motionären menar att 

det är en likvärdighetsfråga och hänvisar till Barnkonventionen som blivit lag 

sedan 1 januari 2020 för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla 

barn. 

Utbildningskontorets yttrande 

Enligt skollagen 8 kap. 6 § har barn till vårdnadshavare som är arbetslösa eller 

föräldralediga med ett annat barn rätt till totalt 15 timmar tillsynstid i veckan. 

Upplands Bro kommun har tidigare valt att införa den lagstadgade tillsynstiden 

om maximalt 15 timmar per vecka i förskolan. 

Den 9 november 2021 beslutade nämnden om alliansens budget för 

verksamhetsåret 2022.  Däri låg ett förslag om att erbjuda alla barn i förskolan 

30 timmars tillsynstid i veckan. Detta inbegriper barn till vårdnadshavare som 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-11-23 UN 20/0085 

 
 

är arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna. Detta då det bidrar till att de barn 

som behöver förskolans utbildning mest, får mer tid i förskolan. 

Barnperspektiv 

Att ge alla barn en likvärdig start och gemensam grund som stärker barnens 

självförtroende och självkänsla inför grundskolan är en prioriterad fråga som 

stärks i och med regeländringen. 

 

 

 

 

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef 

 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Begäran om yttrande – Motion om rätt till 30 timmar på förskolan 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 



52 Svar på motion om rätt till 30 timmar på förskolan - KS 20/0131-3 Svar på motion om rätt till 30 timmar på förskolan : Motion om rätt till 30 timmar på förskolan.pdf

Från: Sara Ridderstedt 
Skickat: den 14 februari 2020 10:17 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Motion 30 h 
 

 
Ge barn till arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga rätt till 30 timmar på förskolan  
Förskolan spelat en avgörande roll för att alla barn får tillgång till språket, till gemensamma 
upplevelser och till möten som ökar förståelsen för varandras olikheter. Förskolan lägger 
grunden för det livslånga lärandet och är en förberedelse inför förskoleklass samt vidare 
skolgång. I förskolan får barnen möjlighet att under roliga och trygga former lära sig saker 
genom att: leka, skapa och utforska — på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.  
I Upplands-Bro har Minoritetsalliansen (M, L, C, KD) valt att införa max 15 timmar per vecka för 
barn till föräldrar som saknar arbete, är sjukskrivna eller som är föräldralediga med yngre 
syskon. 
Att begränsa barns möjlighet att ta del av förskolans pedagogik och gemenskap är i grunden 
oförenlig med en modern syn på förskolan. Förskolan är en pedagogisk verksamhet med egen 
läroplan och utbildade pedagoger. Det har förtydligats ytterligare i och med den nya skollagen. 
Förskolan erbjuder en genomtänkt mix av lek, kompisar, pyssel och pedagogik som den 
arbetslösa föräldern med krav på arbetssökande på heltid eller den föräldralediga med ett eller 
flera syskon att ta hand om ofta har svårt att erbjuda.  
Forskning visar att barn som får sin vistelsetid på förskolan beskuren ofta upplever en brist på 
kontinuitet och känner sig utanför. Språkutvecklingen för barn med annat modersmål än svenska 
är ett exempel. Om barn med annat modersmål än svenska får leka med andra barn lär de sig 
snabbare att uttrycka sig på det svenska språket. Sedan 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag 
i Sverige för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla barn. 
Miljöpartiet anser att förskolan ska vara till för barnens behov. Föräldrarnas situation får inte leda 
till att barnen skickas hem efter tre timmar och därmed ges sämre rättigheter och möjligheter än 
andra barn. Enligt likvärdighetsprincipen ska barnen ges samma chans att ta del av förskolans 
verksamhet.  
Sara Ridderstedt ledamot Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLLSUTDRAG 23 (42)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-03-16 

 

 

§ 29 Svar på motion om rätt till 30 timmar på 
förskolan 

 Dnr KS 20/0131 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad då Upplands Bro kommun har valt att införa tillsynstiden 

om 30 timmar per vecka i förskolan. Detta inbegriper barn till vårdnadshavare 

som är arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 

reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 
 

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

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden yttrade sig den 14 december 2021 gällande en motion 
som inkommit från Sara Ridderstedt (MP). Motionen handlar om ett förslag att 

ge barn till arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga rätt till en tillsynstid om 
30 timmar per vecka i förskolan. I sitt yttrande så lyfter Utbildningskontoret att 

Upplands-Bro kommun har valt att införa tillsynstiden om 30 timmar per vecka 
i förskolan. Detta eftersom Utbildningsnämnden den 9 november 2021 
beslutade om Alliansens budget för verksamhetsåret 2022, däri det låg ett 

förslag om att erbjuda alla barn i förskolan 30 timmars tillsynstid i veckan. 
Kommunledningskontoret stödjer därmed Utbildningskontoret bedömning att 

motionen anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2022 

 Protokollsutdrag Utbildningsnämnden den 14 december 2021 

 Utbildningsnämndens yttrande den 23 november 2021 

 Motion om rätt till 30 timmar på förskolan den 14 februari 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad då Upplands Bro kommun har valt att införa tillsynstiden 

om 30 timmar per vecka i förskolan. Detta inbegriper barn till vårdnadshavare 

som är arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-03-16 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till motionen. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar för Miljöpartiets räkning bifall till motionen. 

Erik Karlsson (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiets förslag. Ordföranden 

ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen har beslutat i 
enlighet med liggande förslag till beslut.  

Beslutet skickas till: 

 Motionären 
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Svar på motion om statsodling och odling i 
förskolor och skolor 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänvisning till följande: 

Det finns i dagsläget inte ett behov av en kommunövergripande plan för 

stadsodling och skolträdgårdar. Förskolor och skolor har möjlighet att på eget 

initiativ införa odling som ett inslag i undervisningen, vilket skapar frihet att 

själva bestämma odlingens utformning och omfattning. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden yttrade sig den 14 december 2021 gällande en motion 

som inkommit från Socialdemokraterna i Upplands-Bro. Motionen gäller ett 

förslag om att arbeta fram en kommunövergripande plan för stadsodling och 

skolträdgårdar. Utbildningskontoret lyfter i sitt yttrande att de ser positivt på 

förslaget om odling på förskolor och skolor. Utbildningskontoret framför dock 

att förslaget om en kommunövergripande plan för skolträdgårdar inte är en 

högt prioriterad fråga i dagsläget eftersom skolor behöver mycket stöd och 

handledning för att pedagogiska odlingsträdgårdar ska kunna etableras och bli 

långsiktiga. Utbildningsnämnden beslutade i och med detta på sammanträdet 

den 14 december 2021 om att motionen avslås. Utbildningskontoret framför att 

förskolor och skolor på eget initiativ kan införa odling som ett inslag i 

undervisningen, något som Utbildningskontoret sett flera goda exempel på i 

kommunen.  

Kommunledningskontoret stödjer Utbildningskontorets bedömning om att 

avslå motionen med hänsyn till ovanstående. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 februari 2022 

 Protokollsutdrag Utbildningsnämnden den 14 december 2021 

 Utbildningsnämndens yttrande den 22 november 2021 

 Motion om stadsodling och odling i förskolor och skolor den 30 

september 2020 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-08-24 KS 20/0630 

 
 

Ärendet 
Den 15 september 2020 inkom en motion från Socialdemokraterna i Upplands-

Bro. Motionen gäller ett förslag om att arbeta fram en kommunövergripande 

plan för stadsodling och skolträdgårdar. Motionärerna framför att syftet med 

planen är att möjliggöra odling i olika former och flera kommundelar samt att 

fler ska skolträdgårdar ska växa fram tillsammans med barn, elever, 

skolpersonal och andra intresserade. Skolträdgårdar, menar motionärerna, är ett 

sätt för barn att öka förståelsen för naturens kretslopp och biologisk mångfald. 

Vidare framhålls att man i skolträdgårdar kan arbeta ämnesövergripande och 

att barn och skolpersonal tillsammans kan ta hand om planering, anläggning, 

skörd och tillagning. 

 

I sitt yttrande så lyfter Utbildningskontoret att de ser positivt på förslaget om 

odling på förskolor och skolor. Förutom en ökad delaktighet och ett ökat 

engagemang för hållbarhet och gröna frågor hos kommunens unga invånare 

kan kunskap om närodlad mat och andra lokalproducerade produkter främja 

kommunfullmäktiges mål om att vara en klimatneutral kommun år 2030 och 

bidra till en god folkhälsa bland medborgarna. Utbildningskontoret framför 

dock att förslaget om en kommunövergripande plan för skolträdgårdar inte är 

en högt prioriterad fråga i dagsläget. De hänvisar i sitt yttrande till erfarenhet 

från t. ex Göteborgs stad som visar att skolorna behöver mycket stöd och 

handledning för att pedagogiska odlingsträdgårdar ska kunna etableras och bli 

långsiktiga. I och med detta så beslutade Utbildningsnämnden på sammanträdet 

den 14 december 2021 om att avslå motionen. 

