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Kulturbidrag för restaurering av 1500-tals valv 
på Almare Stäket 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag att bevilja 

ett projektbidrag om 20 000 kr. Dock med följande förbehåll: 

1. Föreningen ska uppfylla de grundläggande bedömningskriterierna för 

föreningsbidrag. 

2. Föreningen ska erbjuda kostnadsfria publika visningar under och efter 

restaureringsarbetet. I samråd med kultur- och fritidskontoret. 

Sammanfattning 

Den 13 december 2022 inkom föreningen Kultur på Almare Stäket med en 

ansökan om kulturbidrag för restaurering av 1500-tals valv på Almare Stäket. 

Valven är i dåligt skick och håller på att rasa in.  

Kultur på Almare Stäket har haft kontakt med länsstyrelsen och tagit in offerter 

på restaureringsomkostnader. Totalt beräknas en restaurering kosta 450 000 kr.  

Föreningen har i dagsläget säkrat delar av finansieringen genom bidrag från 

länsstyrelsen, 200 000 kr, samt Jacob Wallenbergs Särskilda stiftelse, 200 000 

kr. Därmed återstår ytterligare cirka 50 000 kr.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar ett 

bidrag i form av ett projektbidrag om 20 000 kr. Dock med följande förbehåll: 

1. Föreningen ska uppfylla de grundläggande bedömningskriterierna 

för föreningsbidrag. 

2. Föreningen ska erbjuda kostnadsfria publika visningar under och 

efter restaureringsarbetet. I samråd med kultur- och fritidskontoret. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2023. 

 Ansökan om bidrag för restaurering av 1500-tals valv på Almare 

Stäket. 
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Ärendet 

På Almare Stäket har det funnits en huvudbyggnad mellan nuvarande 

Herrgården och Flygeln. Huset låg med bredsidan åt söder och revs sannolikt i 

slutet av 1700-talet då Samuel af Ugglas köpte egendomen och satsade på att 

försköna nuvarande huvudbyggnad i empir-stil.  

Källarvalven finns dock kvar, men med tiden har det bildats hål i taket, som nu 

håller på att rasa in. Föreningen vill därför försöka bevara det som går.  

Föreningen Kultur på Almare Stäket tog därför tillsammans med länsstyrelsen 

in offerter på en restaurering. Totalt beräknas en restaurering kosta 450 000 kr.  

Föreningen har i dagsläget säkrat delar av finansieringen genom bidrag från 

länsstyrelsen, 200 000 kr, samt Jacob Wallenbergs Särskilda stiftelse, 200 000 

kr. Därmed återstår ytterligare cirka 50 000 kr.  

Den 13 december 2022 inkom föreningen Kultur på Almare Stäket med en 

ansökan om kulturbidrag för restaurering av 1500-tals valven på Almare 

Stäket. Valven ligger mellan de två konferenshusen på Almare Stäket och kan 

därmed inte vara öppna för tillträde.  

Kultur- och fritidskontoret föreslå att kultur- och fritidsnämnden beviljar ett 

bidrag i form av ett projektbidrag om 20 000 kr. Dock med följande förbehåll: 

1. Föreningen ska uppfylla de grundläggande bedömningskriterierna för 

föreningsbidrag. 

2. Föreningen ska erbjuda kostnadsfria publika visningar under och efter 

restaureringsarbetet. I samråd med kultur- och fritidskontoret. 

Barnperspektiv 

Ett bevarande av de historiskt värdefulla källarvalven för framtida generationer 

anses viktigt utifrån ett barnperspektiv.     

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidschef Rasmus Sjödahl 

 Kulturmiljöansvarig 
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Bilagor 

1. Ansökan om kulturbidrag för restaurering av 1500-tals valv på Almare 

Stäket 

Beslut sänds till 

 Föreningen Kultur på Almare Stäket 
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Kultur på Almare Säket  

c/o Seth  
Sjövillans väg 6  

196 91 Kungsängen  
 

Ansökan om bidrag för Restaurering av källarvalv för gamla huvudbyggnaden på Almare 
Stäket uppförd under 1500-1600 talen.  

 
På Almare Stäket har det funnits en huvudbyggnad mellan nuvarande Herrgården och 

Flygeln. Huset finns på en teckning som vi bifogar. Huset låg med bredsidan åt söder.  
Byggnaden revs sannolikt i slutet av 1700-talet då Samuel af Ugglas köpte egendomen och 

satsade på att försköna nuvarande huvudbyggnad i empir-stil.  
 

Källarvalven finns kvar men det har med tiden bildats en ”hål i taket” som håller på att rasa 
in. Vi vill gärna försöka bevara det som går. Vi har därför tagit in offerter tillsammans med 

Länsstyrelsen i Stockholm. 
    

Husrestauratören Affinera AB restaurering  320 000 kr   

Beräknad prisökning       65  000 kr 
 

Pantzar Jancke antikvarisk medverkan       65 000kr  
 

Totalt      450 000kr 
 

Vi kommer att erhålla  
 
Från Länsstyrelsen i Stockholm   ca                   200 000kr 
Beroende på vad kostnaderna blir  

 
Jacob Wallenbergs Särskilda Stiftelse    200.000kr  

 
Vi behöver därmed ca     50.000 kr ytterligare  

 
Vi hoppas också kunna dokumentera hela restaureringen i en liten skrift men då tillkommer 

givetvis ytterligare kostnader som vi dagsläget inte känner till.  
Eftersom valven ligger mellan de två konferenshusen på Almare Stäket kan det inte vara fritt 

tillträde men vi kommer givetvis att kunna ordna visningar med guide, detta också för att 
inte slita på valven eller utsätta dem för skadegörelse.  Kryddträdgården med många gamla 

medicinalväxter kan med fördel visas samtidigt.  
 

För föreningen Kultur på Almare Stäket 

 
 

Irene Seth  den 13 december 2022    
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Verksamhetsberättelse 2022 - kultur- och 
fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2022 – kultur- 

och fritidsnämnden i enlighet med kultur- och fritidskontorets förslag och 

överlämnar den till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse 2022 Kultur - och fritidsnämnden beskriver och följer 

upp nämndens verksamhet för år 2022. Uppföljningen av nämndens politiska 

mål och uppdrag visar att nämnden till stor del uppfyller sina mål för året. I 

uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden nått 

en god ekonomisk hushållning. Nämndens kostnader uppgick till 117 710 mkr 

och intäkter till 21 681 mkr. Kultur- och fritidskontorets prognos vid tertial 2 

var ett underskott (-190 tkr) på helår och redovisar en utfall på helår ett litet 

överskott på 20 tkr.  

Stora delar av 2022 har handlat om att erbjuda kvalitativ, trygg och säker 

verksamhet till invånare under rådande pandemi med restriktioner och 

rekommendationer men också Rysslands krig mot Ukraina som påverkat oss. 

Det har bitvis varit tvära kast och snabba omställningar och organisationen har 

varit mycket följsam och flexibel. Kultur-och fritidskontorets medarbetare har 

alltid gjort sitt bästa och visat på stor kreativitet och flexibilitet och alltid haft 

invånarnas bästa för ögonen. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2023. 

 Verksamhetsberättelse 2022 Kultur- och fritidsnämnden 

Barnperspektiv 

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupp är barn och unga. En 

välfungerande kultur- och fritidsverksamhet har positiv påverkan på barn och 

ungas möjlighet till en god uppväxtmiljö. Barn som känner sammanhang, som 

blir sedda och som har något det tycker om att gör, presterar bättre i skolan och 

mår bättre. Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn i barn och ungas uppväxt. 



18 Verksamhetsberättelse 2022 - kultur- och fritidsnämnden - KFN 23/0007-1 Verksamhetsberättelse 2022 - kultur- och fritidsnämnden : Verksamhetsberättelse 2022 - kultur- och fritidsnämnden

 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2023-01-03 KFN 23/0007 

 
 

Pandemin har påverkat barn och unga mycket negativt då deras arenor har 

stängts eller begränsats kraftigt och det är viktigt att nu analysera effekterna av 

detta när restriktionerna och rekommendationerna upphör.  

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidschef  

  

Bilagor 

1. Verksamhetsberättelse 2022 Kultur- och fritidsnämnden 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Ekonomiavdelningen 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Kultur- och fritidsnämndens mål sätter trygghet och inkludering för invånarna i fokus. 

 Besökare ska känna sig trygga i nämndens verksamheter. 
 Alla människor ska vara inkluderade i Upplands-Bros kultur- och fritidsliv. 

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för invånarna såväl som för medarbetarna. 
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är en stor bidragande faktor till att många 
barn och unga har en meningsfull fritid och aktiva lov. I samverkan med övriga kontor, 
civilsamhället och näringslivet har skolloven blivit en fin upplevelse för många barn 
som varit hemma. Nämndens verksamheter är viktiga för kommunens hållbarhetsarbete, 
attraktionskraft, trygghetsarbete och invånarnas livskvalité. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för många av de verksamheter som människor 
deltar i på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller 
kommunens trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska 
tillväxten. Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av människor och av samhället 
inom de flesta områdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och 
fritidssektorn. 

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och 
fritidsverksamhet, motionsspår, den öppna ungdomsverksamheten, 
föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, 
allmänkulturell verksamhet så som konst, kulturaktiviteter i vård och omsorg, skapande 
skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. 
Likaså Kulturskolan och kommunens fyra fritidsgårdar för öppen ungdomsverksamhet. 

Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90 
medarbetare fördelat på stab och fem avdelningar, kultur-, fritid-, unga-, bibliotek och 
idrott- och förening. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata 
aktörer och civilsamhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- 
och fritidsutbud för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i 
hela kommunen men med koncentration till Kungsängen, Brunna och Bro. 
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1.3 Viktiga händelser under året 
 Uppstart BKK/UKK (Barnens konstklubb/Ungas konstklubb). Lyckosam 

uppstart med avstamp i Barnkonventionen och Agenda 2030:s mål 3, 5, 10, 11 
genomfördes fria konstprocesser i ungas egen kontext och närsamhälle i 
aktivitetscontainern. Ytan blev en viktig mötesplats i den expansiva 
utvecklingsfas Bro genomgår just nu. Ca 1000 barn 5–18 år deltog under 2022. 
Utställning av konstprocesserna visades i Kungsängens Konsthall för att 
synliggöra, rekrytera vidare och bygga sammanhang mellan Kungsängen och 
Bro.  
 

 UKK i Konsthallen. De interaktiva 
utställningarna visade på hur 
konstprocesser kan ske, för att synliggöra 
konstklubbarna för invånaren, rekrytera 
nya barn och unga och bygga 
sammanhang mellan Kungsängen och 
Bro. Aktiviteterna tar avstamp i 
Barnkonventionen och Agenda 2030s mål 
3, 5, 10, 11 och utgår från en normkreativ 
konstpedagogik som främjar jämlikhet 
och inkludering, för ungas röst i 
närsamhället, i ungas egen kontext. I 
samverkan med Föreningen UB Konst, 
Konstfrämjandet Västmanland och tre 
systerklubbar i Jönköping, Västerås och 
Norberg och lokala sportföreningar. Två 
utställningsperioder med ca 450 besökare 
och totalt ca 1000 deltagande barn och 
unga 5–18 år i kopplade konstworkshops. 

 

 

 Funkis i Konsthallen Fotoutställningen ”HÄR ÄR 
VI” visade upp mötet mellan invånare i Upplands-Bro. 
Äldre efter arbetslivet mötte yngre med 
funktionsvariationer och gav dessa grupper en arena som 
de normalt inte har tillgång till. Processen i projektet 
driver Upplands-Bro framåt enligt Agenda 2030; att i 
kommunens Konsthall utbyta erfarenheter mellan kultur- 
och fritidskontoret, socialkontoret, LSS (lagen och 
särskilt stöd) och föreningsliv och se varandras 
perspektiv och behov, vidga förståelse och skapa trygga 
samhällen. Utställningen vandrar vidare och återbrukas 
för ökad tillgänglighet på Dagcentralen på Torget 4 och i 
Brohuset under 2023. Utställningen i Konsthallen 
besöktes av ca 300 besökare. 
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 Ökad synlighet av kommunens kulturmiljö & hembygdsföreningar i Konsthallen 
Sommarutställningen Kulturarva i Konsthallen inkluderade fem 
hembygdsföreningar som lyfte kommunens kulturarv och föreningarnas arbete. 
Information om utställningen spreds genom feriearbetande ungdomar vilket gav 
kommunens unga kunskap om deras kulturarv, ett viktigt mervärde. Kultur- och 
fritidskontoret i samverkan med arbetsmarknadsenheten. 

 

 
Bild från invigningen med bla Kultur- och fritidsnämndens  
ordförande Mattias Peterson Ersoy. 
 

 Kommunens populära Vårsalong 2022 i samverkan med föreningen 
Konstformer öppnade Konsthallen för ca 300 personer inklusive digital röstning 
med 179 röstande och kröning av två Upplands-Brokonstnärer. Utställningen 
hade 35 medverkande konstnärer och hantverkare. 

 Interaktiv påsklovsutställning med Nordiska väsen och Manga kopplat till 
populärt spelkonvent i Kulturhuset. I samverkan med Biblioteket, 
Spelföreningen lockades ca 150 besökare i åldrarna 2–100. 

 Ny konstvägg nyttjas i glaspartiet mot torget framför kommunhusets entré. I 
brist på yta för konst, för att synliggöra interna projekt bland annat inom LSS 
och förskolorna. 

 Pilot av ny metod för ungas delaktighet genom feriearbetet. Metoden ”Film 
som verktyg” syftade till att unga genom sitt betalda feriearbete fick 

demokratiska verktyg att delta i utvecklingen av sin egen närmiljö. I enlighet 
med Barnkonventionen och Agenda 2030 mål 10,11. Två kurser genomfördes 
sommaren 2022, ca 30 unga deltog och 6 filmer skapades. 

 Pandemin hade inte mer än lagt sig när nästa katastrof inträffade: Ryssland 
angrep Ukraina. Under våren har biblioteket köpt in betydande mängder rysk 
och ukrainsk litteratur, både för barn och vuxna. Extra depositioner av rysk 
och ukrainsk litteratur har beställts från Internationella biblioteket. På Upplands-
Bros biblioteks hemsida finns information på ukrainska om bibliotekets tjänster, 
öppettider m.m. 
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 Förberedande klassen har många ukrainska elever och gör spontana besök i 
biblioteket. Vid sina besök blir de guidade och får boktips på ukrainska. 

 Under maj månad invigdes Sandénsamlingen på plan 5 i Kulturhuset. Makarna 
Sandéns efterlämnade bibliotek utgör ett minnesmärke över parets insatser för 
kommunen, den förstärker bibliotekets hembygdssamling och berikar 
kommuninvånarnas kunskaper om kommunens historia. 

 Den stora satsningen under hösten-22 var Läslovsfestivalen i Brohuset. 
Biblioteket sökte och beviljades bidrag från kulturrådet och kunde genomföra en 
festival som varade hela läslovet, från måndag till och med fredag. Författaren 
till bokserien ”Krigarhjärta” Jali Madi Susso höll en kampsportsworkshop och 
berättade om sina böcker. Schackmästaren och författaren till bokserien om 
Schackklubben Draken Mikael Wiander höll en workshop som avslutades med 
en schacklektion och ett parti simultanschack. Andra författare som deltog var 
Emma Wirke, Moa de Bruin, Camilla Linde och Nora Segerdahl. .Festivalen 
bjöd på många olika läsfrämjande aktiviteter. En av de mer spektakulära var de 
besök i Underlandet (känt från Alice i underlandet) som barnen kunde göra med 
hjälp av bibliotekets VR-glasögon. Det pysslades i flera rum, i danssalen kunde 
man dansa en saga och i sagornas rum hölls sagostunder på svenska, finska, 
persiska, spanska och ryska. 

 Under hösten lanserades familjelördagar på biblioteket. Föräldrar med barn 0-7 
år bjöds in för en gemensam stund med pyssel, högläsning och gemenskap, 
ibland även med särskilda teman, bland annat barnkonventionen, Pippi 
Långstrump, flerspråkighet och finskt tema. 

 Precis som de senaste två åren har After school stått för en förnyelse av 
bibliotekets barnverksamhet och en möjlighet för biblioteket att få kontakt med 
kommunens barn som tidigare inte har funnits. After school ligger bakom många 
av de evenemang och händelser som har utmärkt året: Läslovsfestivalen och 
arbetet i aktivitetscontainern är bara två av de projekt som pedagogerna i After 
school har varit drivande i. Under året har man arbetat aktivt med konst, 
återbruk, odling, modellbygge, haft en egen legomasterstävling, anordnat 
skrivarworkshops, haft litterära kahoottävlingar, utforskat 3världar med VR-
glasögon, m.m. 
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Artikel om After School från den digitala tidningen Läslust som publicerats av Rabén och 
Sjögren. 

 Projektet har rönt uppmärksamhet i bibliotekskretsar: regionbiblioteket har haft 
ett speciellt möte där After school personalen fick berätta om sitt arbete och där 
man diskuterade hur idéen skulle kunna användas av andra kommuner. En direkt 
följd av detta blev att Järfälla nu har börjat en egen version av After school. En 
studerande vid Södertörns högskola skriver just nu på en c-uppsats som handlar 
om verksamheten. 

 Björknäs camping drevs av Kultur- och fritidsnämnden även säsongen 2022. 
Utveckling med tältplatser och servicehus med kök samt kiosk servade gästerna 
som i år var många. Hela 7879 gästnätter jämfört med 1308 året innan. Gästerna 
kom från 19 olika nationer vilket var 12 fler än 2021. Många gäster uppskattar 
campingens storlek och att vara nära naturen och vattnet men också att ha 
närheten till stan.  
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 Digitala vattenträningen har lanserats i simhallen och mottagits mycket 
positivt av gästerna. Det har ökat antalet gruppaktivitetstillfällen avsevärt.  

 Projektet Förening för alla- ett värdegrundsprojekt tillsammans med 
föreningslivet med målet att säkerhetsställa att våra föreningar faktiskt är 
inkluderande och att deras kunskaper kring normkritik och värderingar höjs. Vi 
fick i november 2022 delta i MUCF:s (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor) nätverksträff för att hålla en inspirationsföreläsning om 
arbetet. Där passade vi på att även inspirera deltagande organisationer med vår 
Idrottsledarakademi för unga ledare i Upplands-Bro samt rollen som 
kommunens fritidsinspiratör har. 

 Idrottsledarakademin finansieras av Leader Mälardalen och är ett samarbete 
mellan Upplands-Bro kommun och RF SISU Stockholm (Riksidrottsförbundet). 
Akademin startade i oktober 2022 och är ett ledarskapsprogram för unga ledare i 
Upplands-Bro. Det är drygt 20 ungdomar från 9 olika föreningar och med olika 
bakgrund och förutsättningar som får en gedigen och bred utbildning i just 
ledarskapet. Det finns en stor vinst för hela samhället att ge nästa generation 
dessa verktyg, men det hjälper även föreningarna att få unga ledare till sina 
föreningar. För ungdomarna själva är målet att- förutom kunskapshöjningen- 
öka deras självkänsla och egenmakt, samt att de får nya kontakter och vänner i 
programmet. 

 Nytt stödsystem beslutades den 30 mars 2022, och förarbetet, 
implementeringen och utbildning av föreningar var en stor del av verksamheten 
under våren.  

 Ett annat verktyg i föreningsstödet har varit framtagandet av katalogen "min 
fritid". Där finns det totala utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter med, och den 
delas ut i alla grundskolor. Materialet är perfekt för att sprida kunskap om 
föreningarnas och nämndens verksamheter. 
 

 Byggnationen av Lillsjö 
friluftsgård löpte fint och utan 
problem enligt plan- tills dagen 
innan den skulle övertas då den 
drabbades av en stor vattenläcka. 
Sommarsäsongen för 
friluftsgården blev därmed 
inställd till stor förtvivlan för 
många kommuninvånare. I 
augusti 2022 invigdes den till 
slut passande nog i hällregn, och 
inte långt därefter drabbades 
friluftsgården av en andra 
vattenläcka. Tack vare nyfikna kommuninvånare kunde detta uppmärksammas 
mycket tidigare och skadorna reduceras. Sedan slutet av november 2022 är 
friluftsgården öppen dagtid, och vi ser fram emot sommarsäsongen 2023. 
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 Sedan mitten av mars har fritidsinspiratören varit på plats- och vilket viktigt 
arbetet som påbörjats. Fritidsinspiratörens roll är att fånga upp barn och 
ungdomar samt deras familjer som inte har en fritidsaktivitet och stötta dem till 
en aktiv fritid. I uppdraget ingår även att samverka med kommunens olika 
föreningar och utveckla samarbetet mellan socialkontoret, utbildningskontoret 
och trygghetscenter samt informera kommunens invånare om utbudet av 
fritidsaktiviteter inom kultur, fritid och idrott. 

 Jullovsaktiviteterna som anordnades av kommunen under namnet Winterdays 
blev väldigt lyckade. Det var både föreningar som deltog och anordnade 
aktiviteter som gav de unga en möjlighet till lek och glädje under lovet. Framför 
allt stod det klart att käpphästridning är något som många var nyfikna att prova 
på. 

 
Bild med våra grymma Sparks-ambassadörer. 
 

 Under året har vi även startat ett innovationsprojekt för fördelning av 
schematider i våra idrottsanläggningar med hjälp av AI (artificiell 
intelligens). I utvecklingsarbetet ingår även Skellefteå kommun och vi kommer 
att använda verktyget för schemaplaneringen av kommande säsong. 

 Invigningar  
o Lillsjö friluftsgård 
o Boulebanan Ekhammar 
o "Dirten" vid Lillsjöskolan 
o Gungorna i Stjärnparken 
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På bilden bla Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mattias Peterson Ersoy som inviger Dirten. 
 

 I september var det inte bara val, vilket innebär en del arbete kring 
lokalfrågorna, utan det var även Brodagen som blev ett lyckat och väl 
genomfört arrangemang. Första upplagan av Swimrun var ett härligt tillskott till 
dagen, och många var imponerade när de blöta löparna gick i mål i Stjärnparken. 

 Ibland är det viktigt att notera det som inte sägs också och just 2022 har det varit 
väldigt lugnt när det gäller synpunkter och klagomål från 
kunder/kommuninvånare vilket är ett gott betyg till våra medarbetare som utför 
sina uppdrag väl. 

 Samarbete med parasportförbundet och min Fritid- funkisnätverket. 

 Uppstart och deltagande i stab MIGG samt Kungshallen som 
evakueringsboende. 

 

 Drift- underhåll- utveckling 
 Sjöisarna vinter 21/22 - mycket lyckad säsong med fler glada tillrop än 

klagomål. 
 Stormen Malik- många nedblåsta träd 
 Korpen 25 byter lite skepnad och från i år har kommunen delat lokal med 

Studio Bro. Det är avdelning Unga som bedriver öppen 
ungdomsverksamhet där under loven för de yngre barnen. 

 Utveckling Bro discgolfbana med nya hål. 
 Ny altan på Marina föreningshuset. 

 
 Tusentals besökare till ett stort antal kulturarrangemang. Såväl offentliga 

arrangemang som inom ramen för skola/förskola. Dessutom Kulturskolans breda 
kursverksamhet som engagerar hundratals barn och unga. 
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 Studioprojekt i Bro - samverkansprojekt med den öppna ungdomsverksamheten. 
Ett lyckat projekt där fler unga vågar ta plats i verksamhet. 

 Kulturkarusellen - riktade kulturskoleinsatser i Finnsta och Råby där många barn 
sällan fått prova på dans, teater och musikinstrument. 

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

 Invigning av Wall street i Bro. Ungdomar och professionella konstutövare i 
skapandeprocesser kring framtidens Bro. 

 



18 Verksamhetsberättelse 2022 - kultur- och fritidsnämnden - KFN 23/0007-1 Verksamhetsberättelse 2022 - kultur- och fritidsnämnden : Verksamhetsberättelse år 2022 (Kultur- och fr

Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2022 12(25) 

 The Sound of Bro. Workshops i musikproduktion, textskrivning, 
musikvideoproduktion, spokenword, fotografi och hip-hopdans. Ett samarbete 
mellan Ungdomsproducenterna, den öppna ungdomsverksamheten, Biblioteket 
och Kulturskolan. 