 

Utbildningskontoret lyfter att förskolor och skolor på eget initiativ kan införa 

odling som ett inslag i undervisningen, något som de sett flera goda exempel på 

i kommunen. Detta ger frihet att själva bestämma odlingens utformning och 

omfattning, vilket kan vara positivt då pedagoger och lärare själva kan välja att 

lägga en del av sin undervisning utomhus.  

 

Kommunledningskontoret delar Utbildningskontorets bedömning att avslå 

motionen med hänsyn till ovanstående. 

Barnperspektiv 
Ur ett barnperspektiv är det viktigt att ta hänsyn till barnens intresse vid tema 
och upplägg av undervisningen vilket möjliggörs genom att förskolor och 

skolor på ett eget initiativ inför odling som ett inslag i densamma. 

 

Kommunledningskontoret 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-08-24 KS 20/0630 

 
 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag Utbildningsnämnden den 14 december 2021 

2. Utbildningsnämndens yttrande den 22 november 2021 

3. Motion om stadsodling och odling i förskolor och skolor den 30 

september 2020 

Beslut sänds till 

 Motionär 

 



       ing i förskolor och skolor - KS 20/0630-4 Svar på motion om stadsodling och odling i förskolor och skolor : Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 2-14-1--20 - Yttrande - Motion om stadsodling och odling i förskolor och skolor

 

PROTOKOLLSUTDRAG 13 (31)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-12-14 

 

 

§ 60 Yttrande - Motion om stadsodling och 
odling i förskolor och skolor 

 Dnr UN 20/0307 

Beslut 
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt 

eget och föreslår Kommunfullmäktige besluta om att avslå motionen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Rolf Nersing (S), Kristian Cronsell (S) och Björn-Inge Björnberg (S) reserverar 

sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Den 15 september 2020 inkom en motion från Socialdemokraterna som 

överlämnades till Utbildningsnämnden för yttrande. Motionen gäller ett förslag 
om att arbeta fram en kommunövergripande plan för stadsodling och 
skolträdgårdar. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2021. 

 Begäran om yttrande – Motion om stadsodling och odling i förskolor 

och skolor den 30 september 2020. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt 
eget och föreslår Kommunfullmäktige besluta om att avslå motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rolf Nersing (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på följande förslag till 
beslut: ”att Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt 

eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.” 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt 

Rolf Nersings (S) förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt 
liggande förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S) och Rolf Nersing (S) 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Josefin Almberg 

   

Utbildningskontoret 

   

Josefin.Almberg@upplands-bro.se 

2021-11-22 UN 20/0307  

Utbildningsnämnden 
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Yttrande - Motion om stadsodling och odling i 
förskolor och skolor  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och 

föreslår Kommunfullmäktige besluta om att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Den 15 september 2020 inkom en motion från Socialdemokraterna som 

överlämnades till Utbildningsnämnden för yttrande. Motionen gäller ett förslag 

om att arbeta fram en kommunövergripande plan för stadsodling och 

skolträdgårdar. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2021. 

 Begäran om yttrande – Motion om stadsodling och odling i förskolor 

och skolor den 30 september 2020. 

Ärendet 

Den 15 september 2020 inkom en motion från Socialdemokraterna som 

överlämnades till Utbildningsnämnden för yttrande. Motionen gäller ett förslag 

om att arbeta fram en kommunövergripande plan för stadsodling och 

skolträdgårdar. Motionärerna framför att syftet med planen är att möjliggöra 

odling i olika former och flera kommundelar samt att fler ska skolträdgårdar 

ska växa fram tillsammans med barn, elever, skolpersonal och andra 

intresserade. Skolträdgårdar, menar motionärerna, är ett sätt för barn att öka 

förståelsen för naturens kretslopp och biologisk mångfald. Vidare framhålls att 

man i skolträdgårdar kan arbeta ämnesövergripande och att barn och 

skolpersonal tillsammans kan ta hand om planering, anläggning, skörd och 

tillagning. 

Utbildningskontorets yttrande 

Utbildningskontoret ser positivt på förslaget om odling på förskolor och skolor. 

Förutom en ökad delaktighet och ett ökat engagemang för hållbarhet och gröna 

frågor hos kommunens unga invånare kan kunskap om närodlad mat och andra 

lokalproducerade produkter främja kommunfullmäktiges mål om att vara en 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-11-22 UN 20/0307 

 
 

 

klimatneutral kommun år 2030 (*1) och bidra till en god folkhälsa bland 

medborgarna. 

Utbildningskontoret vill dock framföra att förslaget om en 

kommunövergripande plan för skolträdgårdar inte är en högt prioriterad fråga i 

dagsläget. Erfarenhet från t. ex Göteborgs stad visar att skolorna behöver 

mycket stöd och handledning för att pedagogiska odlingsträdgårdar ska kunna 

etableras och bli långsiktiga (*2). 

Förskolor och skolor kan på eget initiativ införa odling som ett inslag i 

undervisningen, något som Utbildningskontoret sett flera goda exempel på i 

kommunen. Detta ger frihet att själva bestämma odlingens utformning och 

omfattning, vilket kan vara positivt då pedagoger och lärare själva kan välja att 

lägga en del av sin undervisning utomhus. 

Fotnoter 

*1 Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023–2024, KS 21/0008-14. 

*2 Pedagogiska odlingsträdgårdar Slutrapport – R 2014:11 

Barnperspektiv 

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att ta hänsyn till barnens intresse vid tema 

och upplägg av undervisningen vilket möjliggörs genom att förskolor och 

skolor på ett eget initiativ inför odling som ett inslag i densamma.  

Utbildningskontoret 

Fredrik Nordvall 

 

Utbildningschef  

  

Bilagor 

1. Begäran om yttrande – Motion om stadsodling och odling i förskolor 

och skolor den 30 september 2020. 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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MOTION 

Kommunfullmäktige 30 september 2020 

Upplands-Bro kommun 

 

STADSODLING OCH ODLING I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR 

  

Socialdemokraterna i Upplands-Bro föreslår att kommunen arbetar fram en 

kommunövergripande plan för stadsodling och skolträdgårdar 

  

Syftet med en sådan plan är att möjliggöra odling i olika former och i flera 

kommundelar, samt att fler skolträdgårdar ska kunna växa fram tillsammans 

med barn i förskola, elever, skolpersonal och andra intresserade. Genom 

skolträdgårdar och odlings parker kan gröna och kreativa utomhusmiljöer 

skapas, med ökad delaktighet och större ansvarstagande för förskole/skolmiljön 

och våra gemensamma grönområden. 

  

Skolträdgårdar och odling på förskolor och skolor är ett sätt för barn att 

upptäcka matens väg från jord till bord och öka förståelse för vikten av biologisk 

mångfald. I en skolträdgård kan barn, elever, pedagoger och övrig skolpersonal 

arbeta ämnesövergripande och tillsammans och ta hand om planering, 

anläggning, skörd och tillagning. 

 

Socialdemokraterna föreslår därför att 

kommundirektören får i uppdrag att arbeta fram en kommunövergripande plan 

för stadsodling och skolträdgårdar. 

 

Camilla Janson (S) 

Catharina Andersson (S) 

Rolf Nersing (S) 

För Socialdemokraterna i Upplands-Bro 
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PROTOKOLLSUTDRAG 26 (42)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-03-16 

 

 

§ 30 Svar på motion om stadsodling och 
odling i förskolor och skolor 

 Dnr KS 20/0630 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänvisning till följande: 

Det finns i dagsläget inte ett behov av en kommunövergripande plan för 

stadsodling och skolträdgårdar. Förskolor och skolor har möjlighet att på eget 

initiativ införa odling som ett inslag i undervisningen, vilket skapar frihet att 

själva bestämma odlingens utformning och omfattning. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 

reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 
 

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 
 

Camilla Janson (S) lämnar en protokollsanteckning som återfinns i slutet av 
paragrafen. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden yttrade sig den 14 december 2021 gällande en motion 

som inkommit från Socialdemokraterna i Upplands-Bro. Motionen gäller ett 

förslag om att arbeta fram en kommunövergripande plan för stadsodling och 

skolträdgårdar. Utbildningskontoret lyfter i sitt yttrande att de ser positivt på 

förslaget om odling på förskolor och skolor. Utbildningskontoret framför dock 

att förslaget om en kommunövergripande plan för skolträdgårdar inte är en 

högt prioriterad fråga i dagsläget eftersom skolor behöver mycket stöd och 

handledning för att pedagogiska odlingsträdgårdar ska kunna etableras och bli 

långsiktiga. Utbildningsnämnden beslutade i och med detta på sammanträdet 

den 14 december 2021 om att motionen avslås. Utbildningskontoret framför att 

förskolor och skolor på eget initiativ kan införa odling som ett inslag i 

undervisningen, något som Utbildningskontoret sett flera goda exempel på i 

kommunen.  