 Tjejspelkvällar. Ett utrymme där unga tjejer och icke-binära själva får stå i 
centrum i ett tryggt rum med plats för att utveckla sitt spelintresse. 

 Rymdkväll på Kvistaberg. Unga och gamla samlades kring sina intressen för 
rymden, spel och ny teknik. 

 En intensiv vår på grund av återkommande konflikter och normbrytande 
beteenden i den öppna ungdomsverksamheten men framförallt vid Bro:n, 
vilket har lett till ökad arbetsbelastning och stor mängd individärenden och 
personalförstärkning för att förebygga och säkra tryggheten och arbetsmiljön i 
verksamheten.  

 En stor samverkansinsats för att kartlägga unga i riskzon pågick under våren. 

 Sommarlovsverksamhet med varierande aktiviteter och utflykter i alla 
verksamheter: Bro-fritidsgård öppet hela sommaren med många attraktiva 
aktiviteter. Trappan och Hagan slogs ihop med fokus på uppsökande arbete 
utomhus, Bro:n förstärktes med fokus på planerade aktiviteter och utflykter och 
Korpen pågick under hela sommaren med hälsofrämjande aktiviteter och 
utflykter för målgruppen 9–11 år. 

 Populära Brotjejernas IK i samverkan med skolan och Bro IK för att stärka 
tjejer i Bro och slussa in dem i föreningslivet ledde till ett nytt tjejlag hos Bro IK 
bildades. Verksamheten fortlöper och värvar nya barn kontinuerligt under hela 
året. 

 Musikfokus en gång i veckan på Bro-fritidsgård i samarbete med kulturskolan. 
Kulturskolans uppsökande arbete i verksamheten finansieras av kulturrådet i 
syfte för att sänka trösklar in till kulturskolans verksamhet samt inspirera och 
berika verksamheten med kulturskolans kompetens. 

 Hälsofrämjande aktiviteter under höst- och vinterloven i alla verksamheter. 
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2 Mål och resu l tat

2.1 Hållbart liv och hälsa

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

Be skrivning

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

Komme nta r

Under parollen "Gör din röst hörd" inleddes årets novelltä vl ing med en skrivarworks hop
ledd av Sara Lövestam. Sammanla gt 10 bidrag har lämnades in, av dessa var två skrivna
av pojkar. Novellerna trycktes på print-on-demand och en prisutdelning hölls.

I samarbete med kommune ns kultur miljöa ns var ige anordnade biblioteke t en temakväll
om astronomi på Kvistabergsobser vato r ium. Biblioteke t bistod med VR-glasögo n och
brädspel och bokinspirat io n – evenemanget lockade över 100 deltagare.

F örskoleklasserna i kommune n bjöds in till föreställni nge n ”Dansa en bok” med
biblioteks i ntrod uk t io n. Klasserna delades in i två där ena halvan fick dansa en bok med
personer från kultursko la n och den andra halvan fick lyssna på högläsni ng, lära sig hur
man använder biblioteke t, hur man får lånekort och lånar böcker.

Sommarboken är ett läsfrämja nde projekt som riktar sig mot barn i åldrarna 8–14 år.
Barnen kom till biblioteke n och kunde själva fylla en väska med böcker som de ville
läsa under sommarlo ve t. I väskan hittade de även bokmärken, pyssel m.m. Bokväskorna
tog slut på båda biblioteke n!

Under sommaren arrangerade biblioteke t sammanla gt fyra skrivarkurser för barn i
åldrarna 8-14 år, i både Bro och Kungsänge n. I august i anordnades
programmer i ngsko llo n i Bro och Kungsänge n.

För litet äldre ungdomar har biblioteke t arrangerat bokfika under våren och hösten.
Bibliot eket bjuder på fika och deltagarna tipsar varandra om böcker, filmer, serier,
youtubekana le r m.m.

Tillsa m ma ns med Fritidsgå rdar na arrangerades brädspelskollo n i Bro och Kungsänge n i
början av sommaren.

Brädspelsklubbe n i samarbete med den öppna ungdoms verksa m hete n lockar alltjä mt
deltagare i olika åldrar och skapar lärorika och trivsamma stunder.

Bibliot eket arrangerade en skrivarworkshop med artisten Kung Henry under
evenemanget Sound of Bro. Fokus låg på hur man skriver estradpoesi och hiphoptext er.
Framförande av egna texter och mycket exempel från svensk, samtida hiphop. Barnen
fick också skrivövni ngar och fick lära sig hur man på ett effektivt sätt använder
homonymer och homogra fer samt varför det är kul.
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Under juli månad skapade biblioteket ett popupbibliotek för ungdomar på torget utanför 
Kulturhuset i Kungsängen. Pop-upbiblioteket bemannades av sommarjobbare, som 
lånade ut böcker och tipsade ungdomar om Kultur- och fritidsverksamheter.  

Under hösten arrangerade en mycket uppskattad Harry Potter-dag i Kungsängen. 

På vuxensidan har biblioteket haft författarbesök av Marie-Louise Marc, Mian Lodalen, 
Bella Linde och Kristina Ekero Eriksson, Ajvide Lindqvist. I mars arrangerade 
biblioteket ett boksläpp i samarbete med Upplands-Bros poetiska sällskap då Louise 
Wallin och Nike Ravenscar presenterade sina nyutgivna diktsamlingar. Fyra bokcaféer 
har arrangerats och två boksamtal med en panel livestreamades. 

Biblioteket i Bro samarrangerade schackklubb och miniatyrmålning tillsammans med 
den öppna ungdomsverksamheten. 

Sammantaget skapar bibliotekets verksamheter och dess samarbetsparter aktiviteter och 
sammanhang som får deltagare att få en känsla av sammanhang där människor får växa. 
Stärka sin självkänsla och sin självbild. De ger barn och unga verktyg att uttrycka sig 
inte bara i ord och text utan också genom andra estetiska uttrycksformer. Att behärska 
flera språk och ett större register av sig själv bidrar till barn och unga som har förmåga 
att formulera sin åsikt och att uttrycka den vilket är viktiga egenskaper i ett 
demokratiskt samhälle. 

 

 
Bild från konstcontainer sommaren 2022 i Bro.  
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2.1.2 Uppdrag: Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhe t

Be skrivning

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

Nämndmål: Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhe t

Be skrivning

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

Komme nta r

Ett kulturkale ndar ium annonserar varannan vecka i lokalpressen och hela utbudet finns
också på kommune ns webb och i sparksapp.se för alla mella n 10-18 år. Verksamheterna
finns också på Facebook och Instagram för olika målgrupper. Trots massiva insatser
upplevs det svårt att nå fram och ut till alla.

Ett aktivt värdegrundsa rbete med förenings l ive t är sjösatt och imple me nterade s under
2022. Handboken samt ett imple me nter ingsstöd skickades i våras till alla föreningar
med barn- och ungdomsve rksa mhe t. Arbetet med handboken kommer att följas upp
årligen och stöttas upp med föreläsningar i olika teman baserade på handboken. Ett
webbtest finns publicerat och alla ledare ska genomföra det. Föreninga r na förväntas
årligen beskriva värdegrundsarbe tet i sin verksamhets berät te lse.

Aktivite tsbro sc hyre n "Min fritid " delas ut till alla barn i grundskola n och är en källa till
inspirat io n hos mottagaren och samtidigt ett viktigt verktyg i marknadsför inge n av
kultur- och fritidsko nto rets verksamheter. Broschyren ska både vara ett stöd i återstarten
efter pandemin till förenings li vet, men även hjälpa till att kommunice ra alla de
aktivitet er som finns i kommune n.

Fritidspiratör e ns uppdrag är att få fler barn- och unga till en menings full fritid. I tät
samverkan med skola, socialtjäns t, trygghet- och prevention och inte minst av allt alla
kultur- och fritids verk sa mhe ter vi har inom kontoret skapar hon möjlighet er och filar
ner trösklar och hinder för de som ännu inte har hittat sin grej. En viktig satsning i det
förebygga nde arbetet.
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Indik atorer Utfall T1
2022

Utfall T2
2022

Utfall
2022

M ålvär de
2022

Minst 3 större inf ormationsinsatser under
året med f okus på grupper och områden
som är underrepresenterade i aktiviteter i
dagsläget. 1 3 3 3

Nya inf ormationsskyltar i Bro 0 8

A ntal träf f ar med ref erensgrupperna,
Ungdomsrådet och A f terschool-gruppen. 7 10 10 8

Bredden i kursutbudet ökar på Upplands-
Bros Kulturskola 2 2 2

Öka antal unika elever på Upplands-Bros
Kulturskola 20 25 30 30

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

uppnått
Delvis

uppnått

Fritidsgårdarna erbjuda f ler typer av
aktiviteter i samarbete med Sparks 10 20 30 30

Fritidsgårdarna besöker alla högstadieskolor 2 3 3

A ntal deltagare ökar i Sparks-appen 21% 79% 20%

Fler besökare hittar till konsthallen 138% 181% 10%

Minst 3 större informa tionsinsa tse r unde r å re t me d fokus på gruppe r och områ de n som
ä r unde rre pre se nte ra de i a ktivite te r i da gslä ge t.

Broschyren "Förening för alla"
Broschyren "Min fritid "
Utställninge n "Här är vi"

Nya informa tionsskylta r i Bro

Installa t io ne n är försenad och kommer att genomföra s under 2023 inom Omdaning Bro.

Föra nkra de n kultur- och fri tidspol itiska stra te gin i a l la vå ra må lgruppe r.

Förankringsa rbete t har påbörjats genom olika insatser men kommer att ta tid och vara
ett ständigt pågående arbete för att levandegöra strategins intent io ne r om delaktighet,
samverkan, låga trösklar, god livs miljö, god folkhäls a, livslå ngt lärande och aktiv och
menings f ull fritid.
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2.1.3 Uppdrag: Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga

Be skrivning

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

Komme nta r

En viktig insats under året är satsninge n på fritids i nsp iratö re n som coachar barn och
unga till menings ful la och främjande aktivit eter.

Samtliga av nämndens verksamheter bidrar generellt till att stärka de som deltar i
verksamhete n. Fysisk aktivitet, att få använda sin kreativite t och att känna samhörighet
med andra, att få växa, utmanas och utvecklas är faktorer som alla bidrar till en god
folkhälsa och psykiskt välmående.

Nämndmål: Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga

Indik atorer Utfall T1
2022

Utfall T2
2022

Utfall
2022

M ålvär de
2022

Utbildningsinsatser f ör f öreningslivet 2 2 2

Riktade insatser till unga i riskgrupp 3 4 10 10

A ndel f lickor i åk 9 som uppger att det of ta
är riktigt härligt att leva. 63% 65%

A ndel pojkar i åk 9 som uppger att det of ta
är riktigt härligt att leva. 81% 83%

A ndelen f lickor i åk 2 på gymnasiet som of ta
tycker det är extra härligt att leva. 57% 60%

A ndel pojkar i åk 2 på gymnasiet som of ta
tycker det är riktigt härligt att leva. 64% 66%

A ndelen f lickor i åk 9 som ganska of ta eller
mycket of ta känner sig ledsna och deppiga
utan att veta varf ör. 33% 31%

A ndelen pojkar i åk 9 som ganska of ta eller
mycket of ta känner sig ledsna och deppiga
utan att veta varf ör. 13% 11%

A ndelen f lickor i åk 2 på gymnasiet som
ganska of ta eller mycket of ta känner sig
ledsna och deppiga utan att veta varf ör. 34% 32%

A ndelen pojkar i åk 2 på gymnasiet som
ganska of ta eller mycket of ta känner sig
ledsna och deppiga utan att veta varf ör. 14% 12%

Utbi ldningsinsa tse r för före ningsl ive t

Alla 28 föreningar som får aktivitets stöd har genomfört utbild ninge n.
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Rikta de insa tse r ti l l unga i riskgrupp

Fritidsinsp ira töre n deltar aktivt i flera forum där syftet är att fånga upp unga i
riskgrupp. Ett exempel är hemmasitta re och samverkan med barn- och
ungdomse nhete n som vid behov kontaktar inspiratö re n när unga behöver stöd att
aktivera sig.

Två större riktade projekt har genomförts - Kulturkaruse l le n och Studion i Bro.

I Kulturkar use lle n har ca 80 elever i Finnsta och Råby fått prova på saxofon,
trumpet, flöjt, dans och teater.

I studion i Bro har ungdomar fått chansen att tillsa m ma ns med
kultursko lepeda go ge r arbeta i en musikst ud io, med inspelni ng, arrangemang,
texter mm.

Stor samverkans insat s för unga i riskzon i samverkan med polis, skola,
socialtjänst och fältgr uppe n.

Informat io ns mö te för vårdnadshava re i ämnet droger i Brunna i samverkan med
polisen och avdelninge n Trygghet och preventio n.

Återkommand e aktiviteter i olika teman för att stärka tjejerna i Bro.

Indikatorer med början "Ande le n flickor/pojka r i/på åk9/gymnas ie t" kommer
från Stockholmsenk äte n som genomförs vartannat år på våren och vänder sig till
elever i årskurs nio och gymnas iets år två. I Upplands-Bro kommun har 344
elever svarat på enkäten och svarsfrekve nse n ligge r på 58 procent.

2.1.4 Uppdrag: Äldrevänlig kommun

Be skrivning

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

Komme nta r

Äldre är på många sätt en av de trognaste målgruppe r na vid kultura vde lni nge ns
arrangema ng. Ett antal konserter, föreställni ngar, utställni ngar och föredrag har
genomför ts, inte sällan med många äldre i publiken.
Under pandemin var också Kultursko la ns mini-ko nser ter vid äldreboenden särskilt
uppskattade.

Förebyggandee nhete n har under augusti startat upp en ny teknikgrupp för äldre, den har
träffats i Bro bibliotek på torsdagar under hela året.

Dialog med seniorer om samarbetsmöj l ighe ter na för att främja möten mellan seniorer
och unga har påbörjats.
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2.1.5 Nämndmål: Besökare ska känna sig trygga i samtliga verksamheter.

Be skrivning

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

Komme nta r

Ny mätning genomförs under 2023 med större spridning på svarsalternat i ve n.

V e r ksamhetsmål

Bonus till f öreningar

K o m m en t ar
Jämställdhetsbonusen delades ut till Tatakai Karate med 15 000 kr.

Indik atorer Utfall T1
2022

Utfall T2
2022

Utfall
2022

M ålvär de
2022

Trygghetsindex f rån
f ritidsgårdsenkäten 4 5

Medarbetarenkäten
arbetsmiljöindex 79 79 80

Trygghetsindex f ör biblioteket 4 5

Trygghetsindex simhall 4 5

Trygghetsindex Kulturskolan 4 5

Trygghetsindex Kulturscen 4 5

Trygghetsindex f ör
idrottsanläggningar och
idrottslokaler 4 5

Trygghetsindex motionsspår och
vandlingsleder 4 5

Trygghetsindex f ör spontanaktivitet 4 5

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

Be skrivning

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

En del i detta är att ta fram en kultur- och fritidspo l it isk strategi.
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Indik atorer Utfall T1
2022

Utfall T2
2022

Utfall
2022

M ålvär de
2022

50/50 Öppna
ungdomsverksamheten Trappan 56% 50%

Besöksantal i simhallen ska öka

A ntal sålda simborgarmärken 290 93

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

uppnått
Delvis

uppnått
Delvis

uppnått

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

A ntal ungdomsdrivna evenemang 182 100

50/50 Öppna
ungdomsverksamheten Hagan 28% 50%

50/50 Öppna
ungdomsverksamheten Bro 44% 35%

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

A lla barn i Upplands-Bro kommun har
uppnått simkunnighet i årskurs 6 95% 95% 100%

Kulturskolornas kursutbud ska öka 6% 10%

Be söksa nta l i simha lle n ska öka

Att öka besöksantalet jämfört med föregående år är missvisa nde då 2021 års besöksantal
kraftigt påverkats av Covid-19.

Alla ve rksa mhe te r ska ha minst e n re fe re nsgrupp a v unga

Alla verksamheter utom simhalle n har i dag referensgr upper.

Inköpsförsla ge n frå n invå na rna ska öka .

Utfalle t för inköpsförs la ge n hamnade på 1.4% för 2021. Anledninge n till att ökninge n
inte blev så stor beror på att biblioteket endast hade kiosköppet under 2021 pga
pandemin.

Det saknas statistiska värden för T1 2021. För T1 2022 hade 126 skönlitte rära
inköpsförs la g lämnats in och 112 facklitterä ra. Motsvarande siffra för T2 2022 var 120
skönlitter ära och 83 facklitt erära.

Anta l ungdomsdrivna a rra nge ma ng bla nd a nna t:

minid isko på Hagan
kioskgrupper
vardagliga aktiviteter som bedrivs och init ie ras av unga i den öppna
ungdoms verksa m het e n.
alla ungdomsprod uce ntakt i vitete r under skolloven och under terminer na.

50/50 Öppna ungdomsve rksa mhe te n Ha ga n och Bro:n

Flera inriktade insatser kommer ske under 2023 för bättre utfall.
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 2022 Redovisat 2022 Avvikelse 2022 
Avvikelse 

2021 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ledning Kultur 
och fritid 20 211 1 504 20 016 2 522 195 1 018 1 213 2 245 

Fritid 61 414 5 563 63 476 6 752 -2 062 1 189 -873 -2 366 

Kultur 32 893 11 401 34 218 12 407 -1 325 1 006 -319 -101 

Summa 114 518 18 468 117 710 21 681 -3 192 3 213 21 -222 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 2022 Redovisat 2022 Avvikelse 2022 

(tkr) Avskrivningar Internränta Avskrivningar Internränta Avskrivningar Internränta Netto 

Ledning Kultur 
och fritid 442 129 347 100 95 29 124 

Fritid 13 277 4 322 12 625 3 923 652 399 1 051 

Kultur 902 43 845 51 57 -8 49 

Summa 14 621 4 494 13 817 4 074 804 420 1 224 

3.1.1 Prognoser under året 

Budgetavvikelse Vårprognos Budgetavvikelse Höstprognos Budgetavvikelse bokslut  

-3549 -190 21  

Kommentarer 

Kultur- och fritidskontoret redovisade en stort prognostiserat underskott på helår, tertial 
1. Det berodde som beskrivet i tertial 2 på ökade elkostnader vilket verkade rimligt då 
elkostnaderna ökat avsevärt. Efter analys har det framkommit att kostnaden konterats fel 
och att det faktiska utfallet låg i balans med budget då Upplands-Bro kommun har ett 
fast avtal fram till och med september 2023.  

 

3.2 Ekonomisk analys 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar en budget i balans med ett litet överskott på 20 tkr 
för helåret. 

Ledning kultur & fritid 

Verksamheten har för helåret 2022 redovisat ett överskott på 1,2 mnkr. Detta är ett 
planerat överskott då fritid redovisar ett planerat underskott. Detta har kunnat göras då 
en vakant tjänst inte tillsats under året samt överskott på kapitalkostnader inom vissa 
projekt som inte aktiverats enligt planering. 
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Fritidsavdelningen 

Fritidsverksamheterna visar ett underskott på 873 tkr efter ökade kostnader till följd av 
reparationer och underhållsarbete i simhallen. Ökade kostnader för inköp av kemikalier 
i simhallen på grund av att systemet för klortillverkning gått sönder samt kostnader för 
reparation av äventyrsdelen efter nedslag vid besiktning. Ökade konsultkostnader för att 
hantera maskinrummet för minskad sårbarhet. 

Kulturavdelningen 

Kulturverksamheterna har haft ett negativt underskott mot ramen med 319 tkr till följd 
av vikariekostnader för en tjänst som användes i projekt Omdaning-bro som täckts av 
vikarier istället. 

        

3.3 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

budget 
Redovisat 

2021 
Budget 

2022 
Redovisat 

2022 

Kvar av 
budget 

2022 
Ombudgeteras 

till 2023 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Återuppbyggnad Friluftsgård Lillsjön  15 500 11 981 3 519 3 511 8 0 

Upprustning Kvistaberg  4 767 3 244 1 523 23 1 500 1 500 

Renovering av Ridhuset 3 500 0 3 500 1 022 2 478 2 478 

Ombyggnation bibliotek 300 0 300 203 97 97 

Inventarier på fritidsgårdar 150 0 150 0 150 0 

Underhåll fastigheter fritid 2 430 0 2 429 2 293 136 0 

Underhåll fastigheter kultur 2 146 0 1 946 132 1 814 0 

Konstgräs bro IP0 5 000 55 4 945 3 160 1 785 0 

UTV - fordon IP 250 0 250 224 26 0 

Utveckling Stjärnparken 800 0 800 613 187 0 

Solceller Kungsängens IP 4 200 0 4 200 136 4 064 4 064 

Solceller Bro IP 4 200 0 3 000 32 2 968 0 

Renovering simhallen 0 0 1 200 846 354 354 

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

Motionsspår 3 500 0 3 500 3 443 57 0 

Konst 150 0 150 117 33 0 

Omdaning-Bro 200 0 200 0 200 0 

Digitaliseringsmedel Konstgräsrobot 375 0 375 0 375 0 

Summa 48 768 15 280 33 287 15 755 17 532 9 794 

3.4 Kommentarer investeringsredovisning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021 om förvärv av mark för del av Husby 2:1 till 
ridanläggningen Prästtorp för att klara av dagens krav på djurhållning. Med anledning 
av detta har investeringsmedel omfördelats till kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadskontoret, motsvarande 786 470kr för inköp av Hagmarken. Medel har 
tagits från investeringsram underhåll fastigheter fritid. 
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Kommunstyrelsen har beslutat att kultur- och fritidsnämnden ska tillskjuta 0,02 mnkr 
från kultur- och fritidsnämndens investeringsram för finansiering av projekt i 
Omdaning-Bro. 

 

Investeringsprojekt 
Lillsjö Friluftsgård - Projektet skulle varit klart i maj, men en vattenskada försenade 
projektet med stora konsekvenser för både den upphandlade entreprenören och besökare 
till området som inte fick möjlighet att använda friluftsgården. I augusti invigdes huset i 
ösregn, med en del kvarstående arbeten och leveranser kvar innan öppning. Den 1 
september uppdagades en ny läcka. Trots en skyndsam hantering kommer även denna 
läcka innebära konsekvenser i form av fördröjningar. Friluftsgården öppnade i slutet av 
november. 

Upprustning Kvistaberg - Inväntar beslut från lantmäteriet och anslutningsavgiften 
innan projektet kan avslutas. 

Renovering ridhus - Projektet fortskrider under 2023. 

Studierum i Brohuset, biblioteket - Bibliotek hade under år 2022 en 
investeringsbudget motsvarande 300 tkr för förändring av studieceller. På grund av ett 
missförstånd kom inte alla ändringar i lokalen till stånd, vilket också innebar att 
kostnaderna blev lägre än beräknat. Biblioteket önskar att återstoden av 
investeringsbudgeten flyttas över till år 2023 för fortsatt utveckling av projektet. 

Inventarier på fritidsgårdar - mindre inventarier som inte gick att ta på 
investeringsmedel enligt redovisningsregler utan togs på vanlig drift inom ramen. 

Konstgräs Bro IP - färdigställt. Flera förbättringar när det kommer till att minimera 
granulatspridningen - både i form av asfaltering och ett lågt staket runt planen som styr 
spelare genom samma ingång, där borststationen placeras. 

UTV (fyrhjuling)- Levererad. 

Utveckling Stjärnparken - En ny gungdel med spännande gungor installerades i början 
av sommaren i Stjärnparken. Lyckad invigning i början av augusti. 
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Solceller: 

 Kungsängens IP- Inga anbud har inkommit efter upphandling genom SKR:s 
ramavtal. Marknaden är svår och relativt mättad. Få leverantörer är intresserade 
av att lämna anbud på mindre projekt. Förnyad upphandling är på gång i egen 
regi. Investeringsmedel flyttas med till 2023. 