Kommunledningskontoret stödjer Utbildningskontorets bedömning om att 

avslå motionen med hänsyn till ovanstående.   
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PROTOKOLLSUTDRAG 27 (42)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-03-16 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 februari 2022 

 Protokollsutdrag Utbildningsnämnden den 14 december 2021 

 Utbildningsnämndens yttrande den 22 november 2021 

 Motion om stadsodling och odling i förskolor och skolor den 30 

september 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänvisning till följande: 

Det finns i dagsläget inte ett behov av en kommunövergripande plan för 

stadsodling och skolträdgårdar. Förskolor och skolor har möjlighet att på eget 

initiativ införa odling som ett inslag i undervisningen, vilket skapar frihet att 

själva bestämma odlingens utformning och omfattning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till motionen. 

Erik Karlsson (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall till motionen samt till 

Socialdemokraternas protokollsanteckning. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
liggande förslag till beslut.  

Protokollsanteckning 
Camilla Janson (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Syftet med motionen är att en kommunövergripande plan ska möjliggöra, 
inspirera och skapa förutsättningar för förskolor och skolor att efter intresse 
och initiativ kunna skapa odlingsmöjligheter.  

Huvudsyftet med motionen är att förskolor och skolor fortsatt på eget 

initiativ ska kunna införa odling som ett inslag i undervisningen med frihet att 
skapa odlingens utformning och omfattning.” 

Beslutet skickas till: 

 Motionär 
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Kansliavdelningen 
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2022-02-24 KS 21/0107  

Kommunstyrelsen 
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Svar på Motion om skolbibliotek och 
bibliotekarie i varje skola 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänsyn till följande: 

Det finns planering för en samverkan mellan utbildningskontoret och kultur- 

och fritidskontoret med målet att utveckla tillgång till litteratur och utbildad 

bibliotekspersonal för alla elever i Upplands-Bro kommun. Friskolor kommer 

välkomnas in i detta samarbete. Denna satsning på läsfrämjande åtgärder 

medför att det inte är aktuellt med någon ytterligare utredning gällande 

skolbibliotek. 

Sammanfattning 

Den 31 januari 2021 inkom en motion om skolbibliotek från Erik Karlsson, 
Vänsterpartiet. I motionen föreslås att kommunen ska tillsätta en utredning för 
att komma med ett komplett förslag på hur man kan få till stånd skolbibliotek i 

de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett huvudman, samt att till 
utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas med utbildade 

bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i förhållande till 
elevunderlag.  
 

Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet. 
Utbildningskontoret framför att de ser ett behov av att stötta rektorerna i deras 

ansvar över att skolbibliotekens verksamhet används som en del i 
undervisningen. Kultur- och fritidskontoret framför i sitt yttrande att kvaliteten 
på skolbibliotek varierar mellan kommuner och mellan skolor och att 

utredningen därför bör tillsättas. 
 

I Utbildningsnämndens budget för 2022 så fördelas 1,9 miljoner kronor extra 
till skolbiblioteken. Med hänsyn till detta kommer Utbildningskontoret att få i 
uppdrag att göra en kartläggning av den kommunala 

skolbiblioteksverksamheten. De ska i samverkan med Kultur- och 
fritidskontoret genomföra en översyn av vilka utvecklingsområden som finns 

hos de kommunala skolbiblioteken, samt hur man kan främja en mer likvärdig 
verksamhet. Kommunledningskontoret stödjer Utbildningskontoret och Kultur- 
och fritidskontorets bedömning i ärendet, och föreslår Kommunstyrelsen att 

motionen avslås med hänsyn till ovanstående. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-01-03 KS 21/0107 

 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2022 

 Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 14 

december 2021 

 Utbildningsnämndens yttrande den 29 november 2021 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 

maj 2021  

 Kultur- och fritidsnämndens yttrande den 14 april 2021 

 Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i varje skola inkommen den 

31 januari 2021  

Ärendet 
Den 31 januari 2021 inkom en motion om skolbibliotek från Erik Karlsson, 
Vänsterpartiet. I motionen föreslås att kommunen ska tillsätta en utredning för 

att komma med ett komplett förslag på hur man kan få till stånd skolbibliotek i 
de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett huvudman, samt att till 

utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas med utbildade 
bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i förhållande till 
elevunderlag.  

Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet. 
Utbildningskontoret framför att de ser ett behov av att stötta rektorerna i deras 

ansvar över skolbibliotekens verksamhet. Kultur- och fritidskontoret framför i 
sitt yttrande att kvaliteten på skolbibliotek varierar mellan kommuner och 
mellan skolor och att utredningen därför bör tillsättas. 

Utbildningskontorets bedömning 

I Utbildningsnämndens yttrande framgår att Utbildningskontoret ser ett behov 
av att stötta rektorerna i deras ansvar över att skolbibliotekens verksamhet 

används som en del i undervisningen. I Utbildningsnämndens budget för 2022 
fördelas 1,9 miljoner kronor extra till skolbiblioteken. En 
uppföljning/utredning där omfattningen av litteratur, samt bemanning, skulle 

före och efter att den nya budgeten trätt i kraft, kunna följas upp för att se att 
resurserna gör skillnad för eleverna. Utbildningsnämnden öppnar upp för ett än 

mer utvecklat och strukturerat samarbete mellan skolbiblioteken och 
folkbiblioteket, för att stärka elevernas lärande. 

Kultur- och fritidskontorets bedömning 

I Kultur- och fritidsnämndens yttrande framgår att det saknas en klar definition 

av begreppet skolbibliotek i skollagen. Detta har fått till följd att kvaliteten på 
skolbibliotek varierar från kommun till kommun och mellan skola och skola. 

Utredningen om stärkta bibliotek och läromedel (SOU 2021:3), som lades fram 
i januari 2021, föreslår en ändring i skollagen vad beträffar skolbiblioteken. Då 
dessa ändringar överensstämmer väl med Erik Karlssons motion föreslår 

Kultur- och fritidskontoret att utredningen tillsätts. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-01-03 KS 21/0107 

 
 

Kommunledningskontorets slutsatser 

I Utbildningsnämndens budget för 2022 så fördelas 1,9 miljoner kronor extra 
till skolbiblioteken. Med hänsyn till detta kommer Utbildningskontoret att få i 

uppdrag att göra en kartläggning av skolbiblioteksverksamheten. 
Utbildningskontoret ska i samverkan med Kultur- och fritidskontoret 
genomföra en översyn av vilka utvecklingsområden som finns hos de 

kommunala skolbiblioteken, samt hur man kan främja en mer likvärdig 
verksamhet. Utbildningskontoret och Kultur- och fritidskontorets bedömning i 

ärendet går i linje med varandra, och kommunledningskontoret kan konstatera 
att nämnderna i en gemensam verkan ska kartlägga vilka utvecklingsområden 
som finns hos de kommunala skolbiblioteken, samt hur man kan främja en mer 

likvärdig verksamhet. Kommunledningskontoret föreslår att även skolor som 
inte har kommunen som huvudman erbjuds möjlighet att samverka i arbetet 

med att utveckla och förbättra elevers tillgång till bibliotek och utbildad 
bibliotekspersonal. Kommunledningskontoret stödjer Utbildningskontoret och 
Kultur- och fritidskontorets bedömning i ärendet och föreslår att motionen 

avslås med hänsyn till ovanstående. 

Barnperspektiv 
Skolbibliotek är en verksamhet för hela skolan och inte enbart knuten till 

lokalen. Däremot är lokalen viktig som plats på flera sätt. Den kan vara hjärtat i 
skolan, en trygg och lugn plats för studiero och skolarbete och en plats för 
trivsel och möten mellan elever. Skolbiblioteket borgar även för en god 

språkutveckling och digital kompetens hos eleverna, men det är också en trygg 
miljö som motverkar pennalism och utanförskap. I skolbiblioteket möter eleven 

barn från andra klasser och vuxna personer som inte har ett 
bedömningsperspektiv. 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell Sara Lauri 

Kommundirektör Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag Utbildningsnämnden den 14 december 2021 

2. Utbildningsnämndens yttrande den 29 november 2021 

3. Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden den 25 maj 2021  

4. Kultur- och fritidsnämndens yttrande den 14 april 2021 

5. Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i varje skola den 31 januari 

2021 

Beslut sänds till 

 Motionär Erik Karlsson (V) 
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PROTOKOLLSUTDRAG 14 (31)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-12-14 

 

 

§ 61 Yttrande - Motion om skolbibliotek och 
bibliotekarie i varje skola 

 Dnr UN 21/0056 

Beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och 

föreslår Kommunfullmäktige besluta om att avslå motionen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Rolf Nersing (S), Kristian Cronsell (S) och Björn-Inge Björnberg (S) reserverar 

sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson, gruppledare i Vänsterpartiet, föreslår i en motion att kommunen 

tillsätter en utredning för att komma med ett komplett förslag på hur man kan 

få till stånd skolbibliotek i de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett 

huvudman, samt att till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas 

med utbildade bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i 

förhållande till elevunderlag.  

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 2 kap. 

36 § Skollagen (2010:800) 

Det är rektors ansvar att skolbibliotekets verksamhet används som en del i 

undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala 

kompetens. (Lgr 11 kap 2.8) 

Utbildningsnämnden ser behovet av att stötta rektorerna i detta ansvar och i 

nämndens budget för 2022 fördelas 1,9 miljoner kronor extra till 

skolbiblioteken. 

I dagsläget finns det skolbibliotek på alla våra kommunala grundskolor och 

dessa bemannas av skolpersonal under vissa tider av skoldagen. 

Utbildningskontoret ser ej ett behov av att utreda hur skolbibliotek kan komma 

till stånd på våra skolor, men en uppföljning/utredning där omfattningen av 

litteratur, samt bemanning, skulle före och efter att den nya budgeten trätt i 

kraft, kunna följas upp för att se att resurserna gör skillnad för eleverna.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2021 

 Begäran om yttrande - Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i 

varje skola den 31 januari 2021 
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PROTOKOLLSUTDRAG 15 (31)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-12-14 

 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och 

föreslår Kommunfullmäktige besluta om att avslå motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rolf Nersing (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på följande förslag till 
beslut: ”att Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt 

eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.” 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt 

Rolf Nersings (S) förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt 
liggande förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Erik Karlsson (V) 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 

 

 



54 Svar på Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i varje skola - KS 21/0107-5 Svar på Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i varje skola : Yttrande - Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i varje skola

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Ann-Louise Rantanen 

Kvalificerad utredare 

Utbildningskontoret 

+46 8-58169483 

Ann-Louise.Rantanen@upplands-bro.se 

2021-11-29 UN 21/0056  

Utbildningsnämnden 
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Yttrande - Motion om skolbibliotek och 
bibliotekarie i varje skola 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och 

föreslår Kommunfullmäktige besluta om att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson, gruppledare i Vänsterpartiet, föreslår i en motion att kommunen 

tillsätter en utredning för att komma med ett komplett förslag på hur man kan 

få till stånd skolbibliotek i de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett 

huvudman, samt att till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas 

med utbildade bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i 

förhållande till elevunderlag.  

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 2 kap. 

36 § Skollagen (2010:800) 

Det är rektors ansvar att skolbibliotekets verksamhet används som en del i 

undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala 

kompetens. (Lgr 11 kap 2.8) 

Utbildningsnämnden ser behovet av att stötta rektorerna i detta ansvar och i 

nämndens budget för 2022 fördelas 1,9 miljoner kronor extra till 

skolbiblioteken. 

I dagsläget finns det skolbibliotek på alla våra kommunala grundskolor och 

dessa bemannas av skolpersonal under vissa tider av skoldagen. 

Utbildningskontoret ser ej ett behov av att utreda hur skolbibliotek kan komma 

till stånd på våra skolor, men en uppföljning/utredning där omfattningen av 

litteratur, samt bemanning, skulle före och efter att den nya budgeten trätt i 

kraft, kunna följas upp för att se att resurserna gör skillnad för eleverna.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2021 

 Begäran om yttrande - Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i 

varje skola den 31 januari 2021 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
   UN 21/0056 

 
 

Ärendet 

Erik Karlsson, gruppledare i Vänsterpartiet, föreslår i en motion att kommunen 

tillsätter en utredning för att komma med ett komplett förslag på hur man kan 

få till stånd skolbibliotek i de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett 

huvudman, samt att till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas 

med utbildade bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i 

förhållande till elevunderlag.  

Utbildningskontorets yttrande  

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 2 kap. 

36 § Skollagen (2010:800) Detta innebär att för att följa skollagen ska det 

finnas ett skolbibliotek på alla skolor. Definitionen av vad ett skolbibliotek är 

otydlig. I Skollagen finns ingen precisering av vad som kännetecknar ett 

skolbibliotek. Regeringen har i propositionen 2009/10:165 hänvisat till att med 

skolbibliotek ”brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av 

medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och 

som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas 

lärande.” 

Rektorn har ansvar för skolans resultat och har inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att kunna söka 

och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för 

en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg. (Lgr 11 

kap 2.8) 

Rektors uppgift är att se till att verksamheten i skolbiblioteket organiseras så att 

 den möter alla elevers behov av språk- och kunskapsutveckling 

 den är en del av skolans verksamhet 

 bibliotekets personal och övrig pedagogisk personal har möjlighet att 

samarbeta 

 det finns en lokal som gör det möjligt att använda skolbiblioteket i 

skolans alla ämnen. Om skolan inte kan ha ett bibliotek i de egna 

lokalerna eller anställa en bibliotekarie, är samarbete med näraliggande 

skolor eller kommunens folkbibliotek en tänkbar lösning. 

Utbildningsnämnden ser behovet av att stötta rektorerna i detta ansvar och i 

nämndens budget för 2022 fördelas 1,9 miljoner kronor extra till 

skolbiblioteken. 

I dagsläget finns det skolbibliotek på alla våra kommunala grundskolor och 

dessa bemannas av skolpersonal under vissa tider av skoldagen. 

Utbildningskontoret ser ej ett behov av att utreda hur skolbibliotek kan komma 

till stånd på våra skolor, men en uppföljning/utredning där omfattningen av 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
   UN 21/0056 

 
 

litteratur, samt bemanning, skulle före och efter att den nya budgeten trätt i 

kraft, kunna följas upp för att se att resurserna gör skillnad för eleverna. 

Utbildningsnämnden öppnar upp för ett än mer utvecklat och strukturerat 

samarbete mellan skolbiblioteken och folkbiblioteket, för att stärka elevernas 

lärande. 

Barnperspektiv 

Skolbibliotek är en verksamhet för hela skolan och inte enbart knuten till 

lokalen. Däremot är lokalen viktig som plats på flera sätt. Den kan vara hjärtat i 

skolan, en trygg och lugn plats för studiero och skolarbete och en plats för 

trivsel och möten mellan elever. 

 

 

Fredrik Nordvall 

Utbildningschef 

 

 

 

Bilagor 

1. Begäran om yttrande - Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i 

varje skola inkommen den 31 januari 2021 

Beslut sänds till 

 Erik Karlsson (V) 

 Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLLSUTDRAG 10 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-05-25 

 

 

§ 29 Yttrande - Motion om skolbibliotek och 
bibliotekarie i varje skola 

 Dnr KFN 21/0024 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till 

yttrande som sitt eget och skickar det vidare för beslut i Kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 

Erik Karlsson, gruppledare i Vänsterpartiet, föreslår i en motion att kommunen 

tillsätter en utredning för att komma med ett komplett förslag på hur man kan 

få till stånd skolbibliotek i de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett 

huvudman, samt att till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas 

med utbildade bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i 

förhållande till elevunderlag. 

Kultur- och fritidskontoret kan konstatera att det saknas en klar definition av 

begreppet skolbibliotek i skollagen. Detta har fått till följd att kvaliteten på 

skolbibliotek varierar från kommun till kommun och mellan skola och skola. 

Utredningen om stärkta bibliotek och läromedel (SOU 2021:3), som lades fram 

i januari 2021, föreslår en ändring i skollagen vad beträffar skolbiblioteken. Då 

dessa ändringar överensstämmer väl med Erik Karlssons motion föreslår 

Kultur- och fritidskontoret att utredningen tillsätts. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2021. 

 Motion om skolbibliotek inkommen den 31 januari 2021. 

 Skolbibliotek för bildning och utbildning - Delbetänkande av 

Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (SOU 2021:3). 

https://www.regeringen.se/48ef40/contentassets/9c1a8a9bf582412f9d0944b8

07c704cf/skolbibliotek-for-bildning-och-utbildning-sou-20213 

 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. – proposition 

2009/10:165 

https//data.riksdagen.se/fil/260C002E-E714-4F41-9619-8D1F5A9A8D13 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till 

yttrande som sitt eget och skickar det vidare för beslut i Kommunfullmäktige. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 11 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-05-25 

 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Erik Karlsson (V) 

 Kommunfullmäktige 
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Olof Språng 

   

Kulturavdelningen 

   

Olof.Sprang@upplands-bro.se 

2021-04-14 KFN 21/0024  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Yttrande - Motion om skolbibliotek och 
bibliotekarie i varje skola 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till 

yttrande som sitt eget och skickar det vidare för beslut i Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson, gruppledare i Vänsterpartiet, föreslår i en motion att kommunen 

tillsätter en utredning för att komma med ett komplett förslag på hur man kan 

få till stånd skolbibliotek i de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett 

huvudman, samt att till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas 

med utbildade bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i 

förhållande till elevunderlag. 

Kultur- och fritidskontoret kan konstatera att det saknas en klar definition av 

begreppet skolbibliotek i skollagen. Detta har fått till följd att kvaliteten på 

skolbibliotek varierar från kommun till kommun och mellan skola och skola. 