 Bro IP - Takkonstruktionen klarar tyvärr inte en solcellsanläggning.  
 Ridhus och stall - har undersökts som alternativ men inte heller dessa 

byggnader är dimensionerade att klara av den extra lasten solcellerna innebär.  

Renovering simhall - Trasiga rör och pumpar har bytts/lagats. Äventyrsdelen har 
renoverats. Upphandling av klorsystem har gjorts men leverans har ej kunnat 
genomföras. Kvarstående medel för 354 tkr behöver därför omfördelas till nästa 
verksamhetsår. 

Laddstolpar - Fortsatt utredning av möjligheter och nivåer. Beställning av 
framdragning av el är gjord. Det är dock lång leveranstid hos EON och detta är ej utfört 
ännu. Investeringsmedel flyttas med till 2023. 

Utveckling motionsspår - Installation av LED-belysning på trekilometersspåret vid 
Lillsjön. 

Konst - Inköp av löskonst under året till kommunens offentliga byggnader. 

LED-belysning- i Ekhammarhallen och Hagnäshallen. 

Värmepump Kungsängens IP- färdigt. 
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4 In tern styrn in g och kon trol l

4.1 Uppf öljning av kontrollmoment

4.1.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten

Process: IT/System

Risker: Driftstörningar som medför verksamhetspåve rkan

Kontr ollmoment Kom m entar

Säkerställa uppdateringar

Mindre avvikelse

Lillsjö Friluf tsgård har drabbats av vattenskada vid två
tillf ällen. Utredning pågår.

Process: Fastigheter/lokaler

Risker: Ej anpassade lokaler

Kontr ollmoment Kom m entar

A vstämning med f astighetsbolaget

Ingen avvikelse

A npassningar har gjorts under året f ör att säkerställa
arbetsmiljön f ör kulturskolans personal.

4.1.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Process: Hantering av personuppgifter

Risker: GDPR efterlevs inte fullt ut

Kontr ollmoment Kom m entar

Stickprov som genomf örs av GDPR-ombud och
dataskyddsombud på kontoret

Mindre avvikelse

V erksamheterna ser över sina planer.

4.2 Uppf öljning av åtgärder

4.2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten

Process: IT/System

Risker: Driftstörningar som medför verksamhetspåve rkan

Åtgär der
Slutdatu
m Kom m entar

Påminnelse till alla anställda om att uppdatera
mjuk- och hårdvara när så krävs.

A vslutad

2022-06-
30
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Elisabeth Claesson 

Nämndsekreterare 

Kanslienheten  

   

Elisabeth.Claesson@upplands-bro.se 

2023-01-23 KFN 23/0027  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Revidering av kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag på 

revidering av delegationsordning. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden antog den nuvarande delegationsordningen den 15 

november 2022 §32. För att nämndens delegationsordning ska hållas aktuell 

bör den ses över årligen och vid behov revideras.  

I bilagan Förslag på Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden finns 

föreslag på tillkommande punkter i delegationsordningen markerade med gul 

överstrykning samt röd överstrykning för de punkter som föreslås utgå. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2023 

 Förslag på delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 2023 den 

15 februari 2023 

Ärendet 

Bakgrund  

I Kommunallagen ges möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera 

beslutanderätten. Denna möjlighet har lagstiftaren bland annat motiverat med 

att det utan delegation av beslutanderätt skulle innebära många och långa 

nämndsammanträden. Genom delegering skapas ett effektivt klimat för 

verksamheterna att göra sitt arbete. Delegationsordningen behöver regelbundet 

revideras allteftersom nya behov uppstår.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2023-01-23 KFN 23/0027 

 
 

Förslag på ändringar i kultur- och fritidsnämnden  

I samband med översyn av alla nämnders delegationsordningar har det 

framkommit behov av vissa justeringar av kultur- och fritidsnämndens 

delegationsordning i ett antal punkter. Dessa förslag redovisas nedan. 

Förkortningar som används är följande: 

 

 

Nedan redovisas tre punkter i delegationsordningen som föreslås tillkomma 

under rubriken personuppgiftsbehandling. Den föreslagna ändringen behövs att 

likställas med Kommunstyrelsen delegationsordning och för att säkerställa 

effektiv och säker personuppgiftsbehandling.  

Personuppgiftsbehandling 

A 5.9 Beslut om att anmäla eller beslut om att inte 

anmäla personuppgiftsincident till IMY 

(Integritetsskyddsmyndigheten). 

Verkställ 
av DSO 
(dataskydd
sombud) 

 
Avdch 

 

A5.10 Beslut om att gå emot Dataskyddsombudets 

(DSO) rekommendationer 

 KoFch  

A5.11 Beslut om att begära förhandssamråd från IMY.  KoFch i 
samråd med 
DSO 

 

Även ett antal verksamhetsspecifika punkter i delegationsordningen behöver 

tillkomma för att förtydliga delegation gällande inköp av löskonst, tillfälliga 

förbud och inskränkningar i användningen av anläggningar och lokaler och 

utlämning, gallring och hantering av bilder från bildarkivet. 

Verksamhetsspecifika ärenden inom kultur- och fritidsnämndens område 

      D 9 Beslut om inköp av löskonst inom budget.  Avdch  

 D 10 Beslut om tillfälliga förbud och inskränkningar i 

användningen av anläggningar och lokaler 

 KoFch  x 

D 11 Beslut om utlämning, gallring och hantering av 

bilder från bildarkivet. 

 Avdch x 

  

Avdch Avdelningschef 

KoFch Kultur- och fritidschef 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2023-01-23 KFN 23/0027 

 
 

Punkten A F.7 föreslås utgå från delegationsordningen eftersom det har visat 

sig att den inte är aktuell inom kommunal verksamhet. Punkten kommer därför 

att utgå från alla nämnders delegationsordningar i Upplands-Bro kommun. 

Personuppgiftsbehandling 

A 5.7 Beslut om att helt eller delvis avslå den 

registrerades begäran om att få ut de 

personuppgifter som rör hen samt överföra dessa 

uppgifter till annan personuppgiftsansvarig 

(”dataportabilitet”). 

Artikel 20 
dataskydds- 
förordningen 
(EU) 2016/679 

Avdch TA BORT 
hela 5.7. Ej 
aktuellt för 
kommuner 
och utgår för 
alla nämnder. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar 

föreslagna ändringar i delegationsordningen. 

Barnperspektiv 

Alla åtgärder för att effektivisera beslutsprocesser inom kommunen har en 

positiv inverkan på alla kommuninvånare, såväl vuxna som barn. Det innebär 

att skattepengar används mer effektivt och att pengarna räcker till fler saker. 

Att ha effektiva och rättssäkra processer inom ramen för kultur- och 

fritidsnämndens verksamhetsområde skapar det goda klimat som krävs för att 

kommunen ska kunna jobba mot sitt mål om ett hållbart Upplands-Bro där alla 

invånare, barn som vuxna, ges förutsättningar för goda livsvillkor.  

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 
 

Kultur- och fritidschef 
 

 

Bilagor 

1. Förslag på Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden den 15 

februari 2023 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Juridikenheten 
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Kultur- och
fritidsnämndens
delegationsordning

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden den
xx-xx-xx
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1 Allmänt om
delegationsbeslut i
Upplands-Bro kommun

1.1 Delegationsordning

I Upplands-Bro kommun har kommunst yre lse ns och de olika nämndernas
ansvarsområde n fastställts i reglemente n antagna av kommunful lmäkt i ge.
Regleme nte na bestämmer inom vilka verksamhetso mråde n som
kommuns t yre lse n och respektive nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland
annat praktiska skäl har lagstifta re n ansett att det inte är rimligt att alla beslut i
en kommun ska fattas av kommuns t yre lse n eller av de olika nämnderna. En
sådan hantering skulle leda till många och väldigt långa nämndsamma nt räde n.
Det har därför förts in bestämme lser i kommuna lla ge n (2017:725), KL, om
möjlighet för kommuns t yre lse n eller nämnd att delegera beslutanderät te n. En
delegatio nsord ni ng innehå lle r beslut om delegering av ärendetyper.

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

1.3 Vad kan inte delegeras?
Enligt 5 kap. 1 § KL beslutar fullmäkt ige i ärenden av princip ie ll beskaffenhet
eller annars av större vikt för kommune n. Princip ie l la beslut är generellt sett
beslut där det politiska momentet är stort, exempelvis för att verksamhete n är
kontroversie ll eller inte tidigare har bedrivits. Frågor av större vikt är typiskt

sett sådana som har stor ekonomisk betydelse för kommune n. Gränsdragninge n
kan vara svår att göra.

Beslutander ätt e n får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av
ärenden:

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inrikt ning, omfattning eller
kvalitet, det vill säga ärenden av princip ie ll natur.

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

3. Ärenden som rör myndighets utö vning mot enskilda, om deär av
princip ie ll beskaffenhe t eller annars av större vikt.

4. Ärenden som väckts genom medborgarförs la g och som lämnats över till
nämnden.

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

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

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderät te n. Detta kan göras
generellt för en viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt
ärende. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett
enskilt ärende genom att själv taöver ärendet. Ett sådant föregripand e bör dock
endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av princip ie ll beskaffenhe t.

1.4.1 Saknas beslutspunkt i delegationsordningen?
Om du inte hittar den beslutspunk t som du söker efter så är ärendet inte
delegerat. Det betyder att det är nämnden som själv ska tabeslut i ärendet.

1.4.2 Undertecknande av delegationsbeslut
Det finns ingen reglering i förvalt nings la ge n (2017:900) eller i
myndighet s föro rd ninge n (2007:515) om att myndighete ns beslut ska vara
fysiskt undertecknade av beslutsfat tare n. I den nya förvalt nings la ge n som
trädde i kraft 1 juli 2018 finns dessutom en bestämmelse om att beslutsfa tta nde
kan ske automatisera t för att skapa förutsättni ngar för utveckling av den
digita la förvalt ninge n. Delegatio nsbes lute t behöver därför inte vara
undertecknat. Delegaten får gör en bedömning i varje enskilt fall om beslutet
ska undertecknas eller inte.

1.5 Vidaredelegation

Nämnden kan genom beslut ge rätt till delegat att vidaredelege ra sin
beslutanderät t till annan anställd. En sådan vidaredelegat io n ska redovisas i en
särskild förteckning. Samtliga delegationso rd ninga r och listor över
vidaredele gat io n finns på kommune ns externa webbsida: Författnings sa ml ing -
Upplands-Bro

1.6 Ersättare för delegat

Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderät te n av en ersättare. Med laga
förfall avses frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis
sjukdom, semester, tjänstled ighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande. Den
som innehar funktio n som ersättare har samma delegatio n som den person som
ersätts, vikarie för handläggare har samma delegatio n som den som innehar
tills vid area ns tä ll ning som handläggare. Om ersättare inte finns övertas
delegatens beslutanderätt av delegatens närmsta chef.

1.7 I samråd
Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har
samrått med aktuell befattnings ha vare enligt delegationsord ninge n. Samråd ska
dokumenteras på lämpligt sätt.
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1.8 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning delegationsb es lut ska anmälas till
den. Beslut som inte anmäls och som får överklagas enligt bestämme lser na i 13
kap. kommuna l la ge n ska protokollföras särskilt.

1.9 Ren verkställighet
Med ren verkställighe t avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstepersone ns
dagliga arbete. Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan
överklagas, eller som grundar sig på lag och avtal och som inte har något
utrymme för självständ i ga bedömninga r är inte beslut i kommuna lla ge ns
mening. Det kanexempelvis vara tillä mp ning av taxa som kommunf ull mäk t ige
antagit eller att revidera ett dokument med aktuella hänvisni ngar till lagar som
har ändrats. Beslut till följd av arbetslednings rät te n är inte heller att betrakta
som delegationsbes lut. Vissa beslut inom budgetram kan vara att betrakta som
verkställi ghet. Gränsdragninge n mella n delegatio n och verkställighe t är dock
inte alltid klar. Kännetecknande för ett beslut som är föremål för delegatio n är
att det föreligge r alternativa lösninga r och att beslutsfat tare n måste göra vissa
egna övervägande n inför sitt beslut.

Behörighete n att fatta beslut kan vara delegerad på andra sätt än genom en
delegatio nsord ni ng. Behörighe te n kan framgå av instrukt io ner eller
befattningsbesk r ivni ngar1, exempelvis chefer fattar många olika beslut
daglige n, beslut där det föreligger alternat iva lösninga r och där chefen alltså
måste göra vissa egna övervägande n. Sådana beslut fattar chefen främst inte
genom behörighet i delegatio nso rd ninge n utan med stöd av en
befattningsbesk r ivni ng eller liknande avtal där chefens ansvar och uppdrag är
beskrivet. Den tjänsteperson som ska avgöra om ett beslut är verkställighe t
eller delegatio n behöver själv göra en bedömning i den aktuella situatio ne n.
Vad finns det för grund för beslutet som ska fattas? Baseras det påvad som står
i en delegatio nso rd ning eller en rutin beslutad av fullmäk t ige? Ingår uppgifte n
bland sådant som räknas upp som verkställighe t i det här dokumentet?

___________________________________________________________________________________________________

1 I HFD 2016 ref. 28 hade en regiondirektör fattat vis s a bes lut bas erat på en

befattnings bes krivning. Chefs ins truktionen ans ågs tillräckligt precis erad i detta avs eende.

Enligt Högs taförvaltnings doms tolensmening finns i princip inget hinder mot att delegation

kan s ke genom till exempel en befattnings bes krivning eller en chefs ins truktion.
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Bedömninge n kan vara svår att göra men sannolik hete n för att det blir rätt ökar
om man som tjänsteperson kan motivera sitt beslut för sig själv och för andra.

De le gations be s lut Ve rks tällighe t

Självständ ig bedömning Följer principer, ramar, riktlinjer

På delegation Följer en befattning

Kanöverklagas Kan inte överklagas

Rena verkställighe tsbes l ut ska inte anmälas till nämnden men det kan vara
lämpligt att dokumentera besluten på annat sätt.

1.10 Överklagan av beslut – allmänt

Delegatio nsb es lut är överklagbara och ska vara möjliga att överklaga på
samma sätt som om de vore beslutade av nämnden. Beslut kan som regel
överklagas antinge n genom laglighe tsprö vni ng eller genom förvalt ningsbes vär.
Att skriva ett yttrande och skicka iväg till berörd mottagare innebär själva
framtaga ndet av yttrandet en självständ ig bedömning, även om inte alla
yttranden kan överklagas.

Beslut som ordförande fattar exempelvis protokollför ing, kallelse till
nämndsamma nt räde n, agerande i ordnings frå gor, beslut om jäv med mera
anses inte i sig vara överklagbara. Däremot kan beslut som ordförande fattar
under ett sammant räde prövas genom att det beslut som nämnden har fattat
överklagas och genom att själva handläggnin ge n, som hör ihop med
nämndbeslutet, prövas i domstol.

Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelse n ska klaganden ange vilket
beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär.
Skrivelse n ska lämnas in till nämnden där det överklagade beslutet har fattats.

Överklagandet ide n är generellt sett treveckor lång från det att den berörda tagit
del av beslutet eller från det att beslutet har anslagits på kommune ns externa
hemsida.

1.10.1 Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbes vä r innebär en rätt att överklaga enligt förvaltni ngs la ge n
(2017:900), FL. Förvaltningsbes vä r kan anföras över beslut av nämnden som
grundar sig på specialför fa tt ningar med särskilda regler för hur beslut
överklagas. Enligt FL får ett beslut överklagas av den som beslutet angår. Det
krävs också att beslutet har gått hen emot och att det är ett beslut som är
möjligt att överklaga.
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1.10.2 Laglighetsprövning
Laglighet sprö vning innebär en rätt att överklaga enligt kommuna l la ge n. Vid
laglighetsp rö vning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller
författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om
kommune n har överskridit sina befogenheter.

1.11 Brådskande beslut
I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan
avvaktas har nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i
enlighe t med 6 kap 39 § KL, om ordförande givits denna delegatio n. Denna
beslutanderät t ska användas restriktivt. Ordförandebeslut ska anmälas till
nämnden nästkomma nde sammanträde och innehå lla uppgift om att ärendet var
brådskande. Möjligheter na att delegera enligt denna bestämme lse begränsas
inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref. 74.

1.11.1 Beslut fattade på delegation
Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att
delegatens återkomst inte kan avvaktas, övertar delegatens närmsta chef
delegatio ne n. En person med högre befattning än delegaten inom samma
verksamhetso mråde, har alltid minst samma behörighet att fatta debeslut som
delegaten har. Delegaten och dennes chef ansvarar för att delegaten har den
kunskap som krävs innan beslut fattas.

1.12 Omprövning av beslut
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefatta r också rätt att vidta
rättelse/omprö vni ng av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättni ngar
som anses i 36 § respektive 37 § FL.

1.13 MBL-förhandling eller samråd
Delegat svarar i förekomma nde fall för att förhandli ngssk yld ighe t enligt
medbestämma nd e la ge n är uppfylld och att ingångna samverkansavta l med
personalorga nisa t io ne r na följs innan beslut fattas.

1.14 Delegation och fullmaktsförhållanden
Det är en skillnad mella n delegatio n med stöd av kommuna lla ge n och
fullmakts för hå l la nde n. En delegat har till skillnad från en person med fullmakt
en organställni ng medan användande av fullmakt begränsas till mera
civilrät ts li ga mella nha va nde n. I det första fallet rör det sig alltså om en
tvåpartsrelat io n, medan det är tre parter involve rade i en fullmak tss it ua t io n.
Beslut eller åtgärder som vidtas på grund av en fullmak t kan heller inte bli
föremål för laglighe tsprö vni ng. Däremot kan talan väckas i allmän domstol.
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En rättshandling som företas inom befogenhete n som en person med fullmakt
har blir bindande för huvudma nne n kommune n om motparten är i god tro. Som
exempel på när en kommun genom en skrift lig fullmakt företräds av en person
med fullmak t kan nämnas rättegångs full mak t för rättegångar eller
förhandlingar.

1.15 Om firmatecknare
Firmateckning är ett civilrät ts li gt begrepp som inte finns i kommuna lla ge n.
Begreppet regleras i aktiebolags la ge n (2005:551) respektive lagen (1987:667)
om ekonomiska föreningar. Vem som företräder en kommun i avtalsrätts li ga
eller andra sammanha ng avgörs i stället av kommuna lla ge ns regler om
beslutanderät te ns fördelning i form av delegering genom reglemente n (från
kommunful lmäkt i ge till nämnd) och delegationso rd ninga r (inom nämnden och
dess förvaltni ng). För att underlätta ärendehanter inge n har flera kommune r,
trots att bestämme lser om firmateck na re saknas i kommuna lla ge n, utsett
särskilda firmateck nar e. I Upplands-Bro finns beslut från kommuns t yre lse n om
firmateck na re, vilket ocksåanges som ett krav i kommunst yre lse ns regleme nt e.
För att påvisa behörig firmateck na re vid underskrift av handlingar kan
protokollsutd ra get från beslutet om firma teck nare bifogas.

1.16 HR-ärenden

I Upplands-Bro kommun är det kommuns t yre lse n som är
anställnings m ynd ighe t. Därför är det endast kommunst yr e lse ns
delegatio nsord ni ng som reglerar delegatio nsrä tt gällande HR-frågor. Det
innebär således att t.ex. anställning av personal inom andra nämnders
verksamhetso mråde n följer kommunst yre ls e ns delegatio nso rd ning. Det medför
också att delegatio nsbe s lut gällande HR-ärenden ska anmälas till
kommuns t yre lse ns sammanträde n.
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2 Särskilt om
delegationsbeslut för
Kultur- och
fritidsnämnden

2.1 Delegationer

Kultur- och fritids nä mnde n delegerar inom sitt verksamhetso mråde de
ärendegrupper som tas upp i denna delegations ord ning. Delegat är det organ
eller den befattnings ha va re som angivit s vid respektive ärendegrupp och på de
villko r som uppställs vid respektive ärendegrupp.

Förkortningar definier as i avsnitt 3.

Med avdelnings c he f avses närmsta chefsnivå under kontorschef. Person med
högre befattning kan fatta beslut som delegerats till person med lägre
befattning.

Alla delegatio nsbes l ut skaanmälas vid närmast påföljande nämndsamma nträd e
om inte annat framgår av beslutet.

2.2 Förordnande av ersättare

När ersättare förordnas för befattnings ha vare som är delegat, övergår
delegatio ne n på ersättaren.

2.2.1 Skillnad mellan tjänsteförrättande och tillförordnad funktion
Det kan uppstå behov av att en arbetstagare, utöver sina egna arbetsuppgifte r,
behöver utföra annan arbetstagares uppgifter då den senare är frånvarande.

Detta är vanligt dåen chef är frånvarand e och någon medarbetare ersätter
chefen under en tid. Detta kan hanteras på två sätt:

Tjäns te förrätta nde che f (tjf che f)
Tjänsteförrä tta nde chef kan utses vid ordinarie chefs tillfälliga frånvaro såsom
semester, tjänsteresa eller kortvarig sjukdom. Tjänsteförrät ta nde chef utför
löpande ärenden och har att "i chefens anda" och enligt instrukt io n besluta i
alla rutinäre nde n. Befogenhe te n att fatta mer princip ie l la beslut är vanlige n
begränsad. Vanligt vis utgår inget lönetillä gg eller annan extra ersättning för
uppdraget som tjänsteförrätt a nde chef.
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Tillförordna d che f (tf che f)
Tillfö rord nad chef är en medarbetare som upprätthåller en vakant tjäns t under
en längre period. Detta kan t.ex. vara under rekrytering av ersättare för chef
som slutat eller under en föräldraled i ghet. Den som är tillfö rord nad har samma
befogenhete r som en ordinarie befattnings ha va re, och handlar på eget ansvar.

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

2.3 Jäv

2.3.1 Kontorschef
Är kontorschefe n jävig övertar kultur- och fritid s nä mnde ns ordförande
delegationerna.

2.3.2 Avdelningschefer
Är avdelningsc he f jävig övertar kontorschefen delegationer na.

2.3.3 Övriga anställda
Avdelningsc he f övertar delegatio ner till jävig delegat anställd inom respektive
avdelning eller enhet inom kultur- och fritidsko ntoret

2.3.4 Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Är kultur- och fritids nä mnde ns ordförande jävig övertar kultur- och
fritids nä m nde ns vice ordförande delegatio ner na. Är även kultur- och
fritids nä m nde ns vice ordförande jävig övertar kontorschefe n delegatio ner na,
med undantag för delegatio n vid brådskande beslut i enlighet med 6 kap 39 §
KL.

2.4 Laga förfall

Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om
inte ersättare har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av
sjukdom, semester, eller annan gilt ig frånvaro från anställni ng eller uppdraget.

2.5 Vidaredelegering
Enligt 7 kap. 6 § KL får en nämnd överlåta åt en förvalt ningsc he f att i sin tur
uppdra åt en annan anställd inom kommune n att fatta beslutet. Kultur- och
fritidsc he fe n har således rätt att vidaredele gera sin beslutanderät t till annan
anställd i den mån det framgår av delegatio nsord ni nge n att så får ske. När
sådan vidaredele ge r ing tillä mpa s ska den redovisas i en upprättad
delegatio ns list a för kultur- och fritid sc he fe n. Alla vidaredele ga t io nsbe s lut ska
anmälans på samma sätt som det ursprungl iga delegatio nsbe s lut et.
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3 Förkortningar
3.1 Funktioner

Avdch Avdelningschef

Kd Kommundirektör

KoFch Kultur- och fritidschef

Kfnau Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Kfnordf Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Kfnvordf Kultur- och fritidsnämndens 1:e vice ordförande

Ks Kommunstyrelsen

Upphch Upphandlingschef

3.2 Författningar och övriga förkortningar

FL Förvaltningslagen (2017:900)

KL Kommunallagen (2017:725)

LAS Lagenom anställningsskydd (1982:80)

MBL Lagom medbestämmande i arbetslivet (1976:580)

LL Lotterilag (1994:1000)

MB Miljöbalken (1998:808)

OSL Offentlighet- ochsekretesslagen(2009:400)

SkL Skadeståndslag (1972:207)

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

HFD Högstaförvaltningsdomstolen
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4 Delegationsordning för Kultur-
och fritidsnämnden

A. Allmänna ärenden
Nr. Äre nde Lagrum m.m. De le gat Får

vidare-
de le ge ras

1. Föra kommune ns talan, utfärda fullmakt, unde rte ckna handlinga r m.m.

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

Kfn ordf
eller KoFch

A 1.2 Beslutaom upplåtelse ochinhyrning av lokaler
ochbostadslägenheter för en tid av högst tio år
per avtalsperiod, inkluderande uppsägning av
sådana avtal.