Utredningen om stärkta bibliotek och läromedel (SOU 2021:3), som lades fram 

i januari 2021, föreslår en ändring i skollagen vad beträffar skolbiblioteken. Då 

dessa ändringar överensstämmer väl med Erik Karlssons motion föreslår 

Kultur- och fritidskontoret att utredningen tillsätts. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2021. 

 Motion om skolbibliotek inkommen den 31 januari 2021. 

 Skolbibliotek för bildning och utbildning - Delbetänkande av 

Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (SOU 2021:3). 

https://www.regeringen.se/48ef40/contentassets/9c1a8a9bf582412f9d0944b8

07c704cf/skolbibliotek-for-bildning-och-utbildning-sou-20213 

 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. – proposition 

2009/10:165 

https//data.riksdagen.se/fil/260C002E-E714-4F41-9619-8D1F5A9A8D13 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-04-14 KFN 21/0024 

 

 

 

Ärendet 

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Erik Karlsson, gruppledare i Vänsterpartiet, föreslår i en motion att kommunen 

tillsätter en utredning för att komma med ett komplett förslag på hur man kan 

få till stånd skolbibliotek i de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett 

huvudman, samt att till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas 

med utbildade bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i 

förhållande till elevunderlag. 

Det svenska skolbiblioteket står idag vid ett vägskäl. Den digitala utvecklingen 

gör att skolbiblioteken måste utvecklas och utvidgas så att de fungerar som 

både fysiska och digitala rum. Biblioteket ska omfatta facklitteratur, 

skönlitteratur, informationsteknik och andra medier samt vara anpassat till 

elevernas behov för att främja språkutveckling och användas som en del i 

undervisningen. För skolbiblioteket spelar det fysiska rummet i dag en viktig 

roll som både en plats där man samlat böcker och andra fysiska resurser, men 

också som en lugn miljö i skolan där det ofta finns tillgång till vuxna.  

I Skollagen finns ingen precisering av vad som kännetecknar ett skolbibliotek. 

Regeringen har i propositionen 2009/10:165 hänvisat till att med skolbibliotek 

”brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och 

information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i 

skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.” 

Denna brist på definition har tyvärr medfört att kvaliteten på skolbiblioteken 

varierar betänkligt från kommunen till kommun, och mellan skola och skola. 

Regeringen beslutade den 28 november 2019 att ge en särskild utredare i 

uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att 

ge alla elever i förskoleklassen, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. 

Utredningen överlämnades till regeringen i januari 2019. I utredningen kom 

man fram till följande: 

 Skollagen ska definiera att skolbibliotek ska vara en gemensam och 

ordnad resurs med ett utbud av digitala och analoga medier som ska 

präglas av allsidighet och kvalitet och ställas till elevernas och lärarnas 

förfogande. Skolbibliotekets syfte ska vara att främja elevernas läsande 

och medie- och informationskunnighet. 

 Skolbiblioteket ska i normalfallet återfinnas på den egna skolenheten. 

 Skolbibliotek ska vara bemannade och huvudmannen ska sträva efter 

att i första hand anställa personal som har en examen inom biblioteks- 

och informationsvetenskap. 

 Antalet utbildade inom biblioteks- och informationsvetenskap ska 

utökas med 100 platser per år och en uppdragsutbildning för lärare ska 

organiseras. 

 Skolbiblioteket ska inkluderas i skolans pedagogiska arbete. Rektors 

ansvar ska förtydligas och hen bör vara chef över skolbibliotekets 

personal. 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-04-14 KFN 21/0024 

 

 

 

Kultur- och fritidskontorets slutsatser 

Kultur- och fritidskontoret kan konstatera att det saknas en klar definition av 

begreppet skolbibliotek i skollagen. Detta har fått till följd att kvaliteten på 

skolbibliotek varierar från kommun till kommun och mellan skola och skola. 

Utredningen om stärkta bibliotek och läromedel (SOU 2021:3), som lades fram 

i januari 2021, föreslår en ändring i skollagen vad beträffar skolbiblioteken. Då 

dessa ändringar överensstämmer väl med Erik Karlssons motion föreslår 

Kultur- och fritidskontoret att utredningen tillsätts. 

Barnperspektiv 

Skolbiblioteket borgar för en god språkutveckling och digital kompetens hos 

eleverna, men det är också en trygg miljö som motverkar pennalism och 

utanförskap. I skolbiblioteket möter eleven barn från andra klasser och vuxna 

personer som inte har ett bedömningsperspektiv. 

Kultur- och fritidskontoret 

Olof Språng 

 

Avdelningschef bibliotek 

Upplands-Bro kommun 

Hannah Rydstedt 

 Kultur- och fritidschef 

Upplands-Bro kommun 

Bilagor 

1. Motion om skolbibliotek inkommen den 31 januari 2021. 

Beslut sänds till 

 Erik Karlsson (V) 

 Kommunfullmäktige 
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Upplands-Bro kommun
kommun@upplands-bro.se

Motion

Ett skolbibliotek och en bibliotekarie i varje skola

För att upptäcka vårt svenska språks nyanser, oavsett om vi har 
det som ett första eller som ett andra språk behöver vi boken.
Vi vet att i ju tidigare ålder som vi upptäcker boken, desto 
enklare är det att som vuxen svänga förbi ett bibliotek för att 
låna en och annan god bok.

Undertecknad hade turen att i grundskolan få undervisning i skolor som hade skolbibliotek. Jag 
lyckades därför, trots att jag saknade litterära vuxna i min närhet att bli bekant med, kunna hantera 
och älska det svenska språket. Allt detta tack vare de underbara skolbibliotekarier som tålmodigt 
lotsade oss elever igenom bokfloran och därigenom även vårdade vår läslust.

Vänsterpartiet föreslår att kommunen tillsätter en utredning för 
att
komma med ett komplett förslag på hur vi kan få ett skolbibliotek till stånd i våra skolor som saknar 
dessa, oavsett huvudman, samt
att
till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas med utbildade bibliotekarier med en 
tjänstgöringstid som motsvarar behov i förhållande till elevunderlag

 
Erik Karlsson

Gruppledare
Vänsterpartiet Upplands-Bro

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida www.upplands-bro.vansterpartiet.se
e-post upplands-bro@vansterpartiet.se
facebook Vänsterpartiet-Upplands-Bro
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-03-16 

 

 

§ 31 Svar på Motion om skolbibliotek och 
bibliotekarie i varje skola 

 Dnr KS 21/0107 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänsyn till följande: 

Det finns planering för en samverkan mellan utbildningskontoret och kultur- 

och fritidskontoret med målet att utveckla tillgång till litteratur och utbildad 

bibliotekspersonal för alla elever i Upplands-Bro kommun. Friskolor kommer 

välkomnas in i detta samarbete. Denna satsning på läsfrämjande åtgärder 

medför att det inte är aktuellt med någon ytterligare utredning gällande 

skolbibliotek. 

Sammanfattning 
Den 31 januari 2021 inkom en motion om skolbibliotek från Erik Karlsson, 
Vänsterpartiet. I motionen föreslås att kommunen ska tillsätta en utredning för 

att komma med ett komplett förslag på hur man kan få till stånd skolbibliotek i 
de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett huvudman, samt att till 

utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas med utbildade 
bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i förhållande till 
elevunderlag.  

 
Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet. 

Utbildningskontoret framför att de ser ett behov av att stötta rektorerna i deras 
ansvar över att skolbibliotekens verksamhet används som en del i 
undervisningen. Kultur- och fritidskontoret framför i sitt yttrande att kvaliteten 

på skolbibliotek varierar mellan kommuner och mellan skolor och att 
utredningen därför bör tillsättas. 

 
I Utbildningsnämndens budget för 2022 så fördelas 1,9 miljoner kronor extra 
till skolbiblioteken. Med hänsyn till detta kommer Utbildningskontoret att få i 

uppdrag att göra en kartläggning av den kommunala 
skolbiblioteksverksamheten. De ska i samverkan med Kultur- och 

fritidskontoret genomföra en översyn av vilka utvecklingsområden som finns 
hos de kommunala skolbiblioteken, samt hur man kan främja en mer likvärdig 
verksamhet. Kommunledningskontoret stödjer Utbildningskontoret och Kultur- 

och fritidskontorets bedömning i ärendet, och föreslår Kommunstyrelsen att 
motionen avslås med hänsyn till ovanstående.   
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PROTOKOLLSUTDRAG 29 (42)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-03-16 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2022 

 Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 14 

december 2021 

 Utbildningsnämndens yttrande den 29 november 2021 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 

maj 2021  

 Kultur- och fritidsnämndens yttrande den 14 april 2021 

 Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i varje skola inkommen den 

31 januari 2021  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänsyn till följande: 

Det finns planering för en samverkan mellan utbildningskontoret och kultur- 

och fritidskontoret med målet att utveckla tillgång till litteratur och utbildad 

bibliotekspersonal för alla elever i Upplands-Bro kommun. Friskolor kommer 

välkomnas in i detta samarbete. Denna satsning på läsfrämjande åtgärder 

medför att det inte är aktuellt med någon ytterligare utredning gällande 

skolbibliotek. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erik Karlsson (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt 

Vänsterpartiets förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner 
att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag till beslut.   