KoFch

A 1.3 Underteckna avtal inom den löpande
förvaltningen inom nämndens
verksamhetsområde som inte kräver
firmatecknareeller utgebehörighet att
underteckna sådana avtal.

A vrop från ramavtal
utgör verks tällighet.
Sedock även avs nitt
om upphandling.
Undertecknande av
avtal/överens-
kommels e efter avrop
s ka göras av pers on
med budgetans var.

KoFch x

A 1.4 P olisanmälan av brott inom nämndens
verksamhetsområde.

Avdch

A 1.5 Taemot och undertecknadelgivningskvitto för
nämndens räkning.

6 kap36 § KL Avdch
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2. Sk ade stånd

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

SkL Kfnau

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

SkL KoFch x

3. Allmän handling

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

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

TF

OSL

Res pektive
avdelnings-
chef bes lutar
om de
handlingar
de ans varar
för.

A 3.2 Beslut att avslåenskilds begäranomatt själv få
användatekniska hjälpmedel för automatiserad
behandling som myndigheten förfogar över för
att ta del av upptagningar för automatiserad
behandling.

6 kap 6 § OSL Res pektive
avdelnings-
chef bes lutar
om de
handlingar
de ans varar
för

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

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

Res pektive
avdelnings-
chef bes lutar
om de
handlingar
de ans varar
för
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4. Rättids prövning, avvis ning av öve rklagande m.m.

A 4.1 Beslut om att avvisa överklagande av
kommunfullmäkt iges beslut om ärendeninom
nämndens verksamhetsområde, samt
överklagande av kultur- och fritidsnämndens
eller dess utskotts beslut.

45 § FL KoFch

A 4.2 Beslut att avvisaöverklagande av beslut som har
fattats av delegat.

45 § FL Delegat i
urs prungs-
bes lutet

A 4.3 Beslut om omprövning ochrättelseav beslut
som fattats på delegation.

37 - 39 §§ FL Delegat i
urs prungs-
bes lutet

A 4.4 Yttrandetill överinstans i överklagat ärendedär
beslut fattats av delegat.

Närmas te
chef till
delegat i
urs prungs-
bes lutet

5. Pe rs onuppgifts be handli ng

A 5.1 Utsedataskyddsombud samt ersättaretill
dataskyddsombudet.

Datas kydds-
förordningen (EU)
2016/679

KoFch

A 5.2
Bes lut om att ingå eller avs tåfrån att ingå
pers onuppgiftsbiträdesavtal

Datas kydds-
förordningen (EU)
2016/679

Den s om är
behörig att
ingåavtal till
vilket ett
pers on-
uppgifts-
biträdes avtal
bifogas

A 5.3 Beslut om att helt eller delvis avslå begäran från
enregistreradom att få information om huruvida
personuppgifter som rör hen håller på att
behandlas, få tillgång till personuppgifterna och
information om ändamål m.m. med
be ha ndlinge n (” rä tt tillinforma tion” ).

A rtikel 15
datas kydds-
förordningen (EU)
2016/679

A vdch

A 5.4 Beslut om att helt eller delvis avslå den
registreradesbegäran om att få felaktiga
personuppgifter som rör hen rättade eller
ofullständiga personuppgifter kompletterade
(” rä tt till rä tte ls e ” ).

A rtikel 16
datas kydds-
förordningen (EU)
2016/679

A vdch

A 5.5 Beslut om att helt eller delvis avslå den
registrerades begäran om att få sina
personuppgifter raderade(” rä tttill ra de ring” ).

A rtikel 17
datas kydds-
förordningen (EU)
2016/679

A vdch
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A 5.6 Beslut om att helt eller delvis avslå den
registreradesbegäran om att begränsa
personuppgiftsbehandling (” rä tt till begränsning
a v be ha ndling” ).

A rtikel 18
datas kydds-
förordningen (EU)
2016/679

A vdch

A 5.7 Beslut om att helt eller delvis avslå den
registreradesbegäran om att få ut de
personuppgifter som rör hen samt överföradessa
uppgifter till annan personuppgiftsansvarig
(” da ta porta bilite t” ).

A rtikel 20
datas kydds-
förordningen (EU)
2016/679

A vdch TA BORT hela
5.7. Ej aktuellt
för kommuner.

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

A rtikel 21
datas kydds-
förord ningen (EU)
2016/679

A vdch

A 5.9 Bes lut om att anmäla eller bes lut om att inte anmäla
pers onuppgifts incident till IMY
(Integritets s kyddsmyndigheten).

Verks tälls
av DSO
(data-
s kydds omb
ud)

A vdch

A
5.10

Bes lut om att gåemot DSO:s rekommendationer KoFch

A
5.11

Bes lut om att begära förhands s amråd från IMY. KoFch i
s amråd med
DSO

6. Yttrande n, re mis s e r m.m.

A 6.1 Yttrandenochsvar påremisser eller enkäter
gällande nämndens verksamhetsområde till
andra myndigheter och andra organ.

(Samrådsyttrandebeslutasalltid av nämnd).

Enkäter s ominte
har karaktären av
en remis s där
kommunens
s tällnings tagande
efterfrågas utan
är av karaktären
där information
om kommunen
efterfrågas kan
bes varas inom
ramen för
verks tällighet av
den vars
verks amhets-
område berörs .

KoFch

A 6.2 Beslut att avståfrånatt svarapåremisssom har
skickats från staten, region, kommunförbund,
annankommun eller annannämnd i kommunen
eller liknande organ.

KoFch
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7. Övrigt

A 7.1 Beslutaom kontorsintern organisatorisk
kontorsstruktur.

KoFch

A 7.2 Brådskandeärendensom inte kan avvakta till
nästa nämndsammanträde.

6 kap 39 § KL
Möjligheterna att
delegera enligt
dennabes tämmels e
begräns as inteav 6
kap 38 § 1–4, s e
närmare HFD 2016
ref. 74.

Kfn ordf

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

Enligt res epolicy Kfn au

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

Enligt res epolicy Kfn ordf

A 7.5 Beslut omresorutanför EUeller utanför Norden
för personal inom tjänsteorganisationen.

Enligt res epolicy KoFch

A 7.6 Beslut omresorutanför EUeller utanför Norden
förkultur- ochfritidschefen.

Kd .

A 7.7 Antadokumenthanteringsplan. Bes lut om gallring
och bevaring av
handlingar s ka
framgå av dokument-
hanterings plan

KoFch

A 7.8 Anta gemensamma styrdokument sominteär av
principiell natur eller större vikt inom nämndens
verksamhetsområde.

KoFch

A 7.9 Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser
och dyl.

Kfn ordf

A 7.10 Nämndensordförandesdeltagande i kurser,
konferenser och dyl.

Kfn vordf i

s amråd

med

KoFch
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B.Ekonomiska ärenden
Nr Äre nde Lagrum m.m. De le gat

(lägs ta)
Får vidare-
de le ge ras

1. Ekonomis ka äre nde n

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

KoFch

B 2 Utsebeslutsattestanter ochersättare inomkultur-
och fritidskontoret.

KoFch

B 3 Försäljning av lös egendom inom kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområdeinom ramenför
kommunens investeringspolicy.

KoFch x

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

KoFch x

C.Upphandling
Nr Äre nde n Lagrum m.m. De le gat

(lägs ta)
Får vidare-
de le ge ras

Upphandli ng utanför be s lutade e xploate rings åtgärde r

C1 Beslut om deltagande i upphandling som har Gäller alla typerav
upphandlingar
(ramavtal/uppdrag
/varor/konces sion)
s om enbart avs er den
egna nämnden. Kan
avs e t.ex. ramavtal
hosSKL kommentus .

KoFch x
genomförts eller kommer att genomföras av
annanmyndighet/organisation med ett
kontraktsvärde upp till 5 mnkr.

C2 Beslut om deltagande i upphandling som har
genomförts eller kommer att genomföras av
annanmyndighet/organisation eller beslut om att

Gäller alla typerav
upphandlingar
(ramavtal/uppdrag
/varor/konces sion)
s omenbart avs erden
egna nämnden.

Upphch i
s amråd
med
KoFch

genomföra upphandling tillsammans medandra
upphandlande myndigheter/organisationer med
ett totalt kontraktsvärdeöver 5 mnkr.
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C 3 Beslutaatt godkänna upphandlingsdokument för
upphandling med ett totalt kontraktsvärde
mellan 0,5 mnkr. och 5 mnkr.

Gäller alla typerav
upphandlingar
(ramavtal/uppdrag
/varor/konces sion)
s omenbart avs erden
egna nämnden.

KoFch x

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

A vs er
entreprenadupphandli
ngars omenbart avs er
den egna nämnden.
Gäller ej tjäns te-
/drifts entreprenader

KoFch x

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

Ej
delegerat,
kultur- och
fritids näm
nden
nämnden

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

OSL 19 Kap. 3 §, 31

kap 16 §

Upphch

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

Upphch

C 8 Beslutaom tilldelningsbes lut eller attavbryta
upphandling, för upphandling med ett totalt
kontraktsvärde upp till 0.5 mnkr.

A vdch

C 9 Besluta om tilldelningsbes lut eller att avbryta
upphandling medett totalt kontraktsvärde över
0.5 mnkr.

Gäller alla typerav
upphandlingar
(ramavtal/uppdrag/
varor/tjäns te-
konces s ion/entre-
prenader).

Upphch

C10 Rätt att tecknaavtal efter kontors-
/nämndspecifik upphandling medett
kontraktsvärde över 0.5 mkr.

A lla typer av avtal. KoFch x

C11 Rätt att besluta om avrop med värde
överstigande 4 basbelopp frångällande ramavtal
inom årligen beslutad budget samt hantera
utlämning av handlingar och sekretessbeslut
relaterade till sådana avrop.

A vrop utifrån
gällande ramavtal
unders tigande fyra
bas belopp betraktas
s omverks tällighets-
bes lut.

A vdch

-



19 Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning - KFN 23/0027-1 Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning : Förslag på Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Sid 19 av 19

D. Verksamhetsspecifika ärenden inom kultur - och
fr itidsnämndens område

Nr Äre nde Lagrum m.m. De le gat
(lägs ta)

Får vidare-
de le ge ras

Ve rks amhe ts s pe cifika äre nde n

D 1 Intagning av elever till kulturskolan A vdch

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

A vdch

D 3 Utfärda tillstå nd enligt lotterila ge n. LL A vdch

D 4 Utfärda tills tå nd för reklam i kommuna la
idrotts- och fritid sa nlä ggni ngar.

A vdch

D 5 Beslut om auktorisat io n i enlighe t med
Regler för kulturc heck.

KoFch

D 6 Beslut om avauktorisa t io n i enlighet med
Regler för kulturc heck.

Kfn au

D9 Beslut om inköp av löskonst inom budget. A vdch

D 10 Beslut om tillfä lli ga förbud och
inskränkni ngar i användninge n av
anläggninga r och lokaler

KoFch x

D 11 Beslut om utlämning, gallr ing och hantering
av bilder från bildarkive t.

A vdch x
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Ekonomiskt stöd till kultur- och 
fritidsverksamhet 2023 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ersättningsnivån för lokalt 

aktivitetsstöd för 2023 fastställs till 13 kr per deltagartillfälle i enlighet 

med punkt 4.3 regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och 

fritidsverksamhet. 

2. 15 000 kr avsätts för utdelning av inkluderingsbonus för 2023. 

Sammanfattning 

Den 30 mars 2022 antog kommunfullmäktige nya regler för ekonomist stöd 

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

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

organisationer, föreningar och personer som bedriver verksamhet inom kultur- 

och fritidsnämndens verksamhetsområde till nytta för Upplands-Bro kommuns 

invånare. 

För år 2023 har kultur- och fritidsnämnden budgeterat sammanlagt 4 800 000 

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

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

fastställa ersättningsnivå för lokalt aktivitetsstöd. Kultur- och fritidskontoret 

föreslår att ersättningsnivån fastställs till 13 kronor per deltagartillfälle för 

2023 i enlighet med punkt 4.3 regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- 

och fritidsverksamhet. 

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

jämställdhetsbonus till en eller flera föreningar som arbetat aktivt med 

jämställdhetsarbetet under året. För 2023 föreslår kultur- och fritidskontoret i 

stället att extra uppmärksamma inkluderings- och värdegrundsarbetet i 

kommunens föreningar. Inkluderingsbonusen delas ut till en förening som 

arbetet aktivt med inkluderingsarbetet under 2023 med en summa om 15 000 

kronor.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2023. 
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 Regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet 

i Upplands-Bro kommun antagna av Kommunfullmäktige den 30 mars 

2023. 

Ärendet 

Den 30 mars 2022 antog kommunfullmäktige nya regler för ekonomist stöd 

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

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

organisationer, föreningar och personer som bedriver verksamhet inom kultur- 

och fritidsnämndens verksamhetsområde till nytta för Upplands-Bro kommuns 

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

att söka framgår av reglerna. 

Budget för 2023 

För år 2023 har Kultur- och fritidsnämnden budgeterat sammanlagt 4 800 000 

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

Stöd- och bidragsformer 

Följande ekonomiska stöd och bidrag inom kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde kan sökas i Upplands-Bro kommun utifrån de nya 

reglerna: 

 Startbidrag 

 Lokalt aktivitetsstöd 

 Snabb slant 

 Projektbidrag för publika arrangemang 

 Verksamhetsbidrag för kulturföreningar 

 Uppdragsbidrag 

 Lokal- och driftsbidrag 

 Projektbidrag – särskilt stöd 

 Lokalsubvention 

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

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

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

gäller med några få undantag vilka framgår i bestämmelserna för respektive 

stöd- och bidragsform. 

De ekonomiska bidragen kan delas i tre typer: 

  Normstyrda bidrag baseras på deltagaraktiviteter och nivån fastställs 

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

aktivitetsstödet.  
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 Förhandlingsbaserade bidrag baseras på en dialog mellan kommunen 

och bidragsmottagaren. Exempel på detta är uppdragsbidrag.  

 Övriga bidrag föregås av en bedömning av kultur- och fritidskontoret 

innan beslut fattas.  

Årligt beslut av Kultur- och fritidsnämnden 

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

fastställa ersättningsnivå för lokalt aktivitetsstöd. 

Inkluderingsbonus 

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

jämställdhetsbonus till en eller flera föreningar som arbetat aktivt med 

jämställdhetsarbetet under året. Kultur- och fritidskontoret föreslår att nämnden 

i år delar ut en inkluderingsbonus istället för en jämställdhetsbonus. 

För att kunna erhålla bonusen ska föreningen ha ett förhållningssätt som bidrar 

till att alla medlemmar deltar på lika villkor och motverkar diskriminering och 

kränkande behandling. Verksamheten ska aktivt verka för jämställdhet och 

inkludering.  

Föreningen som tilldelas bonusen ska följa den värdegrund som finns 

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

fritidsverksamhet. Utgångspunkten i värdegrunden är att verksamheter ska 

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

mänskliga rättigheter, Barnkonvention, Konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning samt stödja tillämpliga delar av Agenda 2030. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att en inkluderingsbonus delas ut för 2023 

med en summa om 15 000 kronor.  

Barnperspektiv 

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

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

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

för den målgruppen.  
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1 Inl edni ng
1.1 Inledning

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

1.2 Syfte

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

Kultur- och fritids nä mnde ns ekonomiska stöd ska:

främja ett berikande kultur- och fritids li v

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

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

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

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

Startbidrag

Lokalt aktivitets stöd

Snabb slant

Projektbidrag för publika arrangemang

Verksamhetsb idra g för kultur före ni ngar

Uppdragsbidrag

Lokal- och driftsbidra g

Projektbidrag – särskilt stöd

Lokalsubve nt io n

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

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

2.1 Vilka kan söka stöd och bidrag?

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

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

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

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

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

e) Föreninge n skall erbjuda alla som vill medlemskap

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

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

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

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

2.2 Värdegrund

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

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

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

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

2.3 Politiska och religiösa organisationer

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

2.4 Ansökan

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

2.5 Handlingar som föreningar/organisationer årligen ska lämna
in

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

Sökandes/föreninge ns organisat io ns nummer

Verksamhetsberä tte lse

Verksamhetsp la n

Fullstä nd ig resultaträk ning samt fastställd balansräkning

Revisio nsbe rät te lse gälla nde föregående räkenskapsår

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

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

o 0 – 2 år

o 3 – 25 år

o 26 – 65 år

o 65 – år

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

2.6 Uppgift som skall bifogas av enskild som ansöker

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

2.7 Bidragsår

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

2.8 Bidragsgrundande år

Bidragsgr unda nde år är året före bidragsåret.

2.9 Ansökningstid

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

2.10 Utbetalning av bidrag

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

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

2.12 Tolkning av bestämmelser

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

2.13 Särskild prövning av ansökan

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

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

2.15 Lagstöd

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

2.16 Revision

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

2.17 Missbruk

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

2.18 Rätt att neka stöd

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

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

2.20 Överklagan och laglighetsprövning

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

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

3.2 Vilka kan ansöka om startbidrag?

Bidrag kan beviljas till ideella föreninga r.

3.3 Särskilda förutsättningar

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

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

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

3.4 Ansökan

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

Protokollsha nd li ngar från konstituera nde möte
Stadgar

Verksamhetsp la n

Medlemsför teck ning eller revisionsst yrkt intyg om antal medlemmar

Intyg om medlemskap i riksorganisat io n

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

Uppgift om organisat io ns nummer

3.5 Redovisning

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

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

4.2 Vilka kan ansöka om lokalt aktivitetsstöd?

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

4.3 Särskilda förutsättningar

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

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

Stödbe rättigad gruppaktivi te t
En godkänd sammanko mst är en gruppaktivite t som har minst tre
deltagare i åldern 3–25 år. Ledare i bidragsberätt igad ålder får räknas
som deltagare.
Gruppaktivitete n ska pågå i minst 60 minut er och ska innehå lla en
gemensam samling och avslut ning.
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Ledaren ska ha fyllt 13 år.

Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktivite ter samtidigt.

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

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

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

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

4.4 Ansökan

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

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

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

4.5 För sent inlämnad ansökan

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

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

4.6 Utbetalning av bidrag

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

4.7 Kontroll, uppföljning och återbetalningsskyldighet

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

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

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

5.2 Vilka kan ansöka om snabb slant

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

5.3 Särskilda förutsättningar

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

Aktivite ter eller arrangemang skall vara publika.

Bidrag utgår med högst 6 000 kronor.

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

För sökande yngre än 18 år krävs målsma ns samtycke.

5.4 Ansökan

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

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

5.6 Redovisning

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

6.1 Syfte

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

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

6.2 Praxis för bidrag till idrotts- och andra arrangemang

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

6.3 Vilka kan ansöka om projektstöd för publika arrangemang?

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

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

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

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

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

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

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

Projekt med religiös eller politisk inrikt ning.

Stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål.

Projekt vars syfte är att främja vinst.

6.5 Ansökan

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

Till ansökan ska projektplan och ekonomisk plan bifogas.

6 A ns ökan s ka i förs ta hand s ke digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.
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För ansökan som avser arrangema ng i samband med Valborg,
Nationaldag eller Midsommar ska ansökan lämnas senast 60 dagar
innan projektet startar.

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

6.6 Bedömningskriterier

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

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

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

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

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

6.7 Redovisning

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

7.1 Syfte

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

7.2 Vilka kan ansöka om verksamhetsbidrag för
kulturföreningar?

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

7.3 Särskilda förutsättningar

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

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

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

Bidrag kan inte be viljas till
Investeringar i lokaler.

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

Avtal kan tecknas för högst 3 år.

7.4 Ansökan

Ansökan sker senast den 31 juli.7

7.5 Bedömningskriterier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2 Vilka kan ansöka om uppdragsbidrag?

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

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

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

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

åtar sig specifikt uppdrag till nytta för kommune n.

8.3 Särskilda förutsättningar

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

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

Uppdragsöverensko mme lser och avtal kan tecknas för högst 3 år.
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Regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

Sid 27 av 34

Bidraget får inte överstiga den kostnad Upplands-Bro kommun skulle
haft för att själv utföra uppdraget.

8.4 Ansökan

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

8.5 Fördelningskriterier

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

8.6 Redovisning, uppföljning och revidering av avtal

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

Fle råriga bidrag
Nivån för stöd och ersättning följs upp årlige n och kan omprövas i
förhålla nde till hur verksamhete n bedrivs, hur överenskomme lse n är
utformad och med hänsyn till ekonomiska förutsättni ngar i kultur- och
fritids nä m nde ns budget.
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Regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

Sid 28 av 34

9 Lokal- och dri ftsbi drag
9.1 Syfte

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

föreninga rs egna lokaler.

lokaler som hyrs av annan part än kommune n.

kommune ns lokaler med framför allt säsongsbokningar.

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

9.2 Vilka kan ansöka om lokal- och driftsbidrag?

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

Ideella föreningar med säte och ordinarie verksamhet i Upplands-Bro
som tillfä ll igt, eller på grund av att lokaler saknas i Upplands-Bro för
verksamhete n helt eller säsongsvis, är tvungna att hyra lokal utanför
kommune n.
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Regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

Sid 29 av 34

9.3 Särskilda förutsättningar

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

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

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

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

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

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

Bidrag kan ges för:

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

o Fastighets fö rsäkr i ng

o Lokalhyra

o Räntekostnader för fastighete n

o Löpande underhåll och reparationer som inte är
standardhöjande

Föreningar ska kunna styrka sina kostnader och intäkter.

Bidrag till hyreskostnader kan utbetalas under bidragsåret om
föreninge n har ett kontrakt som löper under hela året.
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Regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

Sid 30 av 34

Bidrag till förening med ungdoms verk sa mhe t utgår med maxima lt 85 %
av föreninge ns beräknade nettolokalko st nad och högst 4,5
prisbasbelopp gällande under bidragsåret.

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

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

9.4 Ansökan

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

9.5 Fördelningskriterier

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

8 A ns ökan s ka i förs ta hand s ke digitalt via Upplands-Bro kommuns hems ida.
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Regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

Sid 31 av 34

10 Proj ektbi drag - särski lt stöd
10.1 Syfte
Bidraget går att söka för olika typer av projekt som bidrar till en hållbar
utveckling av föreninge ns verksamhet och projekt som bidrar till att utveckla
verksamhete n i linje med kultur- och fritids nä m nde ns prioriter inga r.

10.2 Vilka kan ansöka om projektbidrag – särskilt stöd?

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

10.3 Särskilda förutsättningar

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

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

10.4 Ansökan

Ansökan sker senast den 1 november. 9

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



20 Ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet 2023 - KFN 23/0028-1 Ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet 2023 : Regler för ekonomiskt stöd och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet

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

Sid 32 av 34

10.5 Fördelningskriterier

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

10.6 Redovisning

Verksamhets- och ekonomisk redovisning av projektet skall göras dock senast
den 31 oktober året efter bidraget beviljats. Utbetalda pengar som inte använts i
projektet skall återbetalas till kommune n.
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Sid 33 av 34

11 Lokal subventi on
11.1 Syfte

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

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

11.3 Särskilda förutsättningar

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

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

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

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

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

E-kund: Friskolor, fristående förskolor och kommune ns verksamheter.
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Sid 34 av 34

11.4 Ansökan

Ingen ansökan om lokalsub ve nt io n skall lämnas in. I samband med att lokal
bokas fastställs subvent ion utifrån kundgrupp.
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Underlag till budget 2024 med planering för 
2025-2026 - kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Kultur- och fritidskontoret förslag till 

Underlag till budget 2024 med planering för 2025-2026 – kultur- och 

fritidsnämnden och skickar det vidare för politisk beredning. 