Beslutet skickas till: 

 Motionär Erik Karlsson (V) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Magda Bertz Wågström 

Nämndsekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Magda.BertzWagstrom@upplands-bro.se 

2021-12-17 KS 19/0430  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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 motion om kommunala valstugor 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås då det stöd som de politiska partierna får i form av det 
kommunala partistödet är att betrakta som ett stöd för bland annat uppförande 
av valstugor i samband med valrörelsen. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson (V), gruppledare för Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun, har 

inkommit med en motion där han föreslår att kommunen ska tillhandahålla 

valstugor under valrörelsen till de partier i Fullmäktige som önskar detta. I 

tjänsteskrivelsen lyfter Kommunledningskontoret att partistödet, som delas ut 

varje år till alla partier som är representerade i Fullmäktige Upplands-Bro 

kommun, syftar till att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

Kommunledningskontoret menar att stödet exempelvis kan användas i 

partiernas arbete med valrörelsen, och därmed även bekosta ett eventuellt 

uppförande av valstugor. Kommunledningskontoret föreslår därför att 

Kommunfullmäktige ska avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 december 

2021 

 Motion - Kommunala valstugor från Erik Karlsson (V) inkommen den 

25 augusti 2019 

Ärendet 

Bakgrund 

Erik Karlsson (V), gruppledare för Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun, har 

den 25 augusti 2019 inkommit med en motion. Motionären beskriver att man 

inför valet 2018 såg en brokig blandning av valstugor på torgen i Bro och i 

Kungsängen. Motionären menar att detta gav ett i viss mån skräpigt och 

oorganiserat intryck, och pekar på att man i Håbo kommun har löst  genom att 

kommunen tillhandahåller valstugor som partierna får använda under 

valrörelsen. Vidare skriver motionären att en mer enhetlig inramning av 

torgaktiviteterna under valrörelsen kan antas hämma eventuella 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-11-10 KS 19/0430 

 
 

ordningsproblem på platsen. För att kunna genomföra detta menar motionären 

att kommunen behöver finansiera valstugor för de partier som är representerade 

i Kommunfullmäktige och som önskar detta. Om flera partier vill dela på en 

stuga ska detta också vara möjligt. Motionen avslutas med att Vänsterpartiet 

yrkar på att ”kommunen får i uppdrag att tillsätta en utredning som skall ta 

fram ett förslag på att kommunen håller med enhetliga valstugor, alternativt 

färgneutrala containrar för de partier som ingår i kommunfullmäktige att 

placera ut i Bro och i Kungsängens centrum.” 

Kommunens befogenheter 

För att kunna besvara frågan om kommunen ska ordna med valstugor till 

partierna med mandat i Fullmäktige behöver vilka uppgifter och befogenheter 
en kommun har redogöras för. I kommunallagens andra kapitel anges att 

kommunen får ha hand om sådant som är av allmänt intresse och som har 
anknytning till kommunens område, och som inte enbart ska tas hand om av 
staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan. I 

lagkommentarerna till kommunallagen anges att det utifrån lämplighet, 
ändamålsenlighet och skälighet ska avgöras om kommunen ska befatta sig med 

en viss angelägenhet.  
 

Det kommunala partistödet 
Även det partistöd som de politiska partierna får från Upplands-Bro kommun 
varje år spelar roll för huruvida valstugor ska tillhandahållas och bekostas av 

kommunen eller inte. Möjligheten att ge partier bidrag och annat stöd finns att 
läsa om i fjärde kapitlet i kommunallagen. Där anges att partistödet ska 
användas för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

Fullmäktige beslutar om partistödets omfattning och formerna för det, och 
stödet får inte utformas så att det gynnar eller missgynnar ett parti.  

 
Exakt vad partistödet får användas till anges inte i lagen. I förarbetena sägs 
dock att stödet bör ses som ett allmänt samhälleligt stöd för att förbättra 

partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen 
bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin. 
Eftersom kommunen ska ha hand om sådant som har anknytning till 

kommunens område, innebär detta att det stöd som ges till de politiska 
partierna också ska användas till sådant som har lokal anknytning.  

 
I Upplands-Bro kommun betalas partistöd ut årligen i förskott under januari 
månad, efter beslut av Fullmäktige i december året innan. Partistödet består av 

ett grundstöd som uppgår till ett förhöjt prisbasbelopp (49 300 kronor år 2022) 
per de första två mandaten per parti och år, samt ett mandatstöd som uppgår till 

54% av ett förhöjt prisbasbelopp per mandat (utöver de första två mandaten) 
per parti och år.  
 

Valstugor i närliggande kommuner 

Håbo kommun är ett exempel på en kommun i vårt närområde som 

tillhandahåller valstugor till alla partier som är representerade i 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-11-10 KS 19/0430 

 
 

Kommunfullmäktige. Håbo kommun upphandlar valstugor inför varje val. 

Förvaltningen i Håbo kommun uppskattar att kostnaden för att tillhandahålla 

valstugor inför valet 2022 kommer att överstiga 250 000 kronor. Efter valet är 

planen att Håbo kommun ska sälja valstugorna. 

Kommunledningskontoret har undersökt hur andra kommuner i Stockholms län 

gör gällande tillhandahållande av valstugor till partierna under valrörelsen. 

Frågan ställdes i december 2021. Av totalt 25 tillfrågade kommuner har 23 

kommuner svarat. Samtliga 23 kommuner har svarat att de inte ordnar med 

valstugor, utan partierna ansvarar själva för detta.  

 

Kommunledningskontorets synpunkter 
Enligt kommunallagens andra kapitel ska kommuner ta hand om sådant som är 

av allmänt intresse och som har en anknytning till området. Det finns därmed 
inga formella hinder för en kommun att hålla med valstugor till de partier som 
finns representerade i fullmäktige, i och med att det kan öka partiernas 

synlighet och därmed öka valdeltagandet och främja demokratin i stort.  
 

Det partistöd som fullmäktigepartierna i Upplands-Bro kommun får del av 
årligen finns till för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 
Kommunledningskontoret menar att stödet exempelvis kan användas i 

partiernas arbete med valrörelsen, och därmed även bekosta uppförandet av 
valstugor. Kommunledningskontoret föreslår att därför att motionen ska avslås. 

Barnperspektiv 

Det är centralt att den demokratiska processen, med allmänna val till riksdag, 

kommun och region, fungerar väl för alla medborgare, både vuxna och barn. 

Partistödet gör det möjligt för partierna att bedriva lokalt demokratiskt arbete och 

exempelvis hålla med valstugor under valrörelsen. En fungerande lokal demokrati 

har positiva effekter för hela samhället och bidrar till en friare uppväxt för barn 

och unga. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Motion - Kommunala valstugor från Erik Karlsson (V) inkommen den 

25 augusti 2019 

Beslut sänds till 

 Motionär  
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PROTOKOLLSUTDRAG 16 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

 

§ 11 Svar på motion om kommunala 
valstugor 

 Dnr KS 19/0430 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna en 
protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson (V), gruppledare för Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun, har 

inkommit med en motion där han föreslår att kommunen ska tillhandahålla 

valstugor under valrörelsen till de partier i Fullmäktige som önskar detta. I 

tjänsteskrivelsen lyfter Kommunledningskontoret att partistödet, som delas ut 

varje år till alla partier som är representerade i Fullmäktige Upplands-Bro 

kommun, syftar till att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

Kommunledningskontoret menar att stödet exempelvis kan användas i 

partiernas arbete med valrörelsen, och därmed även bekosta ett eventuellt 

uppförande av valstugor. Kommunledningskontoret föreslår därför att 

Kommunfullmäktige ska avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 december 

2021 

 Motion - Kommunala valstugor från Erik Karlsson (V) inkommen den 

25 augusti 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås då det stöd som de politiska partierna får i form av det 

kommunala partistödet är att betrakta som ett stöd för bland annat uppförande 
av valstugor i samband med valrörelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar på bordläggning. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut. 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 17 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 
förslag samt bordläggning. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 

finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt Kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Votering begärs och genomförs där de som röstar på Kommunstyrelsens 

förslag till beslut säger ”Ja” och de som röstar på bordläggning säger ”Nej”. 
Under votering lämnas 26 ”ja-röster” och 15 ”nej-röster”. 

Ordföranden finner därmed att Kommunfullmäktige har beslutat om 
minoritetsbordläggning i enlighet med Camilla Jansons (S) förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 

Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej 

Camilla Janson (S)  X 

Fredrik Kjos (M) X  

Katarina Olofsson (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 

Helena Austrell (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 

Marcus Sköld (M) X  

Agnieszka Silversjö (SD) X  

Rasmus Lindstedt (S)  X 

Mait Johansson (M) X  
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

 

Jan Stefansson (KD) X  

Khalouta Simba (V)  X 

Kerstin Ahlin (S)  X 

Paul Gustavsson (M) X  

Anette Nyberg (SD) X  

Nawal Al-Ibrahim (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 

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  

 

Protokollsanteckning 
Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna följande 

protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna föreslog bordläggning med anledning av att det pågår en 
diskussion på gruppledarnivå gällande bland annat gemensamt upphandlade 

valstugor/containrar.  