Sammanfattning 

Beslut kring kommunplan 2024 med plan 2025–2026 kommer tas upp i 

Kommunfullmäktige i juni. Samtliga nämnder ska senast den 15 mars 2023 ha 

beslutat om nämndens budgetunderlag. Underlaget till budget utgår från ett 

antal scenarier där nämnden ska beskriva hur dessa kan realiseras. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till en mängd positiva 

effekter för kommunens medborgare varje dag. Effekter som får ringar på 

vattnet och indirekt påverkar människors möjligheter att utvecklas, utbilda sig, 

komma ut i arbetslivet, uppnå en god hälsa samt skapar en attraktiv miljö att 

både vistas i och besöka. 

Med de utmaningar som kommunen och världen står inför behövs nämndens 

verksamhetsområden mer än någonsin. Med den ökande bristen på kompetens 

och resurser kommande år handlar utmaningen om att arbeta strategiskt med 

kultur och fritid för att få ut mesta möjliga effekt för kommunens medborgare.  

Stort fokus under perioden 2024–2026 kommer fortsättningsvis att vara barn 

och unga. Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att stärka barns rättigheter 

och påverkan av sin egen uppväxt och livsmiljö. Fokus är barnets bästa med 

grund i Barnkonventionen, Agenda 2030 och kommunfullmäktiges långsiktiga 

mål.  

Kultur- och fritidskontoret har med utgångspunkt i ovan tagit fram ett förslag 

till underlag till budget 2024 med planering för 2025-2026 för kultur- och 

fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 7 februari 2023. 
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 Underlag till budget 2024 med planering för 2025–2026 - kultur- och 

fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 

 Anvisningar inför Kommunplan 2024 med plan 2025-2026 

Barnperspektiv 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har barn och unga som sin 

prioriterade målgrupp. I samband med att budgetramarna fördelas ska påverkan 

på barnets situation och barnets bästa tas i särskilt beaktande.  

En minskad ram riskerar att skapa sämre förutsättningar gällande trygghet och 

kvalitet i verksamhet riktad mot barn och unga. Att prioritera barn och unga 

görs bäst genom att skapa trygga, säkra och tillgängliga miljöer i 

verksamheterna. Därför finns det stora risker med att minska bemanning och 

undanträngningar i anläggningar, mötesplatser och verksamheter. Särskilt 

eftersom volymerna i kommunen snabbt ökar med inflyttning och etableringar.  

Resurstilldelningen påverkar även nämndens möjligheter att samverka med 

andra nämnder för att nå medborgare med särskilda utmaningar. Genom 

samverkan kan kultur- och fritid få unga att återgå till skolan, ungdomar att 

hitta sitt första jobb och psykisk ohälsa att övergå i psykisk hälsa.   

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni Eva Falk 

Kultur- och fritidschef Verksamhetsutvecklare Kultur 

  

Karin Haglund 

Verksamhetsutvecklare Fritid 

 

Bilagor 

1. Underlag till budget 2024 med planering för 2025-2026 - kultur- och 

fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 

2. Anvisningar inför Kommunplan 2024 med plan 2025-2026  

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen  
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1 Analys av nuläge 
 

Jämförelse                               Budget 2022                  Utfall 2022            Budget 2023 

Kostnader 95 404 99 819 99 550 

Kapitalkostnader 19 114 17 891 20 711 

Intäkter 18 468 21 680 20 111 

Total netto 96 050 96 029 100 150 

Upplands-Bro kommun erbjuder ett brett utbud inom kultur- och fritidsområdet. 
Biblioteksverksamhet, öppna ungdomsverksamheter, simskola, gruppverksamhet, 
offentlig konst- och kulturverksamhet, skapande, kulturskoleverksamhet och stöd till 
föreningslivet bidrar till en levande kommun. Nämndens lokaler är viktiga kravlösa 
mötesplatser som möjliggör en meningsfull, hälsofrämjande fritid, en demokratisk 
mötesplats men också platser för informellt lärande. 

Nämnden erbjuder verksamheter för kommuninvånarna med målet att alla ska kunna 
vara delaktiga i den grad de själva önskar. Det ställer krav på flexibilitet, tillgänglighet 
och effektivt användande av kommunens anläggningar. Trycket på våra uteanläggningar 
har ökat naturligt i samband med pandemin och fortsatt legat på en hög nivå under 2022 
och början av 2023. Nämnden har svarat på många medborgarförslag på önskemål om 
utegym och utomhusanläggningar av olika slag så som pumptrack, aktivitetsparker, 
plaskdammar osv. 

Under 2022 har Kommunfullmäktige fattat beslut om två särskilt viktiga verktyg för 
nämndens verksamheter framåt. Den kultur- och fritidspolitiska strategin och regler om 
stöd för kultur- och fritidsverksamhet. 

Övergripande finns en vilja och ett engagemang för fortsatt utveckling inom alla 
verksamhetsområden med medborgaren i fokus och till största möjliga medborgarnytta. 
Det finns en stark önskan om att förenkla samverkan för att kunna arbeta tillsammans 
över kontorsgränserna men även med utomstående aktörer. 

Nedan följer en beskrivning av aktiviteter inom nämndens verksamhetsområden som 
varit goda satsningar under året utifrån de övergripande mål som nämnden arbetat för 
att uppnå. 

Stärkt medborgarnytta 

Kultur- och fritidsområdet bidrar på flera plan till målet om stärkt medborgarnytta. 
Genom kultur- och fritid skapas mötesplatser som leder till dialog, flera perspektiv, nya 
idéer, nyfikenhet och lärande. För att aktiviteter och insatser ska fylla verkliga behov 
behöver verksamheterna utformas utifrån kunskap om kommunens invånare och 
civilsamhället. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter och aktiviteter medverkar till att människor 
känner sig delaktiga, sedda och uppskattade. Genom den nära dialogen med 
kommunens invånare finns stora möjligheter att påverka människors förtroende för 
kommunens arbete i stort. 
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Genom samverkan med kommunens nämnder kan kultur- och fritidsverksamhet 
ytterligare bidra ökad medborgarnytta. Då kan nämndens arbete få människor i arbete, 
skoltrötta ungdomar tillbaka till skolan eller ut i arbete, människor på flykt in i 
gemenskap och språkträning eller årsrika att känna meningsfullhet i tillvaron. 

Nämndmål: Inflytandet och dialogen med kommuninvånarna ska öka för att skapa 
största möjliga medborgarnytta. 

Under 2022 har ett fortsatt utvecklingsarbetet pågått gällande ungas inflytande. 
Feriearbetet för ungdomar användes som tillfälle att öka ungas delaktighet som 
utvecklingskraft. Genom "Unga påverkar" togs ungas röst tillvara genom sitt betalda 
feriearbete. Unga fick demokratiska verktyg att delta i utvecklingen av sin egen 
närmiljö. Feriearbetet arrangerade i samverkan med andra kontor. 

Att skapa plattformar för unga som uppmuntrar till engagemang och egenmakt är 
angeläget för att stärka frisk- och skyddsfaktorer och för att stävja rekrytering till gäng 
och val av kriminell livsstil. Särskild uppmärksamhet har för andra året i rad riktas till 
barn mellan 8-12 år i Bro. Sparksrapporten visar som exempel att barn i Råbyskolan, 
Finnstaskolan och Broskolan till större grad saknar fritidsaktiviteter än barn från övriga 
skolor vilket behöver belysas och arbetas med. 

Den öppna ungdomsverksamheten arbetar hälsofrämjande och erbjuder aktiviteter 
utifrån ungdomarnas egna önskemål, drivkrafter och behov.  Verksamheten ska vara 
berikande, kvalitativ och inspirerande med ett främjande perspektiv och arbetet ska 
inrikta sig på att stärka frisk- och skyddsfaktorer. Vi ser också att tjejer i större 
utsträckning saknar aktiviteter på fritiden vilket vi behöver fortsätta arbeta aktivt med 
för att förebygga. En särskild insats under 2023 riktas till att stärka ungas organisering 
och egen makt. 

En fungerande och god samverkan mellan fältarbetare, arbetsmarknadsenhet, skola, 
socialtjänst och polis är avgörande för att kommunens ungdomsarbete ska göra så stor 
skillnad som möjligt. 

Arbetet med ungdomsproducenter har fortsatt under året. Det finns en enorm kraft när 
unga får arbeta för och med andra unga. Ungdomsproducenterna bidrar till att fler hittar 
en fritidsaktivitet och ett sammanhang att vara i. De är också viktiga ambassadörer i 
kommunen som sprider kunskap och inger trygghet och en tro på framtiden och ungas 
möjligheter. 

Kontoret samverkar också flitigt mellan sina verksamheter. I flera events under året har 
bibliotek, den öppna ungdomsverksamheten, kulturskolan, ungdomsproducenter 
samverkat tillsammans med föreningar och externa aktörer. "Sound of Bro" och 
spelmässan "King Con" och rymdkväll på Kvistaberg är tre exempel på välbesökta 
arrangemang som bygger på en samverkan över gränserna. 

Ett gemensamt värdegrundsarbete i projektet "Förening för alla" bidrar till att de som 
möter våra unga inom föreningslivet får ett inkluderande och likvärdigt mottagande 
oavsett vilken förening. Alla är välkomna och vi arbetar normkritiskt. 

I simhallen har mångfalden inom personalgruppen ökat och speglar nu gästerna på ett 
bättre sätt. Personalen har möjlighet att kommunicera på flera språk vilket är av stor 
nytta och till stor glädje för elever och besökare som övar på simkunnigheten.  

Satsningen på fler studieplatser i biblioteket har slagit väl ut. Väldigt många 
vuxenstuderande använder sig av bibliotekets lokaler för självstudier. 
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Inom kulturmiljöområdet har ett större fokus på verksamhet mot skolor och 
skolungdomar påbörjats för att lyfta det lokala kulturarvet.  Ett arbete pågår med att 
ansluta kommunen till det regionalt samarbete, Länskällan som laserades den 16 
februari 2023. Kontoret har under året tagit emot fin respons från föreningsmedlemmar 
och invånare om evenemang och utställningar om den lokala historien. 

Nämndens scenverksamhet har varit uppskattad och fungerat väl. Lokala uppsättningar 
om aktuella ämnen lockar besökare. Framgångsfaktorer är bra lokaler, närhet för 
invånarna och priser som gör det möjligt för många att ta del av och möta kultur. 

Kontoret har genomfört riktade kulturinsatser så som Kulturkarusellen och studioprojekt 
i Bro för socioekonomiskt utsatta områden. Många av insatserna syftar till att skapa tillit 
och förtroende mellan människor och till kommunen som organisation. Avdelningarna 
skapar genom verksamheterna möten där människor kommer samman. 

Uppstarten av en demokratisk konstarena för unga, Barnens konstklubb och Ungas 
konstklubb blev en viktig yta och visar på behov av mötesplats i den expansiva 
utvecklingsfas Bro genomgår. 

Service, valfrihet och konkurrensneutralitet  

För att uppnå detta övergripande mål kan kultur- och fritidsnämnden genom sina 
verksamheter bidra till ökad folkhälsa och trygghet. Faktorer som bidrar till nyfikenhet 
för nya lösningar och därmed ett välkomnande av nya samarbeten och nyetableringar i 
kommunen. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter och mötesplatser blir viktiga i en 
tid när samhället utmanas och behöver vara öppet för både innovation och 
transformation för att öka hållbarheten på flera plan samtidigt. 

Kulturskolehecken har medfört fler aktörer av kulturanordnare i kommunen vilket har 
breddat utbudet för barn och unga. Simhallen har samverkat med externa aktörer och på 
så sätt har simhallen kunnat erbjuda simskola för alla åldrar. 

Värdigt åldrande 

Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen en mängd aktiviteter och insatser som 
svarar mot målet, värdigt åldrande och uppdraget äldrevänlig kommun. 

Kultur-och fritidsnämndens verksamheter ska vara tillgängliga och vänder sig till alla 
invånare. Genom bland annat det kommunala pensionärsrådet och kommunens olika 
föreningar har kommunens årsrika invånare möjlighet att vara med och påverka utbud. 

I samverkan med andra nämnder kommer ytterligare satsningar ske under 2023 för att 
kommunen ska bli en äldrevänlig kommun fullt ut. 

 

 



21 Underlag till budget 2024 med planering för 2025-2026 - kultur- och fritidsnämnden - KFN 23/0003-1 Underlag till budget 2024 med planering för 2025-2026 - kultur- och fritidsnämnden : Underlag till budget 2024 (Kultur- och fritid

Kultur- och fritidsnämnden, Underlag till budget 2024 6(30) 

 
Upplands-Bro ligger i topp av kommunerna i länet när det gäller upplevd ensamhet. 
Definition: Andel (%) individer som uppger att de besväras av ensamhet minst en gång i 
veckan. Statistiken kommer från folkhälsokollen. Kultur- och fritidsnämnden vill stävja 
ensamheten och förbättra livskvalitén för våra äldre och har därmed definierat nedan 
mål.  

Nämndmål: Mötesplatser där människor möts över generationsgränser skapar ökad 
livskvalité för våra kommuninvånare. 

 

Konsthallens utbud och målgrupp har breddats – framförallt en äldre och en yngre 
målgrupp har nåtts genom strategisk programläggning där våra konst- och 
kulturföreningar givits plats i samarbete med Kultur- och fritidskontorets utåtriktade 
verksamheter. 

Bibliotekets tjänster tas i hög grad i anspråk av äldre låntagare. Seniorerna deltar aktivt 
med önskemål om verksamheten och bibliotekets arbete med tillgänglighet riktas i stor 
utsträckning till dem. I samarbete med socialkontoret lanserar biblioteket ett nytt projekt 
under våren som syftar till att inspirera och informera seniorer om digitala tjänster. 

Livslångt lärande 

Kultur och fritidsnämnden genomför årligen en mängd aktiviteter och insatser som 
svarar mot målet livslångt lärande. Att delta i kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till 
både det formella och informella lärandet. På så sätt ger kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter förutsättningar till ett livslångt lärande. Lärandet sker bland annat genom 
fritidsaktiviteter, ungdomsverksamhet och föreställningar för alla åldrar. 
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Det finns en del forskning som tyder på att engagemang i kultur- och fritidsaktiviteter 
kan ha en positiv påverkan på skolresultaten. En del studier har visat att barn och 
ungdomar som deltar i regelbundna kultur- och fritidsaktiviteter presterar bättre 
akademiskt än de som inte gör det. 

En möjlig förklaring till detta är att kultur- och fritidsaktiviteter kan hjälpa barn och 
ungdomar att utveckla vissa färdigheter som också är användbara i skolan, såsom 
disciplin, tålamod och kreativt tänkande. Dessutom kan deltagande i sådana aktiviteter 
bidra till ökat självförtroende, ökad motivation att lära och minskad stress. Därför har 
Kultur- och fritidsnämnden formulerat följande mål.  

Nämndmål: Individen ska få kunskap och stimulans för att vara sitt bästa jag genom 
hela livet. 

 

De öppna ungdomsverksamheterna har i samverkan med Ekhammarskolan och 
Broskolan rastverksamhet. Det bidrar till helhetssyn och möjlighet att samma personer 
kan följa ungdomarna både dagtid och kvällstid. Många av aktiviteterna på gårdarna 
vilar på informella lärandeprocesser som en del av vuxenblivandet.  

Satsningen på den nya rollen "fritidsinspiratör" har varit lyckosam för barn och unga i 
kommunen. Fritidsinspiratören synliggör kultur- och fritidskontorets utbud och arbetar 
uppsökande och i tät samverkan med andra kontor och verksamheter. Detta möjliggör 
att fler unga får en chans till en meningsfull och aktiv fritid. 

Simhallen har erbjudit simundervisning enligt grundskolans läroplan för idrott och hälsa 
för att alla barn ska ha möjlighet att uppnå målen i årskurs 6. Detta ger en hög andel 
unga med vattenvana och simkunnighet. Simhallen har också arbetat med särskilt stöd 
till särskolan inför och vid simhallsbesök. 

Biblioteket har en stabil verksamhet för barn och unga. Antalet klassbesök från skolorna 
har ökat under året och även om besöken inte är lika många som innan pandemin ser vi 
en klar positiv trend. 

Biblioteket har även en väl fungerande After school-verksamhet som stimulerar och 
engagerar barn i åldern 9-12 år. Projektet har kommit att ha särskild betydelse i Bro och 
har rönt uppmärksamt i biblioteksvärlden. På Södertörns högskola skrivs en C-uppsats 
om kommunens "After school". Regionbiblioteket höll under hösten 2022 en workshop 
om konceptet inför ett eventuellt införande av verksamheten på fler bibliotek och under 
våren 2023 lanserar Järfälla biblioteket sin egen variant på After school. Projektet 
förverkligades med bidrag från Kulturrådet, men förhoppningen är att det i framtiden 
ska bli ordinarie verksamhet inom ram.  

Utlåningen på biblioteket visar positiva siffror. Bibliotekets utlåningssiffror för 2022 är 
i paritet med siffrorna från 2018, som var sista året innan biblioteket drabbades av 
översvämningar, ombyggnationer och pandemier. 

Kulturföreställningar i samverkan med förskola och skola har fallit väl ut och besöken 
har varit många och uppskattade. 
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Social hållbarhet 

I kommunplanen lyfts vikten av samverkan upp som en viktig faktor för att uppnå social 
hållbarhet. Kultur- och fritid bygger sin verksamhet med samverkan med föreningar, 
civilsamhälle och andra aktörer. Det finns också ett stort och viktigt värde i att 
samverka mellan kommunens nämnder. Kultur och fritid kan bidra med att skapa mjuka 
värden mellan husen tillsammans med samhällsbyggnadskontoret, minska social 
isolering tillsammans med socialkontoret och kan främja ett lustfyllt lärande och 
nyfiken förflyttning tillsammans med utbildningskontoret och näringslivet. Genom 
kultur och fritid kan vi kommunicera och interagera på många olika språk med 
invånarna och civilsamhället. 

När vi medverkar till att människor känner sig delaktiga i något, sedda och uppskattade, 
sprids ringar på vattnet och människor vågar öppna upp för det som tidigare känts nytt 
och främmande. Meningsfullhet är hälsofrämjande och 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. 
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Upplands-Bro hamnar högt upp vad gäller kommuner/kommundelar i regionen med 
lägst inkomst. Definition: Andel (%) individer som har inkomster som ligger inom 
gruppen med lägst inkomst i länet.  

Hög inflation, stigande räntor och höga elkostnader kan leda till att en aktiv fritid kan 
bli en klassfråga samtidigt som vi har haft en stabil trend de senaste åren med unga som 
vid 11-12 års åldern hoppar av föreningslivet. Den öppna ungdomsverksamheten och 
andra kostnadsfria alternativ är en viktig hälsofrämjande satsning i dessa tider. Därför 
har kultur- och fritidsnämnden formulerat följande mål.  

Nämndmål: Fritidsbanken har invigts 

Fritidsbanken kan bidra med betydande samhällsvinster i form av ökad rörelse och 
hälsa, inkludering, deltagande och fler arbetstillfällen. Den ökar nyttjandegraden av 
redan befintliga resurser, stimulera delande framför konsumtion och förlänga 
livslängder på prylar genom reparation och återbruk. En Fritidsbank har därmed stor 
potential att minska den negativa miljöpåverkan. 

Nämndmål: Förstudie för en aktiverande mötesplats har genomförts. 
Inriktningen ska vara ett lokalt anpassat makerspace och etableringen ska ske i 
samarbete men berörda nämnder. 

Nämndmål: Ökad geografisk spridning av kultur- och fritidsaktiviteter underlättar för 
kommuninvånarna att ha en aktiv och meningsfull fritid. 
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De fyra öppna ungdomsverksamheterna i kommunen gör ett viktigt arbete som bidrar 
till gemenskap och ungas psykiska hälsa. Bro:n som riktar sig till unga i gymnasieålder 
är en viktig verksamhet för att kunna stötta kommunens äldre tonåringar som behöver 
extra stöd in i vuxenlivet. 

En framgångsfaktor med ungdomsarbetet är att arbeta utifrån Chartern, Europeiska 
principer och riktlinjer för utveckling av öppen fritids- och ungdomsverksamhet. 
Chartern tydliggör roller och syfte med verksamheten och hjälper till att identifiera 
utvecklingsområden inom kommunens ungdomsverksamheter. Gårdsråden som arbetar 
med ungas inflytande, egenmakt och att tillåta unga att själva äga sin arena är viktiga 
delar som lyfts fram i Chartern. 

Kontoret har lyckats nå ut till fler unga genom att erbjuda både spontana och riktade 
aktiviteter på regelbunden basis. Öppna sporthallar på helgerna ger möjlighet till 
spontanidrott vilket visat sig vara populärt samtidigt som det på flera sätt är 
hälsofrämjande. Lovaktiviteter arrangeras varje lov för barn och unga vilket bidrar till 
meningsfullhet och sammanhang. Det finns en stor andel tjejer i alla 
ungdomsverksamheter vilket indikerar att våra verksamheter upplevs som trygga, 
inkluderande och meningsfulla. 

Sparksappen skapar förutsättningar för att kommunicera ut till unga när det kommer nya 
aktiviteter på ett enkelt sätt. Kontoret har förmånen att får vara med att fortsätta 
utveckling och form av appen tillsammans med Sparks Generationen för att möta våra 
ungas behov. 

Föreningarna är viktiga aktörer för att det ska finnas meningsfulla aktiviteter för barn 
och unga. Förenklade regler för stöd till föreningarna har underlättat ansökningarna. Det 
medför att föreningarna kan hålla fokus på att skapa meningsfulla aktiviteter till 
invånarna. 

Sommartid är badplatserna arenor för gemenskap, aktivitet och rörelse. Badplatserna har 
under säsongen 2022 varit välbesökta och skötseln har fungerat bra vilket medfört att 
synpunkterna också har varit få från invånarna. Badplatserna är viktiga mötesplatser 
eftersom de lockar såväl gamla som unga. Under 2022 genomfördes en översyn av 
kommunens stränder i samverkan med samhällsbyggnadskontoret. Invånarna visade sig 
vara väldigt engagerade med en hög svarsfrekvens på en enkät som skickades ut. 
Översynen resulterade i en rapport som är fyllt med förslag och idéer på fortsatt 
utveckling av kommunens stränder. Överlämning av drift till Tekniska nämnden pågår.  

Kommunens egen simhall bidrar till rörelseglädje och ökad hälsa för alla åldrar. 
Simhallens digitala vattenträning (på skärm i simhallen) är en lyckad satsning som får 
fler i rörelse. För att ytterligare målgrupper ska få tillgång till bad och rörelse har 
simhallen under året samverkat med LSS-boenden. 

Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande 

För att uppnå målet om ett småskaligt och attraktivt samhällsbyggande kan kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter bidra med flera delar i samverkan med övriga nämnder. 
Kultur- och fritidskontorets områden har stor potential att vara med och driva 
samhällsutvecklingen i en positiv riktning. Konst, kultur, idrott och föreningsliv kan 
vara kraftiga verktyg för att vända trender, förändra negativa mönster både på 
individnivå och på samhällsnivå. 
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Kultur- och fritidsnämndens delaktighet i samhällsbyggandet skapar trygghet, 
meningsfullhet, tillit och en attraktiv kommun. Genom kunskaper om kulturmiljöer, 
jordbrukslandskap, konstnärlig utsmyckning och aktiverande mötesplatser bidrar 
nämndens verksamheter till gemenskap och folkhälsa. 

Nämndmål: En förbättrad livsmiljö och där med förbättrad livskvalité för 
kommuninvånarna säkerställs. 

 

Sammanfattningsvis kan kontoret konstatera att det under året har genomförts många 
framgångsrika satsningar utöver en god basverksamhet. En gemensam faktor för många 
av de lyckade satsningarna har varit samverkan mellan de egna verksamheterna, över 
kontorsgränserna och med externa aktörer. 

Kontoret arbetar för ett hållbart samhälle, för att uppnå målen i agenda 2030, uppfylla 
den Kultur- och fritidspolitiska strategins intentioner, kommunfullmäktiges och kultur- 
och fritidsnämndens mål och aktivt stärka andra kommunala styrdokument för bästa 
möjliga samverkan. Fortsatt innovativt arbete i alla dess former är nödvändiga för att 
möta behov och utmaningar som våra medborgare ställs inför och samhället i stort. 

Ett bra exempel på innovativt arbete i samverkan är det fortsatta arbetet med Sparks 
Generation. Genom Sparksapp.se når kommunen fler unga och får dem att hitta till 
meningsfulla aktiviteter och till gemenskap. Hela 45 % av alla barn i åldern 10-16 år har 
nu skapat ett konto. Vi har också förmånen att fortsätta vara med och forma och 
utveckla Sparksappen som en del i vår fortsatta resa mot mer digital innovation. 

Under 2022 har lokalbokningen startat ett innovationsprojekt för fördelning av 
schematider i idrottsanläggningarna med hjälp av AI (artificiell intelligens). I 
utvecklingsarbetet ingår även Skellefteå kommun och verktyget kommer användas för 
schemaplaneringen av kommande säsong. 

I den kultur- och fritidspolitiska strategin konstaterade vi att kultur och fritid är en 
nyckel till dialog, perspektivtäthet, nya idéer och kan inspirera till nyfikenhet och 
livslångt lärande inom många verksamheter i samhället och genom många skeden i 
livet. 

Nyckeltal 

  Upplands-Bro Järfälla Sigtuna Vallentuna Nacka Håbo 

Kostnader kultur, kr/inv 1 298  1 060  1 431  1 559  1 496  1 041  

Kostnader fritid, kr/inv 2 081  1 598  1 964  1 962  1 363  2 058  

Intäkter Kultur, kr/inv 120  110  149  167  167  114  

Intäkter fritid , kr/inv 108  76  181  166  158  92  
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2 Omvärldsanalys 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) har genomfört en omvärldsanalys och har 
utifrån den tagit fram tio trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget 
fram emot 2030. Trenderna påverkar och utmanar hela samhället och inte minst den 
offentliga sektorn. Utvecklingen av samhället går snabbt vilket genomsyrar alla tio 
trender. Med örat mot marken och blicken framåt kan kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter vara med och påverka utvecklingen i positiv riktning. Trenderna visar på 
ökat behov av trygghet, flexibilitet, nya arbetssätt, kunskapsinhämtande, 
teknikanvändande och nya sätt att ta sig an ekonomi och miljö. På vilket sätt beskrivs 
lite mer ingående under rubriken 2024 - Fokus på det som ska göras. Nedan beskrivning 
av trender är hämtade från SKRs rapport Vägval för framtiden 4, trender som påverkar 
det kommunala och regionala uppdraget fram emot 2030. 

1. Ökat behov av livslångt lärande  
Kompetensförsörjning är en central fråga såväl för kommuner och regioner som för 
näringslivet. För att upprätthålla välfärden är det avgörande att kommuner och regioner 
klarar att bemanna verksamheter med kompetenta medarbetare och använda individers 
kompetens rätt. Glappet mellan personer i arbetsför ålder och personer i behov av skola, 
förskola och äldreomsorg är historiskt högt och innebär stor konkurrens om rätt 
kompetens. Arbetslivet förändras kontinuerligt och vi kommer att behöva vidareutbilda 
oss och byta yrke allt oftare under karriären. 

Idag saknas tillgång till vissa kompetenser, medan andra helt eller delvis behöver ställas 
om. Utvecklingen är ofta en direkt följd av digitaliseringen. Att förstå den digitala 
transformationen och hur den påverkar arbetssätt och arbetsuppgifter är en viktig 
pusselbit i kompetensförsörjningen. Grupper som har svårighet att ställa om eller har 
begränsad utbildning riskerar att hamna utanför den föränderliga arbetsmarknaden. 

2. Användare driver teknisk utveckling 
Vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen där gränserna mellan de fysiska, 
digitala och biologiska världarna blir alltmer flytande. I likhet med tidigare förändringar 
spås effekterna få omvälvande betydelse för individer, företag och samhället som 
helhet. Den digitala mognaden hos befolkningen innebär ökade förväntningar på att 
kommuner tillhandahåller moderna stöd och tjänster. 

3. Nya livsmönster påverkar platsbundenhet 
Digitalisering har möjliggjort för hemarbete och distansarbete för vissa delar av den 
yrkesverksamma befolkningen. Coronapandemin har påskyndat utvecklingen då delar 
av befolkningen tvingats arbeta hemma under en lång period och därmed gjort en snabb 
förflyttning i attityd och vana vid digitala möten och arbetsformer. Platsens betydelse 
för arbete förändras för många vilket resulterar i att människor i högre grad kan välja att 
helt eller delvis bosätta sig på annan ort än där arbetsplatsen är placerad. 

4. Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar 
Medvetenhet om att det krävs stora förändringar i hela samhället för att vi ska klara 
klimatmålen i Agenda 2030 har ökat det senaste decenniet. Synbara konsekvenser av 
klimatförändringar har skyndat på denna utveckling. Omställningen skapar nya 
förväntningar och krav på hållbara konsumtionsmönster och produktionssätt för både 
länder, företag och enskilda individer. 
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5. Välfärdsbrottslighet slukar alltmer resurser 
I Sverige har ett högt förtroende för det offentliga skapats och underhållits genom en 
påtaglig stabilitet och integritet i förvaltningen. Omfattande fall av korruption, fusk och 
oegentligheter har dock uppdagats under de senaste åren och pekar på förändringar i 
omvärlden och i den offentliga sektorn. Detta får stora konsekvenser för den enskilde 
som behöver välfärdens service, genom att resurser som försvinner från välfärdskassan 
och resurser som behöver tillsättas för att utreda misstankar om brott. I förlängningen 
urholkas också medborgarnas tillit och förtroende till samhällets institutioner 

6. Ökad polarisering och utsatthet 
Många i Sverige har fått det avsevärt bättre ekonomiskt under de senaste 30 åren. En 
majoritet är nöjda med sina liv, har tillit till medmänniskor och till samhället i stort. 
Samtidigt har det skett en ökande polarisering i samhället utifrån flera dimensioner; 
ekonomiskt, socialt och åsiktsmässigt. Skillnaderna vad gäller till exempel arbetslöshet, 
skolresultat, hälsa, valdeltagande och upplevd trygghet är stora såväl inom som mellan 
kommuner och regioner. 

7. Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas  
Röster för ökad statlig styrning har både höjts och blivit fler under pandemin. Framför 
allt när det gäller vård, skola och äldreomsorg. Centralisering förs fram som en enkel 
lösning på komplexa välfärdsfrågor. 

8. Tillitens betydelse uppmärksammas alltmer 
Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för såväl 
ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. Med hög tillit minskar 
transaktionskostnaderna i samhället, vilket ökar dynamiken i ekonomin. Sambandet 
mellan hög tillit och välfärdsindikatorer som god hälsa, låg kriminalitet, hög grad av 
trygghet och uppskattad lycka är också väl dokumenterad i forskningen. I internationella 
jämförelser ligger Sverige tillsammans med de nordiska länderna samt Nederländerna i 
topp vad gäller människors tillit. Men något håller på att hända i Sverige. Tilliten har 
minskat något och det verkar som tilliten varierar alltmer mellan olika grupper i 
samhället. 

9. Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt 
I en globaliserad värld har kunskap som konkurrensfördel minskat och vi håller på att 
gå från ett kunskaps- till ett nätverkssamhälle. Kunskap är fortfarande viktigt, men det 
är främst människor, organisationer och företag som i samverkan med varandra kan 
kombinera olika kunskaper och erfarenheter på ett kreativt sätt som når framgång. 

Medvetenheten om komplexa utmaningar har ökat inom forskningen, hos näringslivet 
och i offentliga organisationer. Enligt flera forskare behöver den traditionella styrningen 
kompletteras med systemkunskap. Det ömsesidiga samspelet mellan samverkande 
aktörer, förmågan att se vinsten att jobba tillsammans och mötesplatser för dialog ökar 
möjligheten att gemensamt hantera komplexa samhällsutmaningar. 

10. Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 
Världen är idag mer uppkopplad och ihopkopplad än någonsin tidigare. Digitalisering 
och teknikberoende skapar många fördelar, men innebär också en ökad sårbarhet. 
Klimatförändringar, terrorism, pandemier och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge är 
andra skeenden som bidrar till att medvetenheten om samhällets sårbarhet ökat och 
därmed även insikten om att vi måste rusta oss bättre för framtida kriser och krig. 
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Demokratiskt utrymme 
Med utgångspunkt från SKR:s trendanalys vill kultur- och fritidskontoret lyfta trenden 
om ett minskat demokratiskt utrymme. Under de senaste åren har allt fler organisationer 
och föreningar vittnat om ett minskat demokratiskt utrymme att röra sig i och bedriva 
verksamhet inom. I rapporten Ungdomsrörelsen i Siffror 2022 från LSU, Landsrådet för 
Sveriges Ungdomsorganisationer, redovisar de att andelen barn- och 
ungdomsorganisationer som anger att deras demokratiska utrymme krymper ökade från 
27% under 2019s rapport till 53% under mätningarna 2022. Särskilt drabbade enligt 
LSUs undersökning är minoritetsorganisationer som upplever en ökad trend av 
misstänkliggörande i det offentliga samtalet. 

 

 
Från LSUs analysrapport för 2022.  

 

Även i undersökningar som fackföreningen DIK (facket för kultur, kommunikation och 
kreativ sektor) gjort, som främst organiserar akademiker, kulturarbetare, bibliotekarier 
och museianställda, uppger 70% av de tillfrågade att de anser att det allmänna 
förtroendet för öppenhet och demokrati minskar. I undersökningen finns det en 
genomgående oro från medlemmarna kring stabiliteten kring principen om 
armlängsavstånd, kulturens frihet och det demokratiska värderingarna i samhället. En av 
respondenterna avslutar sitt fritextsvar med ”… Det har blivit OK att vara emot 
grundläggande mänskliga rättigheter.” 

Ökat våld, otrygghet och psykisk ohälsa 
SKR:s trend nummer tio pekar på att vi lever i en tid av stor otrygghet i världen med 
krig, naturkatastrofer och ökat våld i vår närhet. Några exempel som bidrar till att allt 
fler känner sig oroliga kring framtiden. Ett annat är gängkriminaliteten och det ökade 
våldet kopplat till den. 
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Enligt Barnkonventionen har barn laglig rätt att skyddas från våld, artikel 19. Men trots 
det vittnar BRIS i sin rapport Barns rättigheter i skottlinje att diskussionen om 
gängkriminalitet i dagens samhälle helt saknar ett barnrättsperspektiv. I rapporten kan 
en läsa följande citat från en respondent; ”Efter skjutningen utanför skolan, det var 
hemskt. Det händer att jag känner mig rädd. Rädd för att det skulle hända igen mot mig 
och mina vänner. Jag kände att jag kanske blir skjuten på väg till och från skolan. 
Mamma fick följa med mig ett tag. Efter ett tag gick det över.” 

Kultur- och fritidskontoret vill också lyfta fram gruppen unga hbtq-personer som i 
jämförelse med unga heterocispersoner känner sig mindre trygga i samhället. MUCF 
konstaterar i sin rapport Jag är inte ensam, det finns andra som jag att endast en 
tredjedel av unga hbtq-personer i Sverige anser sig ha en bra psykisk hälsa, var femte 
ung hbtq-person har någon gång övervägt att ta sitt eget liv och att självmordstankar är 
fyra gånger vanligare hos unga hbtq-personer än bland unga heterocispersoner. 

Kulturbranchen pekar på minskade möjligheter för fritt skapande 
Kultur- och fritidsbranschens omvärldsanalyser pekar i riktning mot minskade 
möjligheter för fritt tänkande då vi utsätts för hotbilder med minskade resurser som 
påverkar individen direkt. Tider i stora förändringar tangerar att begränsa fler perspektiv 
och skapar rädslor för det ovana som följd. Ett samhälle i rädsla föder ensamhet och 
psykisk ohälsa. 

Förskolans nya läroplan befaras närma sig skolans och pekar mot ett större fokus på 
ämneskunskap på bekostnad av mer fria ämnen. Efter skola och utbildning förväntas allt 
fler arbeta i allt högre grad med cross-innovation för att hitta nya arbetssätt för att möta 
behov som vi ännu inte vet om. 

Kultur- och fritids mellanmänskliga verksamheter stärker fritt tänkande som är grunden 
för innovation i samhället i stort. Verksamheterna stärker även möjligheterna att känna 
makt över sitt eget liv med kunskap och stimulans att vara sitt bästa jag genom hela 
livet, och minskar därför ohälsan. 

Värderingsstyrda verksamheter är starka, livskraftiga och avgörande för att möta 
framtidens behov genom livets alla skeden och åldrar. De skapar relationer som 
genererar trygghet. 

Stöd till kultur- och fritidsverksamhet och antal aktiviteter 
En annan trend är att de kommuner med högre skatteintäkter och högre medelinkomst 
har fler aktiviteter per invånare än de kommuner som har större andel socioekonomiskt 
utsatta områden. Vi ser också samband mellan antalet bidragsberättigade föreningar, 
storleken på LOK-stöd och antalet aktiviteter. Upplands-Bro kommun ligger i mitten på 
antalet idrottsföreningar med LOK-stöd, men i slutet av listan när det kommer till antal 
aktiviteter och utbetalt LOK-stöd. Kommunens föreningar är alltså mindre aktiva. 

En förklaring till detta kan vara att det är brist på anläggningar i Bro och att vi behöver 
diversifiera typen av anläggningar.  Idrotts- och fritidsanläggningar utgör ofta 
nödvändiga förutsättningar för möjligheterna att utöva idrott. Aktuella vetenskapliga 
undersökningar visar att anläggningstillgången har stor betydelse för hur många som 
deltar i idrott. Samtidigt vet vi också att en stor del av träning och idrottande för de 
flesta åldersgrupper inte utövas på traditionella idrottsanläggningar utan till exempel på 
parkvägar, motionsslingor, gym, på häst utomhus och yogastudios. Intressanta frågor att 
undersöka vidare är på vilka anläggningar som olika idrottsaktiviteter utövas, vilka 
grupper som söker sig till vilka anläggningar, eller vilka människor som aldrig hittar 
fram till dem. Här är det väsentligt att sätta anläggningsbestånden i relation till 
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genusaspekter i förhållande till nyttjandet av anläggningar. Detta kan vara väsentliga 
aspekter i den strategiska planeringen. Uppsala kommun som exempel är mycket 
duktiga på detta. 
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Statistiken är hämtad från 2019, innan pandemin. 

 

Fritidsbanken en satsning på ett hållbart samhälle 
Allt fler kommuner förstår värdet av Fritidsbanken och väljer att starta konceptet 
Fritidsbanken, så även i Upplands-Bro. Erfarenheten visar att genom Fritidsbanken når 
kommuner nya målgrupper som tidigare inte har engagerat sig och kan slussa låntagare 
vidare till organiserad idrott och friluftsorganisationer. 

Fritidsbanken bidrar även till ökad spontanidrott. Flera skolor runt om i Sverige har 
samarbete med Fritidsbanken, i vissa fall finns även utrustning direkt på plats i skolan. 
Fritidsbanken har potential att minska sjukvårdskostnader till följd av ökad rörelse. 
Forskning visar att om idrottsrörelsen når ytterligare 100 ungdomar kan följande 
hälsovinster och besparingar förväntas: fem ungdomar kommer inte drabbas av 
depression; 25 ungdomar kommer inte ha symtom som magont, huvudvärk med mera 
och skolresultat kommer att förbättras för minst fem elever tack vare mindre 
sjukdom/symtom. Personer som arbetstränat har fått anställning på Fritidsbanken eller 
gått vidare och fått anställning på annan arbetsplats. Fritidsbanken har en filosofi och en 
praxis som går ut på att försöka förlänga sportutrustningens livstid inte bara genom 
lagning utan också genom att ta reservdelar från sådant som är förbrukat. Totalt sett 
finns potential att reducera klimatpåverkan med 70 % jämfört med om man köper ny 
sportutrustning för privat ägo. 

Friluftsliv och oorganiserad rörelseglädje 
Upplands-Bro ligger i mittenklassen med 19 poäng av 32 möjliga i Naturvårdsverkets 
ranking. Fem kommuner har fått full poäng och av dessa fem utsågs Jönköping till årets 
friluftskommun 2021. De skriver i sin strategi följande: Friluftsliv är en 
kostnadseffektiv satsning, med relativt små medel kan samhällsnyttan bli stor genom att 
insatserna når alla kommunens invånare oavsett ålder, kön, etnicitet eller bakgrund. Få 
aktiviteter har sådan bredd och få arenor har öppet dygnet runt, årets alla dagar. 
Dessutom genererar naturen god folkhälsa både psykiskt och fysiskt, med eller utan 
ansträngning. En investering i friluftslivet kan även ge ekonomisk tillväxt och 
sysselsättning i form av nya naturturismföretags etablering i området, ökad 
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besöksnäring, ökad inflyttning till kommunen och ökad möjlighet till nationella och 
internationella event där naturen är arenan. 

Jönköpings kommun är bra på att samverka. En annan anledning till att kommunen 
klättrat på rankinglistan, är att ”naturturism” tydligare finns med i kommunens 
styrdokument och framförallt som ett tydligt uppdrag till Destination Jönköping AB, 
som ingår som part i friluftrådet. Utöver det finns en politisk lyhördhet och vilja att 
arbeta med frågan men det krävs att den viljan backas upp med ekonomiska incitament. 

”Friluftsrådet är ett förvaltningsövergripande råd. Rådets uppgift är att ta fram en 
konkret handlingsplan och se till att synkronisera och effektivisera kommunala insatser 
kring allt som rör friluftslivet i kommunen.” 

En annan kommun i regionen som har fått höga poäng är Huddinge. De lyfter särskilt 
fram hur de lockar ut yngre, barn och unga i naturen och de bostadsnära naturområdena. 
De arbetar också aktivt med att tillgängliggöra naturen för barnvagnar, rullstolar och 
synnedsatta. 

Värdigt åldrande 
Livsvillkor och levnadsvanor påverkar vår hälsa. Genom att investera i ett hälsosamt 
och meningsfullt åldrande med riktade insatser som främjar, förebygger och bevarar 
hälsan minskar den fysiska och psykiska ohälsan hos våra äldre. Vi kan genom att byta 
fokus se våra äldre som resurser och möjlighet en källa till kunskap snarare än en 
belastning, kostnader och hinder. Det finns många vetenskapliga belägg för att 
hälsofrämjande och förebyggande insatser även upp i höga åldrar har positiva effekter 
på hälsan och livskvaliteten. 

Det finns flera kommuner som verkligen satsar på att skapa ett rikt och varierat utbud på 
sina träffpunkter och inom äldreomsorgen. Bland annat har Lund ett gediget 
programutbud och deras seniorer har möjlighet att delta i många roliga, intressanta och 
hälsofrämjande aktiviteter. De får tillfälle att umgås med andra och kan ofta göra det 
kring ett gemensamt intresse. De kan också själv vara med och forma verksamheten och 
aktiviteterna. För att nämna några erbjuder de jazzarrangemanget ”Jazzen anfaller”, 

mångkulturella aktiviteter för seniorer med mångspråkig personal, digitala träffpunkten 
med musik, pyssel och föreläsningar. Fysiska träffpunkter med olika inriktningar, 
aktiviteter och utflykter för att passa både en bred målgrupp men också för att kunna 
matcha särintressen. För att nämna några andra lyckosamma samarbeten har till 
exempel Södertäljes kommun tillsammans med Film i Stockholm skapat utflykter 
genom Virtual Reality inom äldreomsorgen och Motala bibliotek skapar VR-filmer för 
äldre. 

Lustfyllt och livslångt lärande 
Delaktighet på bibliotek är en fortsatt stark trend. Utredningen om skolbibliotek har 
tagits emot med öppna armar av bibliotekssverige, och väckt stora förhoppningar om 
förbättringar. Bibliotekslabbet till exempel har varit en öppen mötesplats för alla 
belägen i Mölndals centrum. Bibliotekslabbet har främst varit ett digitalt bibliotek, utan 
vanliga böcker, där man haft möjlighet att låna en dator, läsa dagstidningar på surfplatta 
eller bara vara. Det har också varit en experimentverkstad där besökarna fått vara med 
från början och ta fram det nya bibliotek som nu har byggts i Mölndals centrum. 

Trainstation i Vivalla är exempel på lustfyllt lärande. Det är en fysisk plats för digitalt 
skapande som fokuserar på helheten i ditt lärande och vad du kan åstadkomma. 
Trainstation är ett labb för framtidens lärande som får barn och unga att lyckas och 
inhämta kunskap med lust och egenmakt som drivkraft. 
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Kulturskolorna är inne i ett brytningsskede som utmärks av en strävan efter ett breddat 
utbud av kulturuttryck och en ökad inkludering av barn och unga. Arbetsmetoden El 
Sistema som många musik- och kulturskolor arbetar efter har lyckat synnerligen bra 
med att öppna upp och göra kulturskolan för en plats för alla. Denna pedagogik innebär 
att en lär genom att hjälpa varandra. Alla barn får tid och fokus att ta till sig av 
grunderna i musiken. De får fördjupa sitt lärande på ett lekfullt och seriöst sätt, där 
barnens kreativitet, energi, skapande, drömmar och konstnärliga utövande tas på samma 
allvar som i professionella orkestrar. Att öva och repetera ofta är en av grunderna. 
Därför träffas de flera gånger i veckan för att spela tillsammans. El Sistema ser också 
det musikaliska mötet som en möjlighet till interkulturell dialog. Här är barnens familjer 
en viktig och naturlig del i verksamheten. El Sistemas undervisning för barn finns i 
första hand i kommunala musik- och kulturskolor som med offentliga medel har de 
bästa möjligheterna att erbjuda en lätt tillgänglig och undervisning till låg, eller ingen, 
avgift. El Sistema finns i dag i 27 kommuner från Malmö i söder till Lycksele i Norr. 

Öppna ungdomsverksamheten 
Unga, så unga som 8-9 åringar rekryteras till kriminalitet. Hälsofrämjande alternativ och 
trygga mötesplatser är viktiga skyddsfaktorer. En fungerande och god samverkan 
mellan fältarbetare, arbetsmarknadsenhet, skola, socialtjänst och polis är avgörande för 
att kommunens ungdomsarbete ska göra så stor skillnad som möjligt och stävja den 
negativa trenden. 

Enligt LUPP-undersökningen har vi i dag över 1100 antal personer som inte identifierar 
sig som cispersoner eller som inte identifiera sig som heterosexuella i åldern 13-19 år. 
För att att alla ska kunna känna sig inkluderade och trygga behöver vi arbeta aktivt i 
våra verksamheter och föreningar med till exempel HBTQ-frågor, främlingsfientlighet 
och rasism, normkritik, jämlikhet och jämställdhet. Verksamheter och kommuner som 
lyckat särskilt bra med detta är bland annat Hjuset – som är Hjulstas fritidsgård med 
tjejprofil och TjejCompaniet i Nacka som är en fritidsgård för tjejer, icke-binära och 
personer med transerfarenhet, 13-18 år. 

Andra inspirerande ungdomsverksamheter och organisationer som vi spanar på för att 
kunna förbättra och utveckla våra egna processer är bland annat framtidenshus i Husby, 
Satellit i Sollentuna och Red Line i Botkyrka med musikproduktion samt 
ungdomsprojektet Nexus som drivs av RUM, Riksförbundet Unga musikanter. Samtlig 
av dessa verksamheter inspirerar unga att själva driva och utveckla verksamhet vilket 
skapar empowerment. Detta i sin tur uppmuntrar till fler samarbeten mellan de resurser 
som finns lokalt i kommun, förening och företag och också regionalt och nationellt. 