I god demokratisk anda anser vi att diskussionen avslutas innan motion i ämnet 

besvaras. 

Gällande finansieringsdelen är det för Socialdemokraterna en självklarhet att 
respektive parti finansiera sina partipolitiska valaktiviteter genom bl.a. det 

partistöd som kommunen betalar ut till samtliga partier.” 

Beslutet skickas till: 

 Motionär  
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PROTOKOLLSUTDRAG 16 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

 

§ 11 Svar på motion om kommunala 
valstugor 

 Dnr KS 19/0430 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna en 
protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson (V), gruppledare för Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun, har 

inkommit med en motion där han föreslår att kommunen ska tillhandahålla 

valstugor under valrörelsen till de partier i Fullmäktige som önskar detta. I 

tjänsteskrivelsen lyfter Kommunledningskontoret att partistödet, som delas ut 

varje år till alla partier som är representerade i Fullmäktige Upplands-Bro 

kommun, syftar till att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

Kommunledningskontoret menar att stödet exempelvis kan användas i 

partiernas arbete med valrörelsen, och därmed även bekosta ett eventuellt 

uppförande av valstugor. Kommunledningskontoret föreslår därför att 

Kommunfullmäktige ska avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 december 

2021 

 Motion - Kommunala valstugor från Erik Karlsson (V) inkommen den 

25 augusti 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås då det stöd som de politiska partierna får i form av det 

kommunala partistödet är att betrakta som ett stöd för bland annat uppförande 
av valstugor i samband med valrörelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar på bordläggning. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut. 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 17 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens 
förslag samt bordläggning. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 

finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt Kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Votering begärs och genomförs där de som röstar på Kommunstyrelsens 

förslag till beslut säger ”Ja” och de som röstar på bordläggning säger ”Nej”. 
Under votering lämnas 26 ”ja-röster” och 15 ”nej-röster”. 

Ordföranden finner därmed att Kommunfullmäktige har beslutat om 
minoritetsbordläggning i enlighet med Camilla Jansons (S) förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 

Ledamöter / tjänstgörande ersättare Ja Nej 

Camilla Janson (S)  X 

Fredrik Kjos (M) X  

Katarina Olofsson (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 

Helena Austrell (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 

Marcus Sköld (M) X  

Agnieszka Silversjö (SD) X  

Rasmus Lindstedt (S)  X 

Mait Johansson (M) X  
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PROTOKOLLSUTDRAG 18 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

 

Jan Stefansson (KD) X  

Khalouta Simba (V)  X 

Kerstin Ahlin (S)  X 

Paul Gustavsson (M) X  

Anette Nyberg (SD) X  

Nawal Al-Ibrahim (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 

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  

 

Protokollsanteckning 
Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna följande 

protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna föreslog bordläggning med anledning av att det pågår en 
diskussion på gruppledarnivå gällande bland annat gemensamt upphandlade 

valstugor/containrar.  

I god demokratisk anda anser vi att diskussionen avslutas innan motion i ämnet 

besvaras. 

Gällande finansieringsdelen är det för Socialdemokraterna en självklarhet att 
respektive parti finansiera sina partipolitiska valaktiviteter genom bl.a. det 

partistöd som kommunen betalar ut till samtliga partier.” 

Beslutet skickas till: 

 Motionär  
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PROTOKOLLSUTDRAG 19 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-02-02 

 

 

§ 6 Svar på motion om kommunala 
valstugor 

 Dnr KS 19/0430 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås då det stöd som de politiska partierna får i form av det 
kommunala partistödet är att betrakta som ett stöd för bland annat uppförande 
av valstugor i samband med valrörelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 
deltar inte i beslutet. Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning 

lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson (V), gruppledare för Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun, har 

inkommit med en motion där han föreslår att kommunen ska tillhandahålla 

valstugor under valrörelsen till de partier i Fullmäktige som önskar detta. I 

tjänsteskrivelsen lyfter Kommunledningskontoret att partistödet, som delas ut 

varje år till alla partier som är representerade i Fullmäktige Upplands-Bro 

kommun, syftar till att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

Kommunledningskontoret menar att stödet exempelvis kan användas i 

partiernas arbete med valrörelsen, och därmed även bekosta ett eventuellt 

uppförande av valstugor. Kommunledningskontoret föreslår därför att 

Kommunfullmäktige ska avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 december 

2021 

 Motion - Kommunala valstugor från Erik Karlsson (V) inkommen den 

25 augusti 2019 

 

 



      gor - KS 19/0430-30 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2-02-2--20 - Svar på motion om kommunala valstugor : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2-02-2--20 - Svar på motion om kommunala valstugor

 

PROTOKOLLSUTDRAG 20 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-02-02 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås då det stöd som de politiska partierna får i form av det 
kommunala partistödet är att betrakta som ett stöd för bland annat uppförande 

av valstugor i samband med valrörelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S) tillåts för Socialdemokraternas räkning lämna följande 
protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna avstår ställningstagande i avvaktan på den diskussion 

som ska föras gällande intresse och möjligheter till gemensamma valstugor, i 
en snabbinkallad grupp inför beslut i Kommunfullmäktige.” 

Beslutet skickas till: 

 Motionär  

 

 

 



 Beslutsärenden -  Förvärv av Härnevi 1:46 :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-03-14 KS 22/0037  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Mats Högberg (M) som 
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

Mats Högberg (M) entledigas som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Mats Högberg (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 11 mars 2022. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Mats Högberg (M) 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Nämndsekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-03-14 KS 22/0037  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 
efter Mats Högberg (M) 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mats Högberg 

(M). 

Sammanfattning 

Mats Högberg (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 

ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. I Kommunstyrelse och nämnder tas 

ersättare in i den ordning de är valda vilket innebär att den nyinvalda ersättaren 

hamnar sist i turordningen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2022. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Nämndsekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-02-01 KS 22/0038  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter 
Tomas Lindahl (M) 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Tomas Lindahl (M). 

Sammanfattning 

Tomas Lindahl (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 

i Tekniska nämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare i 

Tekniska nämnden. I Kommunstyrelse och nämnder tas ersättare in i den 

ordning de är valda vilket innebär att den nyinvalda ersättaren hamnar sist i 

turordningen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2022. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Tekniska nämnden 

 Nämndsekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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PROTOKOLLSUTDRAG 47 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

 

§ 36 Val av ny ersättare i Tekniska nämnden 
efter Tomas Lindahl (M) 

 Dnr KS 22/0038 

Beslut 
Ärendet bordläggs tills att en ny nominering på ersättare har inkommit. 

Sammanfattning 
Tomas Lindahl (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 
i Tekniska nämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare i 

Tekniska nämnden. I Kommunstyrelse och nämnder tas ersättare in i den 
ordning de är valda vilket innebär att den nyinvalda ersättaren hamnar sist i 
turordningen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2022. 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Tomas Lindahl (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs tills att en ny nominering på ersättare har inkommit. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunsekreteraren 

 Förtroendemannaregistet 

 Politisk sekreterare 
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PROTOKOLLSUTDRAG 47 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

 

§ 36 Val av ny ersättare i Tekniska nämnden 
efter Tomas Lindahl (M) 

 Dnr KS 22/0038 

Beslut 
Ärendet bordläggs tills att en ny nominering på ersättare har inkommit. 

Sammanfattning 
Tomas Lindahl (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 
i Tekniska nämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare i 

Tekniska nämnden. I Kommunstyrelse och nämnder tas ersättare in i den 
ordning de är valda vilket innebär att den nyinvalda ersättaren hamnar sist i 
turordningen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2022. 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Tekniska nämnden efter Tomas Lindahl (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Åkerlind (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs tills att en ny nominering på ersättare har inkommit. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunsekreteraren 

 Förtroendemannaregistet 

 Politisk sekreterare 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-03-25 KS 19/0156  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter 
Lars Anders Peterson (KD) 

Förslag till beslut 

XX utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Lars Anders Peterson 

(KD). 

Sammanfattning 

Lars Anders Peterson (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

nämndeman i Attunda tingsrätt. Attunda tingsrätt har den 22 mars 2022 fattat 

beslut om entledigande av Lars Anders Peterson (KD). Kommunfullmäktige 

ska därför utse en ny nämndeman i Attunda tingsrätt. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 mars 2022. 

 Attunda tingsrätts beslut om entledigande den 22 mars 2022. 

 Begäran om fyllnadsval inkommen den 25 mars 2022. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Bilagor 

1. Attunda tingsrätts beslut om entledigande den 22 mars 2022. 

2. Begäran om fyllnadsval inkommen den 25 mars 2022. 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Attunda tingsrätt 

 Förtroendemannaregistret 
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Angående arbete mot kriminalitet 
 
Tack för frågan. En viktig fråga som jag ska försöka svara på utan att svaret blir för långt. 
 