Spel och skapande i digitala rum blir alltmer viktig del av kulturen. Fler och fler 
kommuner anställer digitala kulturutvecklare för att skapa fysiska mötesplatser för 
digitala verksamheter. Skövde kommun har gjort en stor satsning i skapandet av fysiska 
platser för digitala möten. 

Vår historia, våra kulturmiljöer 
Gamla Uppsala, Skokloster slott och Ekerö återskapar platser och berättar historien 
genom VR. Här får du som besökare uppleva platsen som den var i sin glans dagar och 
möta människorna som levde där genom din mobil. Tekniken används i guidade turer, 
för undervisning i skolan eller för egen upplevelse på platsen. Tänk om våra äldre kunde 
få sitta på en motionscykel på VR-stigar och besöka sina gamla kvarter eller sin grusväg 
som ringlar genom landbrukslandskapet och höra ljuden från förr. Tänk om vi kunde 
återskapa Rösaring och det som hände runt platsen. 

Höganäs och Österåker är två kommuner som arbetat aktivt med sina kulturmiljöer och 
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med och genom digitala lösningar bland annat genom GIS och i visualiserad forntid. 

Uppland-Bro kommun äger flera kulturhistoriskt värdefulla fastigheter som står och 
förfaller, ett problem som delas med andra kommuner. Det förekommer att en del 
kommuner styckat av fastigheterna och sålt med förbehåll att byggnaden inte får rivas 
då det finns ett växande intresse för att restaurera och renovera äldre byggnader. 

Flera kommuner och region tar fram gemensamma plattformar och för att sprida 
kunskapen om vårt kulturarv. Ett ökat intresse för friluftsliv leder även till ett ökat 
intresse för våra kulturmiljöer. Det är därför av stor vikt att utveckla våra kulturmiljöer 
som spännande och attraktiva platser och kombinera dessa intressen. Skapa attraktiva 
vandringsleder genom spännande kulturlandskap. Upplands-Bro har goda 
förutsättningar att verka för ett brett friluftsliv där kulturmiljöerna bli en extra 
dimension. 

En attraktiv kommun att flytta till 
Forskning visar att det är människor som är 18-35 år som är mest benägna att byta 
bostadsort. Det innebär att vi behöver skapa en attraktiv plats för den åldersgruppen. 
Det är också en åldersgrupp som genererar ny kompetens in i kommunen. Vi har fin 
natur som hjälper de medborgare som redan hittat hit till god folkhälsa. För att locka 
åldersgruppen 18-35 behövs något mer. Vi behöver ett varierat utbud av god offentlig 
service, estetiskt tilltalande boendemiljöer, enkla kommunikationsmöjligheter och inte 
minst ett kulturellt utbud som lockar. I Jönköping har man satsat på eventet "Dream 
hack" som går av stapeln varje år med 50 000 data- och spelintresserade som träffas 
varje år från hela världen. Jönköping kommer de nu unga minnas som en stad att längta 
tillbaka till när det är dags att byta bostadsort. 

Upplands-Bro tjänar således på att göra satsningar på events, kultur och inte minst 
mötesplatser som sticker ut för att locka fler till kommunen. På så sätt kan kommunen 
växa och bli en levande plats att trivas och bo i. Fler företagare hittar hit och vi kan få 
den småstadspuls som lockar den mest rörliga åldersgruppen. 
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3 Budget 2024-2026 – fokus på det som ska göras 
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till en mängd positiva effekter för 
kommunens medborgare varje dag. Effekter som får ringar på vattnet och indirekt 
påverkar människors möjligheter att utvecklas, utbilda sig, komma ut i arbetslivet, 
uppnå en god hälsa samt skapar en attraktiv miljö att både vistas i och besöka. 

Med de utmaningar som kommunen och världen står inför behövs nämndens 
verksamhetsområden mer än någonsin. Med den ökande bristen på kompetens och 
resurser kommande år handlar utmaningen om att arbeta strategiskt med kultur och 
fritid för att få ut mesta möjliga effekt för kommunens medborgare. 

Stort fokus under perioden 2024-2026 kommer fortsättningsvis att vara barn och unga. 
Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att stärka barns rättigheter och påverkan av sin 
egen uppväxt och livsmiljö. Fokus är barnets bästa med grund i Barnkonventionen, 
Agenda 2030 och kommunfullmäktiges långsiktiga mål. 

Kultur- och fritid kan användas för samordning när vi nu står inför en hel del 
samhällsutmaningar och behöver både innovera och transformera för att öka 
hållbarheten på flera plan samtidigt. Kontoret kan bidra till att få människor i arbete, 
skoltrötta ungdomar tillbaka till skolan eller ut i arbete, människor på flykt in i 
gemenskap och språkträning, utsatta unga att hitta tillbaka till en tro på sig själva. 
Kultur- och fritid kan hjälpa våldsutsatta kvinnor att hitta sammanhang att bli stärkta i 
för att sedan våga lämna en relation och unga som saknar fotfäste att växa och känna 
egenmakt utan att ansluta till ett kriminellt gäng. Kultur- och fritid kan få människor 
med en funktionsvariation att utvecklas och känna stolthet och daglig verksamhet att bli 
mer varierad och samskapande. Kultur och fritid kan också kraftfullt bidra till att skapa 
beteendeförändring för att genomföra de stora insatser för miljön som krävs. När 
människor genom konst, kultur och/eller litteratur kan uppleva både vad miljöhotet 
innebär och känna hur var och ens insatser kan bidra till att minska utsläppen, kan vi nå 
reella beteendeförändringar. 

Allt detta kan kultur- och fritid göra i samverkan med övriga kontor! Vi arbetar för 
samma mål och för samma medborgare och samhälle. 

För att ett samhälle ska vara välmående behövs satsningar på alla åldrar och med rätt 
fokus kan kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde bidra till ökad folkhälsa och 
därmed medverka till ökad måluppfyllelse även för övriga nämnders 
verksamhetsområden. 

Nedan följer en beskrivning av vilka effekter kultur- och fritid kan bidra med till 
kommunens medborgare och samhälle. Strategiska satsningar kommer därmed bli allt 
viktigare för att kunna uppnå så hög effekt som möjligt. Beskrivningarna är sorterade 
under kommunfullmäktiges övergripande mål och kopplade till de tio trender som SKR 
ser kommer påverka det kommunala uppdraget fram emot 2030 (se parentes efter varje 
rubrik). 

 

Stärkt medborgarnytta (innovation och teknik, livslångt lärande, nya arbetssätt, nya 
livsmönster, tillitsskapande, motverkar ökad polarisering) 

Kultur- och fritidsverksamheter kan fungera som en inkubator för entreprenörskap i 
Upplands-Bro genom att erbjuda en plattform för kreativitet, innovation och samarbete 
kan man skapa en dynamisk och innovativ miljö som kan leda till ekonomisk tillväxt 
och utveckling i Upplands-Bro. 
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 Skapa ett kreativt utrymme: Kultur- och fritidsverksamheter kan erbjuda en 
plattform för kreativitet och innovation genom att skapa ett utrymme där 
människor kan träffas och utbyta idéer. Det kan vara en mötesplats där 
människor kan diskutera och utveckla nya idéer inom olika områden som kan 
leda till entreprenörskap och företagsutveckling. 

 Utveckla nätverk: Kultur- och fritidsverksamheter kan också fungera som en 
plattform för att skapa nätverk mellan olika människor och organisationer. 
Genom att samarbeta och dela resurser kan man öka sin kunskap och bygga sin 
framtid. Det kan leda till att människor kan samarbeta och starta nya företag 
tillsammans. 

 Erbjuda utbildning och träning: Kultur- och fritidsverksamheter kan också 
erbjuda utbildning och träning inom olika områden som kan vara till nytta för 
entreprenörer och företagare. Det kan vara workshops eller seminarier som 
fokuserar på olika ämnen som är aktuella och relevanta för medborgarna. Eller 
genom att delta i idrottsaktiviteter där ungdomar lär sig viktiga livskunskaper 
såsom samarbete, respekt, ansvarstagande och ledarskap. 

 Erbjuda stöd och rådgivning: Kultur- och fritidsverksamheter kan också erbjuda 
stöd och rådgivning till medborgarna genom sina verksamheter. Det kan också 
vara rådgivning i samverkan med andra aktörers kompetensområden. 

 Tillhandahålla teknisk utrustning och utvecklingsmöjligheter: Kultur- och 
fritidsverksamheter kan också främja teknisk kompetens och kunskap genom 
utlån. Detta kan leda till att fler människor i samhället utvecklar en teknisk 
kompetens och att teknikbranschen blir mer tillgänglig för fler. 

 

Service, valfrihet och konkurrensneutralitet (livslångt lärande, nya livsmönster, 
hållbarhetsarbete, välfärdsbrottslighet, ökad polarisering, lokalt handlingsutrymme, 
tillitens betydelse, komplexa samhällsutmaningar) 

Kultur- och fritidskontoret ser behov av fler mötesplatser som bidrar till att öka 
kommunens service, attraktivitet och trygghet. Mötesplatser kan utformas så att externa 
aktörer kan mötas och samverka med kommunen och civilsamhället. Konst, kultur, 
tillgängliga mötesplatser och fritidsliv ska användas medvetet för att öka kommunens 
attraktionsvärde för boende, besökare och investerare. 

Mötesplatser kan ha flera positiva effekter för kommunens medborgare. 

 Social sammanhållning: Genom att erbjuda möjligheter för människor att träffas 
och umgås på en gemensam plats kan mötesplatser bidra till att skapa social 
sammanhållning i ett bostadsområde. Detta kan bidra till att människor känner 
sig mer trygga och inkluderade i sin närmiljö, och kan öka trivseln och 
välbefinnandet. 

 Minska isolering: Mötesplatser kan också bidra till att minska social isolering 
och ensamhet, särskilt för äldre eller personer som bor ensamma. Genom att 
erbjuda möjligheter för människor att träffas och umgås på en gemensam plats 
kan mötesplatser bidra till att skapa en känsla av samhörighet och tillhörighet, 
och minska risken för social isolering och ensamhet. 
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 Öka tryggheten: Mötesplatser kan också bidra till att öka tryggheten i ett 
bostadsområde genom att skapa mer öppenhet och närvaro. Genom att erbjuda 
aktiviteter och möjligheter för människor att träffas på en gemensam plats kan 
man öka närvaron och skapa mer öppenhet i området, vilket kan minska risken 
för brott och öka känslan av trygghet. 

 Stimulera lokala ekonomin: Genom att erbjuda mötesplatser för exempelvis 
kultur- och fritidsaktiviteter kan man också bidra till att stimulera den 
passionsdrivna ekonomin och vara inkubatorer till nyföretagande. I 
förlängningen skapas möjligheter för människor att handla och konsumera lokalt 
vilket bidrar till en hållbar utveckling i området. 

 Främja hälsosamma vanor: Mötesplatser kan också bidra till att främja 
hälsosamma vanor genom att erbjuda möjligheter för människor att röra på sig 
och delta i olika fysiska aktiviteter. Genom att erbjuda exempelvis 
promenadgrupper, danskurser eller andra fysiska aktiviteter kan man främja 
hälsa och välbefinnande i närområdet. 

 

Värdigt åldrande (stärkt folkhälsa och livskvalité, tillitsskapande, samverkan från flera 
håll -nya arbetssätt) 

Kultur och fritidsaktiviteter ger positiva hälsoeffekter hos äldre personer genom att 
bidra till social sammanhållning och gemenskap, ökad fysisk aktivitet, kognitiv 
stimulans, minskad stress och förbättrad livskvalitet. 

 Social sammanhållning och gemenskap: Kultur och fritidsaktiviteter bidrar till 
att skapa en känsla av gemenskap och sammanhållning bland äldre personer. 
Genom att delta i olika aktiviteter kan äldre människor träffa andra människor, 
bygga nya vänskapsrelationer och stärka befintliga sociala nätverk. Detta kan ha 
en positiv inverkan på den psykiska hälsan, minska känslor av ensamhet och 
depression, och förbättra självkänslan och självförtroendet. 

 Fysisk aktivitet: Många kultur- och fritidsaktiviteter innebär fysisk aktivitet, 
vilket kan ha positiva hälsoeffekter för äldre personer. Regelbunden motion kan 
hjälpa till att förbättra balans, styrka och uthållighet, och minska risken för 
sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och stroke. Dessutom kan fysisk 
aktivitet minska risken för fallskador och därmed förbättra den fysiska hälsan 
hos äldre personer. 

 Kognitiv stimulans: Kultur- och fritidsaktiviteter kan också bidra till kognitiv 
stimulans för äldre personer. Genom att utmana hjärnan och lära sig nya 
färdigheter kan äldre personer förbättra minnet, koncentrationen och 
problemlösningsförmågan. Detta kan också minska risken för demens och andra 
kognitiva sjukdomar. 

 Minskad stress: Kultur- och fritidsaktiviteter kan också fungera som en 
avkoppling och bidra till att minska stressnivåerna hos äldre personer. Genom 
att engagera sig i olika aktiviteter kan äldre personer hitta avkoppling, lugn och 
ro. Detta kan också bidra till att förbättra sömnen och minska risken för 
sömnproblem. 
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 Förbättrad livskvalitet: Genom att delta i olika kultur- och fritidsaktiviteter kan 
äldre personer uppleva en ökad livskvalitet. Genom att engagera sig i sina 
intressen och hobbies kan äldre personer känna sig mer meningsfulla och 
uppleva en större tillfredsställelse i livet. 

 Känsla av självständighet: Kultur- och fritidsaktiviteter kan också ge äldre en 
känsla av självständighet och kontroll över sina liv. Att delta i aktiviteter som är 
viktiga för ens självbild kan bidra till att upprätthålla en positiv självbild och 
självkänsla hela livet ut. 

 

Livslångt lärande (livslångt lärande, nya livsmönster, hållbarhetsarbete, 
välfärdsbrottslighet, ökad polarisering, lokalt handlingsutrymme, tillitens betydelse, 
komplexa samhällsutmaningar) 

I dagens snabbt föränderliga arbetsliv och samhälle ställs allt högre krav på människors 
kunskaper och färdigheter. Teknologiska framsteg, globalisering och en allt mer 
komplex värld gör att behovet av livslångt lärande har ökat markant. 

Allt detta innebär att livslångt lärande är avgörande för att individer ska kunna utveckla 
sig själva, och att samhället som helhet ska kunna hantera de utmaningar som vi står 
inför. Det är därför viktigt att samhället investerar i utbildning och lärande, både genom 
formell utbildning och informellt lärande på arbetsplatser och andra platser, för att 
säkerställa att människor har de färdigheter och kunskaper som krävs för att leva och 
verka i dagens samhälle. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kan bidra till medborgarnas informella 
lärande som i sin tur får effekter för hälsa, utveckling och förutsättningar att ta sig an 
utbildning, arbete och relationer. 

Det informella lärandet är inte minst mycket viktig tidigt i livet för att skapa 
förutsättningar för elever att lyckas ta till sig skolans utbildning. Forskningen pekar på 
sambandet mellan informellt lärande och skolresultat. Det finns starka belägg för att det 
informella lärandet har en positiv effekt på elevens prestationer. Deltagande i 
fritidsaktiviteter, kan bidra till en ökad motivation att lära, förbättrad språkutveckling, 
utveckling av sociala färdigheter, ökad kreativitet och ökad framgång i individens eget 
liv. 

 Språkutveckling: Informellt lärande kan bidra till en förbättrad språkutveckling, 
särskilt om eleven utsätts för olika språk och sammanhang. Genom att delta i 
aktiviteter utanför skolan, som till exempel sportlag, musikgrupper, teater eller 
andra konstnärliga aktiviteter, kan eleverna få möjlighet att utöva sitt språk och 
träna på att kommunicera på olika sätt. Detta kan i sin tur förbättra deras 
förmåga att läsa och skriva.  

 Ökad motivation: När eleverna har möjlighet att delta i aktiviteter som de är 
intresserade av, kan det öka deras motivation att lära. När eleverna känner att de 
är delaktiga i något de bryr sig om, kan det öka deras självkänsla och 
självförtroende, vilket kan leda till en ökad motivation att ta itu med utmaningar 
i skolan. Det informella lärandet kan också ge eleverna en känsla av 
självbestämmande och kontroll, vilket kan bidra till deras allmänna engagemang 
i skolan. 
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 Utveckling av sociala färdigheter: Informellt lärande kan också bidra till att 
utveckla elevernas sociala färdigheter, särskilt deras förmåga att samarbeta och 
kommunicera. Genom att delta i aktiviteter som kräver samarbete, till exempel 
idrottslag, musikgrupper eller teater, kan eleverna lära sig att arbeta tillsammans 
och lösa problem på ett konstruktivt sätt. Dessa färdigheter kan sedan överföras 
till skolsammanhang, vilket kan hjälpa eleverna att samarbeta med sina 
klasskamrater och lärare.  

 Utveckling av kreativitet: Informellt lärande kan också hjälpa eleverna att 
utveckla sin kreativitet och fantasi. Genom att delta i kulturella aktiviteter, som 
musik, dans eller teater, kan eleverna utforska olika former av uttryck och 
utveckla sin kreativa sida. Detta kan sedan överföras till andra områden av deras 
liv, inklusive skolan. 

 Förbättrad kognitiv funktion: Kultur- och fritidsaktiviteter har en positiv 
inverkan på både informellt och formellt lärande genom att förbättra den 
kognitiv funktionen, inklusive minne, koncentration och beslutsfattande. Det kan 
i sin tur leda till förbättrade prestationer i arbete och andra aktiviteter. 

 

Social hållbarhet (livslångt lärande, nya livsmönster, hållbarhetsarbete, 
välfärdsbrottslighet, ökad polarisering, lokalt handlingsutrymme, tillitens betydelse, 
komplexa samhällsutmaningar) 

Kultur- och fritidsaktiviteter kan bidra till social hållbarhet på flera sätt. Genom att 
främja inkludering, integration, utbildning, hälsa och välbefinnande, samt identitet och 
självkänsla, kan kultur- och fritidsaktiviteter bidra till social hållbarhet genom att skapa 
en mer sammanhållen och hållbar samhällelig struktur. Ett utvecklat kultur- och 
föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och skapar trygghet och förtroende mellan 
människor. Estetik, konst och kulturhistoria har stor betydelse för skapande av identitet, 
trygghet och hemkänsla. 

 Inkludering: Kultur- och fritidsaktiviteter kan bidra till inkludering av människor 
från olika samhällsgrupper och bakgrunder. Genom att erbjuda aktiviteter som är 
tillgängliga för alla, oavsett bakgrund eller ekonomisk ställning, kan kultur- och 
fritidsaktiviteter skapa en känsla av gemenskap och samhörighet. 

 Integration: Kultur- och fritidsaktiviteter kan bidra till integration genom att 
skapa möjligheter för människor att mötas och lära känna varandra. Genom att 
delta i gemensamma aktiviteter och evenemang kan människor från olika 
samhällsgrupper och bakgrunder lära sig att förstå och respektera varandra. 

 Utbildning: Kultur- och fritidsaktiviteter kan också bidra till utbildning genom 
att erbjuda möjligheter för lärande och kunskapsutbyte. Genom att erbjuda 
kurser, workshops och andra utbildningsaktiviteter kan insatser genom kultur- 
och fritid hjälpa till att öka kunskapen om olika kulturella och sociala frågor. 

 Hälsa och välbefinnande: Kultur- och fritidsaktiviteter kan bidra till hälsa och 
välbefinnande genom att erbjuda möjligheter för motion, avkoppling och social 
interaktion. Aktiviteter som t.ex. dans, yoga, trädgårdsarbete och andra former 
av fysisk aktivitet kan hjälpa till att förbättra hälsan och minska stress. 
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 Identitet och självkänsla: Kultur- och fritidsaktiviteter kan bidra till att stärka 
människors självkänsla och identitet. Genom att erbjuda möjligheter för 
kreativitet och självuttryck kan kultur- och fritidsaktiviteter hjälpa människor att 
utveckla sin självbild och självförtroende. 

Folkhälsa är ett brett begrepp som siktar på att beskriva hälsotillståndet för en hel 
befolkning. En vanlig definition av folkhälsa är "befolkningens hälsa i relation till dess 
sociala och ekonomiska förhållanden och omgivningens fysiska miljö". 

Folkhälsa handlar inte bara om frånvaron av sjukdom utan också om att främja hälsa 
och välbefinnande på individnivå och i samhället som helhet. Detta innefattar 
förebyggande av sjukdomar och skador, främjande av hälsosamma levnadsvanor, 
förbättring av hälso- och sjukvårdssystemen, och skapande av en hälsosam och hållbar 
miljö. 

 
Upplands-Broborna uppger att de har låg fysiskt aktivitet jämfört med regionens kommuner/stadsdelar. 
Definition: Andel (%) individer som uppger en nivå av fysisk aktivitet som uppnår gällande 
rekommendationer för fysisk aktivitet (sammanlagt 150 minuter fysisk aktivitet per vecka av måt tlig 
intensitet eller 75 minuter ansträngande intensitet, alternativt en kombination). Källa: Region Stockholms 
folkhälsoenkät 



21 Underlag till budget 2024 med planering för 2025-2026 - kultur- och fritidsnämnden - KFN 23/0003-1 Underlag till budget 2024 med planering för 2025-2026 - kultur- och fritidsnämnden : Underlag till budget 2024 (Kultur- och fritid

Kultur- och fritidsnämnden, Underlag till budget 2024 27(30) 

 
Definition: Andel (%) individer som lider av psykisk ohälsa mätt med Kessler Psychological Distress 
Scale (K6). K6 består av sex frågor om psykisk ohälsa under de senaste 30 dagarna och hur stor del av 
tiden besvären funnits. Ett värde på 8 eller mer räknas som psykisk ohälsa. Källa: Region Stockholms 
folkhälsoenkät 

 

Kultur- och fritidsaktiviteter har dokumenterad effekt för folkhälsan: 

  Fysisk hälsa: Ökad fysisk aktivitet kan leda till förbättrad hälsa på flera sätt. 
Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för många sjukdomar, inklusive 
hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck, och vissa former av cancer. Det 
kan också förbättra sömnen och minska risken för depression och ångest. 
Genom att erbjuda olika typer av sport- och träningsaktiviteter kan Upplands-
Bro kommun uppmuntra invånarna att bli mer fysiskt aktiva. Detta kan bidra till 
att minska sjukdomar och sjukdomsrelaterade kostnader för samhället.  
 

 Psykisk hälsa: Kultur- och fritidsaktiviteter kan ha positiva effekter på den 
psykiska hälsan på flera sätt. Genom att delta i sociala aktiviteter kan människor 
uppleva känslor av samhörighet och tillhörighet, vilket kan öka självkänsla och 
självförtroende. Kulturella aktiviteter, som teater och konserter, kan också öka 
människors kreativitet och självuttryck. Samtidigt kan de också fungera som en 
form av avkoppling och en paus från stress och bekymmer. Genom att erbjuda 
olika kultur- och fritidsaktiviteter kan Upplands-Bro kommun bidra till att 
förbättra den psykiska hälsan hos invånarna.  
 

 Minskad social isolering: Social isolering kan ha negativa effekter på hälsan, 
inklusive ökad risk för depression och ångest. Genom att erbjuda olika kultur- 
och fritidsaktiviteter kan Upplands-Bro kommun öka möjligheterna för 
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invånarna att interagera med varandra och delta i samhällslivet. Detta kan hjälpa 
till att minska social isolering och öka en känsla av samhörighet. Kommunen 
kan också erbjuda aktiviteter specifikt riktade till äldre personer och personer 
med funktionsnedsättningar, vilket kan bidra till att minska hälsorisker för dessa 
grupper.  
 