Kriminalitet kan förebyggas genom mycket av det arbete kommunen utför, genom 
exempelvis satsningar på att barn och unga ska klara sin skolgång vilket är en av de absolut 
mest viktiga skyddsfaktorerna i en människas liv.  
 
I Upplands-Bro arbetar vi med gemensamma övergripande mål och nämndmål, bland annat 
för att rikta arbetet och möjliggöra samverkan i dessa viktiga frågor. Flera av dessa 
övergripande mål syftar till arbete med trygghet och social hållbarhet.  
 
I Upplands-Bro kommun har vi riktat trygghetsarbetet till några huvudspår, där arbete mot 
kriminalitet är en oerhört viktig del, liksom arbetet mot brott och våld. Vi bedriver arbetet på 
både kort och lång sikt, både situationellt och socialt.  
 
Lokalpolisområdet och Upplands-Bro kommun har en gemensam 
samverkansöverenskommelse, där fokusområden skiftat över åren men där arbete mot 
kriminalitet och brott och för trygghet alltid är kärnan.  
 
Att förebygga kriminalitet avser att förebygga att människor inleder en kriminell livsstil, och 
också att möjliggöra stöd för den som är nära eller redan befinner sig i ett kriminellt mönster 
när det gäller att bryta eller hoppa av.  
 
Avhopparverksamhet är sedan 2021 en insats som vi tillsammans med Järfälla kommun 
utvecklat genom bland annat att ha upphandlat möjlighet till stöd för den som vill hoppa av 
en kriminell livsstil. Samverkan sker med polis, till exempel avseende hot- och 
riskbedömningar. 
 
För att ytterligare förtäta samarbetet mellan socialtjänsten och polisen, med fokus på just 
kriminalitet, så har kommunen sedan 2021 socialsekreterare hos polisen, dvs en 
socialsekreterare som tillhör Barn- och ungdomsenheten i Upplands-Bro men är 
samlokaliserad med lokalpolis återkommande varje vecka. 
 
För en yngre målgrupp som antingen är i riskzon att inträda i kriminalitet eller redan är det 
och vill hoppa av, arbetar socialtjänsten med Social Insatsgrupp (SIG). Arbetet har 
organiserats på olika sätt under de senaste åren, men samordnas nu på Barn- och 
Ungdomsenheten.  
 
2021 har en kunskapshöjning skett i kommunen genom att bland andra fältgruppen och 
ungdomsbehandlarna genomgått en utbildning som heter ”kriminalitet som livsstil” och 
handlar om att bland annat kunna identifiera riskbeteenden och mönster, ha fördjupad 
kunskap om kriminella tankemönster, och kunskap om hur man kan arbeta mot detta. 
Öppenvården erbjuder nu Kriminalitet som livsstil och detta kan kombineras med 
missbruksbehandling. 
 
Utöver detta så beviljar socialtjänsten ibland insatserna kontraktsvård/vårdvistelse vilket 



innebär att individer får behandling i stället för att avtjäna straff på anstalt vilket i 
förlängningen ska vara en del av individers livsstilsförändring för att avstå 
missbruk/kriminalitet. 
 
Socialtjänsten har olika bedömningsmetoder till stöd i sitt arbete bland annat för att 
upptäcka kriminalitet eller liknande. Tidigare gjordes en satsning på ESTER-bedömningar, 
omkring 2014. Sedan 2021 arbetar man med SAVRY vilket ska komplettera med EARL 2022 
(bedömningsinstrument kring riskbeteenden kring barn under 12 år).   
 
2018-2019 genomfördes ett projekt kallat Brobyggarna, där två personer anställdes i ett 
uppsökande arbete och med ansvar inom bland annat ungas inflytande och delaktighet samt 
samverkan med civilsamhälle och föreningsliv. 
 
2020 startades kommunens fältgrupp. Nu finns fem fältassistenter som arbetar med socialt 
förebyggande relationsskapande arbete riktat till unga. Syftet är att förebygga socialt 
avvikande beteende såsom kriminalitet, missbruk etc. Fältgruppen arbetar dag, kväll och 
helg.  
 
Det finns också ungdomsbehandlare som arbetar dels uppsökande, dels som insats för unga 
som behöver stöd. 
 
Ett projekt avseende att ta fram en modell för att öka ungas tillit till samhälle och 
myndigheter utifrån ett brottsförebyggande syfte, startade 2021 och pågår ett år.  
 
En insats med bevisad förebyggande effekt är föräldrastöd. Upplands-Bro erbjuder stöd 
enligt flera föräldrastödsmetoder och har påbörjat ett föräldraarbete med en mer 
uppsökande inriktning. Kommunen samverkar med regionen i arbetet med föräldrar, bland 
annat genom Familjecentralen. Under några år fanns också ett samarbete med 
mottagningen Bryggan, första linjens psykiatri, där barn, unga och föräldrar erbjöds stöd i 
olika form. 
 
2016-2019 arbetade kommunen tillsammans med Fryshuset, med fokus på att förebygga 
kriminalitet och särskilt i det utsatta området centrala Bro. Fryshuset arbetade uppsökande 
mot unga och unga vuxna, samt med utbildningar och andra metoder.  
 
Förebyggande av brott handlar om att försvåra för brott att begås, genom bland annat fysisk 
miljö, bevakning och närvaro, aktiverade platser.  
 
Årligen arrangerar kommunen trygghetsvandringar i Bro, Brunna och Kungsängen där man 
besiktigar utemiljön och beslutar om åtgärder mot otrygghetsskapande platser och inslag. 
Exempelvis har mörka och otrygga platser genom ny eller förbättrad belysning och slyröjning 
gjorts ljusare och tryggare.  
 
Sedan 2019 har kommunen tillsammans med Upplands-Brohus kraftigt utökat 
väktarbevakningen (väktare finns i kommunen varje dag, året runt, eftermiddag och kväll). Vi 
har också förstärkt me bevakningskameror i centrala Bro och Kungsängen. Det finns också 



många vuxna ute genom den föreningsdrivna nattvandring som kommunen samordnar och 
finansierar. Likaså sker en samordning av grannstödsbilen och grannsamverkan.  
 
Våld är förekommande och vanligt som maktmedel inom och av kriminella grupperingar och 
individer. Våld förekommer också i nära relationer, våld och förtryck i hederns namn, i 
formen av våldsbejakande extremism. Våld och hot skapar otrygghet i hem, skolor, på gator 
och torg. Att förebygga våld är trygghetsskapande i många avseenden. Handlingsplaner mot 
olika former av våld, exempelvis hedersvåld, har antagits senaste året.  
 
Vi har samverkansgrupper för att förebygga våld. Vi arbetar också direkt med unga genom 
bland annat metoden killmiddag och med materialet Machofabriken. Tillsammans med 
andra nordvästkommuner görs också sedan 2020 en stor satsning varje höst, ”En månad fri 
från våld”, då våld uppmärksammas och personal och andra viktiga funktioner ges möjlighet 
till kunskapshöjning och nätverkande. Socialkontoret erbjuder också stöd till våldsutövare 
och arbetar framöver med metoden ATV, Alternativ till våld.  
 
För att arbeta med fokus på platsen Bro är kommunen delaktig i Bro utveckling 
platssamverkan, en förening som bland annat jobbar för platsaktivering, med insatser i 
utemiljö, med feriearbeten för unga. 
 
Tillsammans med polisen arbetar kommunen mot narkotika, som ofta är en betydande del i 
kriminella nätverk. Detta har bland annat skett 2018-2021 genom föreläsningar för 
tonårsföräldrar, och genom narkotikasök med hund på skolor och i utemiljö. Kommunen 
erbjuder stöd och behandling genom Härnevimottagningen.  
 
Sedan 2020 samordnas kommunens arbete för trygghet genom metoden EST, Effektiv 
Samordning för Trygghet.  
 
En samverkansmetod för att upptäcka och arbeta med unga individer i riskzon är SSPF (Skola 
Socialtjänst Polis Fritid) och denna metod avses implementeras i Upplands-Bro under 2022.  
 
För att komma åt det grova våldet och det dödliga våldet, med primärt fokus på kriminella 
nätverk, har ett arbete påbörjats med att implementera metoden GVI, Group Violence 
Intervention (tillsammans med Järfälla kommun, polisen, Kriminalvården/frivården, BRÅ). 
 
Mycket av det trygghetsskapande arbetet mot kriminalitet utgår från vårt Trygghetscenter i 
Brohuset som invigdes 2020.  
 
Avslutningsvis vill jag också nämna vårt stora samhällsomdanande projekt, ”Omdaning Bro”, 
där social hållbarhet är det övergripande målet, med fokus på trygghet, är igång sedan 2021. 
Om det finns mycket att fördjupa sig i på vår hemsida.  
 