 Minskad ohälsa relaterad till alkohol och droger: Alkohol- och drogrelaterade 
hälsorisker kan vara allvarliga och påverka både den fysiska och psykiska 
hälsan. Genom att erbjuda alternativ till dessa aktiviteter kan kommunen bidra 
till att minska ohälsa relaterad till alkohol och droger. Detta kan inkludera 
aktiviteter som dans, sport, och andra sociala evenemang som inte involverar 
användning av alkohol och droger.  
 

 Främjande av hälsosamma matvanor: En hälsosam kost är avgörande för god 
hälsa. Genom att erbjuda matlagningskurser, kostföreläsningar och andra 
aktiviteter som främjar hälsosamma matvanor kan kommunen också bidra till att 
förbättra folkhälsan. 

 

Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande (Tillitsskapande, förutsättningar för nya 
arbetssätt, motverkar ökad polarisering) 

Ett rikt lokalt kultur- och fritidsliv är en avgörande del för ett attraktivt 
samhällsbyggande i Upplands-Bro eftersom det kan bidra till ökad social 
sammanhållning, ökad livskvalitet och hälsa, ökad ekonomisk tillväxt och 
företagsamhet samt bevarande och främjande av lokalt kulturarv. 

 Mötesplatser: Kultur- och fritidsaktiviteter kan locka till sig människor från 
olika bakgrunder och åldrar, vilket kan bidra till ökad integration och social 
sammanhållning i samhället. Genom att erbjuda mötesplatser och aktiviteter där 
människor kan lära känna varandra och utbyta erfarenheter, kan lokalt kultur- 
och fritidsliv främja en känsla av gemenskap och samhörighet bland invånarna. 

 Fysisk aktivitet och kreativa uttryck: Kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till en 
ökad livskvalitet och hälsa bland invånarna genom att erbjuda möjligheter till 
fysisk aktivitet och kreativa uttryck som leder till minskad stress och ökat 
välbefinnande. Kommunens idrottsföreningar stärker medborgarnyttan genom 
sociala kontakter och samarbete som främja engagemang och demokrati i 
samhället och bidrar till en starkare sammanhållning. Kulturella evenemang och 
konstupplevelser bidra till att stimulera sinnet och erbjuder kunskap, fler 
perspektiv och en paus från vardagens rutiner. 

 Kulturellt utbyte och bevarande av historiska platser: Kultur- och fritidsliv bidra 
till att bevara och främja lokala traditioner och kulturarv. Genom att erbjuda 
möjligheter till kulturellt utbyte och bevarande av historiska platser kan 
Upplands-Bro skapa en starkare identitet och öka stoltheten och kunskapen om 
sin närmiljö bland invånare i alla åldrar. 

 Turism, företagsetableringar och ökad omsättning: Ett rikt kultur- och fritidsliv 
bidra till att locka till sig företag och investeringar till Upplands-Bro. Många 
företag väljer att etablera sig i områden med en rik kulturell och 
fritidsinfrastruktur eftersom det kan bidra till att attrahera kompetent personal 
och skapa en attraktiv arbetsmiljö. Dessutom kan kulturella evenemang och 
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turism bidra till att öka omsättningen i lokala företag som hotell, restauranger 
och butiker. 

 
Digitaliseringens paradigmskifte och teknisk medborgarnytta (platsbundenhet 
påverkas av nya livsmönster, användare driver utveckling, hållbarhetsarbete som 
konkurrensfördel) 

Digitaliseringens paradigmskifte som vi är mitt inne i nu påverkar vårt samhälle på 
många sätt. Det har gett oss nya möjligheter och utmaningar, och det är viktigt att 
fortsätta att analysera och utvärdera dess effekter på olika områden. Inte minst inom 
kultur- och fritidsnämndens verksamheter och dess samverkansmöjligheter. 

 Teknisk tillgänglighet: Digitaliseringen kan öka människors engagemang och 
deltagande i samhället. Teknisk tillgänglighet kan bidra till att skapa en 
inkluderande och öppen miljö där människor från olika grupper i samhället 
känner sig välkomna med ökad känsla av självbestämmande. 

 Samarbete: Som exempel uppmuntrar Open source-programvara till samarbete 
mellan användare och utvecklare. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kan 
dra nytta av detta genom att samarbeta med andra kommuner, organisationer och 
medborgare för att utveckla, förbättra och tillgängliggöra Open source-
programvara som används inom vissa verksamheter. 

 Social utmaning: Digitaliseringen har också förändrat våra sociala mönster 
genom att öka tillgången till information, kommunikation och social interaktion 
för vissa grupper. Detta har ökat vår globala medvetenhet och möjligheten att 
delta i politik och samhälle. Samtidigt har det också lett till ökad isolering och 
ensamhet för vissa. 

 Arbete på distans: En av de mest märkbara förändringarna på grund av 
digitaliseringen är att allt fler människor arbetar på distans. Genom användning 
av digital teknik kan många yrken nu utföras hemifrån eller från en annan plats 
än den traditionella arbetsplatsen. Detta har lett till större flexibilitet för många 
anställda, som inte längre behöver pendla till jobbet varje dag och därmed har 
mer tid över till andra aktiviteter. Här kan digitala arbetsplatser vara 
mötesplatser för nya samarbeten men också att våra fysiska mötesplatser blir 
våra nya arbetsplatser. Flexibilitet och minskat resande bidrar även till minskad 
miljöpåverkan, vilket är en stark konkurrensfördel som en attraktiv arbetsgivare. 
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3.1 Investeringar 2024-2026 

Kommentarer, redan beslutade investeringar 

Om allting går som planerat så finns det inte något behov av ombudgeteringar för redan 
beslutade investeringar från 2023 till 2024. Kultur- och fritidsnämnden har fått 
kompensation för kapitalkostnaderna.  

Investeringar, nya investeringsbehov 

Tkr År 2024 År 2025 År 2026 

Avskri
vningst
id antal 

år 
Avskrivn
ing 2024 

Intern 
ränta 
2024 

Övrig 
drift 
2024 

Ljudanläggningar sporthallar 300 300 300 8 38 5  

Pumptrack 2 000 0 0 25 80 35  

Skatepark 0 1 700 0 25 0 0  

Utveckling Hällkana- 
förstudie 400 0 0 5 80 7  

Utveckling Hällkana 
friluftsgård 0 5 000 0 30 0 0  

Nya utegym 500 500 500 10 50 9  

Simhallen 650 100 100 25 95 12  

Gymutrustning 300 50 50 10 30 5  

Bassänglift 150 0 0 10 15 3  

Underhåll fastigheter kultur 2 000 2 000 2 000 20 100 35  

Underhåll fastigheter fritid 2 000 2 000 2 000 20 100 35  

Summa 8 300 11 650 4 950  588 146  

Kommentarer nya investeringsbehov 

 Ljudanläggningarna i sporthallarna behöver bytas ut på flera anläggningar.  
 Pumptrack i Kungsängen, men placeras med fördel vid idrottsplats eller skola. 
 Skatepark, nytt behov av ytor för skate som är efterfrågad. 
 Utveckling Hällkana friluftsgård- förstudie och projekt. 
 Utegym - (Gröna udden, Håbo-Tibble, Brunna). 
 Nya bastulavar, skurmaskin, bottensug och renovering av rör i Simhallen.  
 Utbyte av gymutrustning.  
 Bassänglift - för att kunna tillgängliggöra bassängerna för fler. 
 Underhåll av kultur- och fritidsfastigheter som har verksamhetsperspektiv.   

 

I de fall Kultur- och fritidsnämnden inte får kompensation av kapitalkostnader utgår de 
investeringar som beskrivs med kursiv text.  
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1 Processen
Kommunp la n för 2024 med plan 2025-2026följer nedanstående datum.

16-20 jan KSO-dialog tillsa m ma ns PLG, respektive
ordförande angående anvisningar och
förväntni ngar

1 feb KS beslutar om anvisningar

20 feb Skatteunderla gsp ro gnos (SKR)

7-10 mars Nämndernas budgetunder la g beslut i nämnd

14-18 mars KSO-dialog tillsa m ma ns med PLG, med
respektive ordförande angående
budgetunder la g

8 maj Skatteunderla gsp ro gnos (SKR)

24 maj KS beredning

31 maj KS

14 juni KF

2 Förutsättningar
2.1 Samhällsekonomiska förutsättningar

Under 2023 och 2024 väntas ekonomiskt tuffa tider till följd av inflat io ne n och
den annalkande lågkonjunkt ure n. Kommunsekto r n behöver nu både hantera ett
ekonomiskt tufft läge samtidigt som utmaninge n med att hitta arbetskraft med
rätt kompetens är svår på många håll och ökar väsentligt kommande år. Det
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krävs också nya arbetssätt, bland annat genom att nyttja digita l teknik, stärka
arbetsmiljö n och skapa förutsättningar för fler att arbeta längre och heltid.

Sammanta get för perioden beräknas skatteunderla ge t inte räcka till att
finans iera en växande kommuna l verksamhets vo ly m i linje med den senaste
tioårsperiode n. Samtidigt är den demografisk a utmaninge n framöver större än
tidigare, de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler (yngre och äldre). Särskilt
de ökade behoven av omsorg och vård av äldre kräver allt större resurser.
Enligt SKR är utvecklinge n efter 2024 idag mycket svår att bedöma, då det
finns många osäkerhetsfaktorer.

Bristen på arbetskraft kommer att öka och bli än mer omfattande såväl inom
offent lig sektor som i närings livet. SKR:s beräkningar visar att omkring 54
procent av den ökade sysselsätt ninge n fram till 2031 behövs i kommune r och
regioner, givet oförändrad personaltäthet och ökade demografiska behov. Idag
arbetar cirka 25 procent av arbetskraften i välfärden. Sysselsättni ngsök ninge n i
närings l ive t beräknas utgöra 70 procent av den tillko mma nd e
arbetskraftsökninge n, enligt organisat io ne n Svenskt Näringsliv. Den statliga
satsninge n på ett utbyggt försvar kräver enligt Försvarsmakte n 108 000 fler
anställda fram till 2030, vilket motsvarar cirka 64 procent av den ökade
arbetskraften.
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Nominell och real skatteunderla gs ut veck li ng:

Nominellt sett ökar skatteunderla get relativt väl, men till följd av höga pris-
och löneökninga r, som till stor del kommer från ökade pensionskost nader,
urholkas skatteunderla get realt sett 2023. Den senaste gången det inträffade var
2003 efter IT-kraschen. Prisutveck linge n för 2025 och 2026 är mycket osäker.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

BNP % 5,1 2,8 -0,8 1,4 2,2 2,8

Relativ arbetslöshet % 8,8 7,5 8,3 8,6 8,0 7,6

A rbetade timmar 2,3 2,3 0,5 1,0 1,6 0,9

KPIF % 2,4 7,6 5,6 1,3 1,6 2,0

Realt skatteunderlag 2,6 1,7 -2,7 0,6 4,8 0,9

Styrränta, årets slut 0,0 2,5 1,75 1,25 1,25 1,5
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Källa: Medlings ins t it ute t, Statistiska centralbyrå n och Sveriges Kommuner och
Regioner.

2.2 Befolkningsutveckling

Kommune ns befolkningsp ro gnos och bedömninge n av befolkninge n den 1
november respektive år ligge r till grund för de ekonomiska förutsättni ngar na.
Befolkningsp ro gnose n visar att kommune n beräknas växa till cirka 32 500
invånare sista december 2023. Utifrån det osäkra konjunktur lä ge t och infla t io n
förväntas färdigstä lld a nyproducerade bostäder under år 2024 och framåt inte
uppnå de volyme r som man tidigare bedömt. Det gör att befolknings mä ngde n
inte ökar i den takt som vi bedömde i prognosen som togs fram våren 2022. En
ny befolkningspro gnos kommer tas fram under våren 2023.

Prognos från våren 2022:
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2.3 Utveckling av skatter och bidrag

Kommune n använder sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
prognoser för skatteunderla ge t och förändringa r i utjämning och statsbidrag.
SKR gör en bedömning om den samhällseko no m isk a utvecklinge n och
kommer fram till en prognos över utvecklinge n för kommunsek tor n. Upplands-
Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos över befolkninge n
med utgångspunk t från den befolkningsp ro gnos som tas fram i april/juni varje
år.

M k r Budge t 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Skatteintäkter 1502,0 1596,6 1698,6 1787,7

Inkomstutjämning 333,5 337,8 371,9 424,0

Kostnadsutjämning 129,5 117,3 150,7 156,0

Regleringsbidrag/-
avgif t 48,3 74,1 57,6 48,2

LSS-utjämning -34,7 -35,4 -36,6 -37,8

Fastighetsavgif t 53,7 53,7 53,7 53,7

Sum m a intäkter 2032,3 2144,0 2295,9 2431,8

2.4 Förutsättningar 2024-2026

I budgeten för 2023 har det beslutats om ett budgeterat resultat på -1,6 procent
(-32,1 mnkr) av skatter och bidrag. Man har valt att tillä mpa
Resultatutjä m ningsrese r ve n (RUR). Kommuner kan reservera medel till en
resultatutjä m nings reser v inom ramen för balanskravs utred ni nge n och eget
kapital. Reservering till resultatut jä mni ngsre ser v får göras för att utjämna
intäkter över en konjunkturc yke l med högst ett belopp som motsvarar det
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lägsta av antinge n den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter
balanskravsj us ter i ngar (enligt lagen om kommuna l redovisning) som överstiger
1 % av summa n av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommuna l
ekonomisk utjämning eller 2 % av summan av skatteintäkte r samt generella
statsbidrag och kommuna leko no m isk utjämning om kommune n eller
landstinget har ett negativt eget kapital, inklus ive ansvarsförb inde lse för
pensionsfö rp likte lser.

Upplands-Bro kommun har ett positivt eget kapital inklus i ve
ansvarsförb inde lse n för pensionsförp l ik te lser na.

Volymförä nd r inge n utgår från den nuvarande befolkningsp ro gnose n. I övrigt
utgår tabellen från oförändrade ramar för nämnderna. I budgeten för 2023 finns
20 miljo ner kronor i KS-oförutsett.

I kommune ns mål för god ekonomisk hushållning framgår att överskottet i
Upplands-Bro kommun långsikt i gt ska uppgå till två procent. För år 2024
kommer resultatet bli 0 för att till 2025 och 2026 höjas till det långsikt i ga målet
om 2 procent. Tabellen nedan visar utrymmet respektive år med
förutsättni ngar na ovan.

Årets resultatbudget 2023 (-1,6%) -32,1
Ökat skatte ne tto 99,2
Be räknade vol yme r i skol a och äl dre omsorg -33,9
Ökade pe nsi onskostnade r -30,3
Fi nansne tto -7,9
Ökade kapi tal kostnade r -7,1
Mi nska KS oförutse tt -12
Utrymme att förde l a vi d 0% 0
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Årets resultat plan 2024 (0%) 0
Ökat skatte ne tto 151,9
Be räknade vol yme r i skol a och äl dre omsorg -48,9
Utrymme att förde l a vi d 2% re sul tat -120,8
Mi nskade pe nsi onskostnader 46,7
Mi nskat fi nansne tto 17
Årets resultat plan 2025 (2%) 45,9
Ökat skatte ne tto 135,9
Be räknade vol yme r i skol a och äl dre omsorg -38,8
Utrymme att förde l a vi d 2% -122,4
Mi nskade pe nsi onskostnader 15
Mi nskat fi nansne tto 13
Årets resultat plan 2026 (2%) 48,6

3 Nämndernas underlag
I kommunp la ne n beslutas varje år om övergripa nde mål och budget för
kommande år. Den tillde lade budgeten är ett medel för att nå de övergripande
målen. Nedan åskådliggö rs processen och hur målen hänger samman.

Nämndernas underlag ska innehå lla följande (Mall finns i Stratsys):
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Anvisningar inför Kommunplan 2024 med plan 2025-2026

Sid 11 av 11

3.1 Analys av nuläge

Nämndens verksamhet ska analyseras och jämföras med andra relevanta
organisat io ne r. I analysen kan med fördel kommunge me nsa mma nyckeltal
användas. Med hjälp av analysen kan förbättringso mråde n identifie ras.

3.2 Omvärldsanalys

Nämnden ska analysera hur förändringar i omvärlden påverkar verksamhete ns
förutsättni ngar kommande år. I analysen ska demografiska förändringa r
inkludera s. Omvärldsana lyse n kan också omfatta de tio trender som SKR
presenterat som påverkar det kommuna la och regiona la uppdraget.

3.3 Budget 2024-2026

3.3.1 Investeringar

Nämndens invester i ngsbe ho v för perioden 2024-2026ska beskrivas. Befint li ga
invester inga r som löper över planperioden ska inklud eras. I underlaget ska det
även framgå hur kapitalkostnade r och tillko mma nde driftkostnade r ska
finans ieras. Utgångsp unkte n är, som tidigare beskrivit s, att kapitalkostnader
ska rymmas inom befint lig ram.

3.3.2 Exploatering
En prognos för exploateringsp rojek te n för perioden 2024-2026 ska beskrivas.
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Indikatorer till nämndens mål 2023 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidskontorets förslag till 

indikatorer till nämndens mål 2023. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde kommunplan 2023 med planering för 2024–

2026 vid sitt sammanträde den 14 december 2022. Kommunplanen innehåller 

sex övergripande mål: 

 Stärkt medborgarnytta 

 Service, valfrihet och konkurrensneutralitet 

 Värdigt åldrande 

 Livslångt lärande 

 Social hållbarhet 

 Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande 

De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål och nämndmålen 

utgör i sin tur grund för verksamheternas mål. Utifrån kommunfullmäktiges 

beslut och inriktningen i kommunplanen har nämndplan 2023 för kultur- och 

fritidsnämnden beslutats under sammanträdet den 7 februari 2023.  

Nämndplanen 2023 för kultur- och fritidsnämnden beslutades utan indikatorer 

och kompletteras i detta beslut. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2023 

 Förslag till indikatorer till nämndens mål 2023 

Barnperspektiv 

Kultur-och fritidsnämndens verksamheter ger barn och unga möjlighet att 

utvecklas genom aktiviteter och mötesplatser. Nämndens erbjuder en bredd av 

upplevelser för att det ska finnas möjlighet till både utmaning, stöttning, 

inspiration och lugn. Nämndens verksamhetsplan och indikatorer är därför av 

stor betydelse för barns uppväxt i kommunen.  
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2023-02-07 KFN 23/0033 

 
 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidschef  

Bilagor 

1. Förslag på indikatorer 2023  

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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Kultur- och fritidsnämnden, Nämndplan 2023 2(5) 

Innehållsförteckning 

1 Prioriterade områden med mål och indikatorer .......................................................3 
1.1 Övergripande mål: Stärkt medborgarnytta  ........................................................... 3 

1.2 Övergripande mål: Värdigt åldrande ................................................................... 3 

1.3 Övergripande mål: Livslångt lärande .................................................................. 4 

1.4 Övergripande mål: Social hållbarhet ................................................................... 4 

1.5 Övergripande mål: Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande  ........................... 5 
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Kultur- och fritidsnämnden, Nämndplan 2023 3(5) 

1 Prioriterade områden med mål och indikatorer 

1.1 Övergripande mål: Stärkt medborgarnytta 

1.1.1 Nämndmål: Inflytandet och dialogen med kommuninvånarna ska öka för 

att skapa största möjliga medborgarnytta. 

Beskrivning 

Genom att öka tillgängligheten och bredda utbudet skapas högre effektivitet på varje 
satsad krona. Ökad tillgänglighet och breddat utbud ligger helt i linje med den KFP-
strategin (kultur- och fritidspolitisk strategi). 

Indikatorer Målvärde 2023 Målvärde 2024 Målvärde 2025 

Dialoger och 

informationsspridning för 
att öka kunskapen om 
befintligt utbud bidrar till 

att f ler medborgare kan ta 
del av verksamheterna. 

Redovisning av aktiviteter 

Uppnått/ej uppnått   

Föreningsdialoger 8   

Antal nya målgrupper 5   

1.2 Övergripande mål: Värdigt åldrande 

1.2.1 Nämndmål: Mötesplatser där människor möts över generationsgränser 

skapar ökad livskvalité för våra kommuninvånare.  

Indikatorer Målvärde 2023 Målvärde 2024 Målvärde 2025 

Verksamhet som aktivt 
vänder sig till f lera 
åldersgrupper och som 

syftar till att generationer 
möts och utvecklas 
tillsammans. 10   

Beskrivning 

Nämndens mål för värdigt åldrande ligger helt i linje med KFP-strategin. 
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Kultur- och fritidsnämnden, Nämndplan 2023 4(5) 

 

 

1.3 Övergripande mål: Livslångt lärande 

1.3.1 Nämndmål: Individen ska få kunskap och stimulans för att vara sitt bästa 

jag genom hela livet.  

Indikatorer Målvärde 2023 Målvärde 2024 Målvärde 2025 

Nöjd Medborgar-Index -
 Idrott- och 
motionsanläggningar 58   

Nöjd Medborgar-Index -
 Kultur 61   

Antal diplomerade 

ungdomar inom ramen för 
idrottsledarakademin för 
unga ledare. 15   

Antal utdelade 
kulturcheckar 800   

Antalet bokade studierum 

ska öka. 6%   

Antal utlånad kurslitteratur 3 500   

Beskrivning 

Målet uppfyller KFP-strategins intentioner om livslångt och informellt lärande. 

 

1.4 Övergripande mål: Social hållbarhet 

Indikatorer Målvärde 2023 Målvärde 2024 Målvärde 2025 

Trygghetsindex från 
fritidsgårdsenkäten 10   

Trygghetsindex för 
biblioteket 10   

Trygghetsindex simhall 10   

Trygghetsindex 
Kulturskolan 10   

Trygghetsindex Kulturscen 10   

Trygghetsindex för 

idrottsanläggningar och 
idrottslokaler 10   

Trygghetsindex 
motionsspår och 
vandlingsleder 10   

Trygghetsindex för 

spontanaktivitet 10   

Vi vill öka tryggheten i simhall, bibliotek och andra offentliga lokaler. Var och en ska kunna känna sig trygg och inte råka ut för 

ofredanden, övergrepp eller kränkningar när de besöker kommunens anläggningar eller verksamheter. 

 

 



22 Indikatorer till nämndens mål 2023 - KFN 23/0033-1 Indikatorer till nämndens mål 2023 : Indikatorer till nämndens mål 2023 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden, Nämndplan 2023 5(5) 

1.4.1 Nämndmål: Ökad geografisk spridning av kultur- och fritidsaktiviteter 

underlättar för kommuninvånarna att ha en aktiv och meningsfull fritid.  

Indikatorer Målvärde 2023 Målvärde 2024 Målvärde 2025 

Öka antalet aktiviteter på 

geografiska platser där 
frekvensen är låg eller på 
platser där nämnden inte 
har egna anläggningar. 10   

Beskrivning 

Ökad tillgänglighet och sänkta trösklar är i linje med KFP-strategins intentioner.  

 

1.4.2 Nämndmål: Fritidsbanken har invigts 

Indikatorer Målvärde 2023 Målvärde 2024 Målvärde 2025 

Fritidsbanken har invigts. Invigd/ej invigd   

Beskrivning 

Ökad tillgänglighet och sänkta trösklar till föreningsliv och aktiv fritid är helt i linje med KFP-

strategins intentioner.  

1.4.3 Nämndmål: Förstudie för en aktiverande mötesplats har genomförts. 

 

Indikatorer Målvärde 2023 Målvärde 2024 Målvärde 2025 

Förstudie för en 
aktiverande mötesplats 
har genomförts Beslutad/ej beslutad   

1.5 Övergripande mål: Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande 

1.5.1 Nämndmål: En förbättrad livsmiljö och därmed förbättrad livskvalité för 

kommuninvånarna säkerställs. 

Indikatorer Målvärde 2023 Målvärde 2024 Målvärde 2025 

Modell för tidig samverkan i 
samhällsbyggnadsprocesser 
har tagits fram. Beslutad/ej beslutad   

Beskrivning 

En god livsmiljö och god livskvalité är helt i linje med KFP-strategi.  
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