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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Henric Carlson
Utvecklare/utredare
Enheten Stöd och utveckling
+46 8-581 691 31
henric.carlson@upplands -bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-02-07

KS 21/0221

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att införa Grön hamn i
Tegelhagen / Bro Mälarstrand
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Att kommunen via dialog och regelverk, säkerställer att den kommande
småbåtshamnen i Tegelhagen ska iordningsställas och därefter driftas i
enlighet med de satta miljökraven.
2. Att motionen anses besvarad i och med beslutspunkt 1.

Sammanfattning
En motion inlämnades den 17 mars, 2021 av Sara Ridderstedt (MP) med ett
förslag om att den nya småbåtshamn som planeras i Tegelhagen/Bro
Mälarstrand ska certifieras enligt liknande modell som projektet ”Grön Hamn”,
Mollösunds gästhamn i Orust kommun.
Orust kommun har gjort en satsning på just Mollösunds gästhamn. Detta
projekt har väckt en del uppmärksamhet och kommunen pratar själva om det
som ”Grön hamn”. Denna benämning anknyter dock inte till någon särskild
certifiering utan handlar mer om att kommunen har haft en genomtänkt strategi
för att skapa en miljövänlig hamn.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Det finns en del skillnader som gör att det är svårt att direkt överföra det arbete
som Orust kommun har gjort till Tegelhagen. Först och främst handlar det om
att det inte är kommunen som utför arbetet med att iordningställa hamnen.
Enligt det exploateringsavtal som är kopplat till genomförandet av detaljplanen
ska marken närmast stranden och vattenområdet överföras till Upplands-Bro
kommun. Kommunen bevakar att exploatören genomför detta, inom ramen för
arbetet med utbyggnaden av Tegelhagen. Därefter ska vattenområdet
arrenderas ut till en kommande båtklubb. Det är med andra ord inte kommunen
som varken är tänkt att uppföra eller ta hand om skötseln av hamnen.
Det är förstås lovvärt att åstadkomma en miljövänlig hamn för en båtklubb och
skapa goda förutsättningar för en sådan. Genomförandet av planen sker i ett tätt
samarbete mellan kommunen och exploatören och Samhällsbyggnadskontoret
föreslår att frågan fortsätter diskuteras inom ramen för genomförandet av
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Vår beteckning
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KS 21/0221

Kommunledningskontoret
området. När en hamn anläggs ställs också höga miljökrav på verksamheten,
vilket givetvis ska följas även här.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2022



Motion från Sara Ridderstedt (MP), den 17 mars 2021

Ärendet
En motion inlämnades den 17 mars, 2021 av Sara Ridderstedt (MP) med ett
förslag om att den nya småbåtshamn som planeras i Tegelhagen/Bro Mälarstad
ska certifieras enligt liknande modell som projektet ”Grön Hamn”, Mollösunds
gästhamn i Orust kommun.
Orust kommun har gjort en satsning på just Mollösunds gästhamn, där de bland
annat har installerat solceller på servicehusets tak, satt upp laddstolpar för
eldrivna båtar, flytande papperskorgar och skåp för källsortering. Detta projekt
har väckt en del uppmärksamhet och kommunen pratar själva om det som
”Grön hamn”. Denna benämning anknyter dock inte till någon särskild
standard eller certifiering utan handlar mer om att kommunen har haft en
genomtänkt strategi för att skapa en miljövänlig hamn.
Det finns en del skillnader som gör att det är svårt att direkt överföra det arbete
som Orust kommun har gjort till Tegelhagen. Först och främst handlar det om
att det inte är kommunen som utför arbetet med att iordningställa hamnen.
Enligt det exploateringsavtal som är kopplat till genomförandet av detaljplanen
så ska marken närmast stranden och vattenområdet överföras till Upplands-Bro
kommun. Det ingår i åtagandet från exploatörens sida att ordna en strandkaj.
Kommunen bevakar att exploatören genomför detta, inom ramen för arbetet
med utbyggnaden av Tegelhagen. Därefter ska vattenområdet arrenderas ut till
en kommande båtklubb som ska dela ut båtplatser i en offentlig kö där boende i
området har förtur. Det är med andra ord inte kommunen som varken är tänkt
att uppföra eller ta hand om skötseln av hamnen. I exemplet från Orust
handlade det också om en gästhamn medan det i Tegelhagen snarare handlar
om platser för en båtklubb, något som sannolikt ändrar en del av det behov av
service som man har tagit hänsyn till.
Med dessa invändningar är det förstås lovvärt att åstadkomma en miljövänlig
hamn för en båtklubb och skapa goda förutsättningar för en sådan.
Genomförandet av planen sker i ett tätt samarbete mellan kommunen och
exploatören och Samhällsbyggnadskontoret föreslår att frågan fortsätter
diskuteras inom ramen för genomförandet av området. När en hamn anläggs
ställs också höga miljökrav på verksamheten, vilket givetvis ska följas även
här.
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Datum

Vår beteckning

2022-02-07

KS 21/0221

Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
Vattnet är en viktig naturresurs och en förutsättning för att kunna åstadkomma
ett hållbart samhälle är att det används till rekreation på ett ansvarstagande sätt.
Det är också viktigt att se till att möjligheten finns för barn och unga att få
tillgång till vattenaktiviteter.

Samhällsbyggnadskontoret

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Jonas Uebel
Chef Projekt- och
myndighetsavdelningen

Bilagor
1. Motion från Sara Ridderstedt (MP)
Beslut sänds till


Motionären
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From:
Sent:
To:
Subject:

Sara Ridderstedt
den 17 mars 2021 20:31
kommunstyrelsen
Motion

Motion om att införa Grön hamn i Tegelhagen / Bro Mälarstrand
Miljöpartiet de Gröna 2021-03-17
I skrivandets stund pågår genomförandet av byggnation med bostäder i form av flerfamiljshus, radhus och villor med
olika upplåtelseformer samt skola, förskola, äldreboende och butiker enligt detaljplan i området Tegelhagen Bro. Vid
stranden ska småbåtshamn, strandpromenad och badplats anläggas.
När nya hamnar för småbåtar ska kan områden med stora biologiska naturvärden vara i riskzonen. För en hållbar
utveckling måste hotade arter skyddas och den biologiska mångfalden bevaras. En småbåtshamn ska ge ett mervärde
och det är viktigt att den anpassas till miljövänliga transporter, till exempel genom närhet till offentliga
kommunikationer, och till miljövänlig drift med bra lösningar. Småbåtshamnar ska kunna ta emot avfall från de båtar
som använder anläggningen. Omfattning och utformning av hur avfallet tas emot ska styras av behovet. Om båtägarna
behöver lämna sorterat avfall för återvinning, miljöfarligt avfall och toalettavfall, ska hamnen erbjuda sådana möjligheter
Miljöpartiet föreslår att:
Den nya småbåtshamnen i Tegelhagen / Bro Mälarstad certifieras enligt liknande modell som projektet Grön Hamn i
Orust kommun där Mollösunds gästhamn installerat solceller på servicehusets tak, laddstolpe för eldrivna båtar, Seabins
(flytande papperskorgar), skåp för källsortering, bänkar och gröna väx ter.
Sara Ridderstedt, ledamot Kommunfullmäkt ige (MP)

Hämta Outlook för Android
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare
Kansliavdelningen

Datum

Vår beteckning

2022-03-09

KS 22/0116

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands -bro.se

Ekonomiskt stöd för kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas.
2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022.
3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika
former av ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i
Upplands-Bro kommun. Under 2019 genomfördes en utredning vid kultur- och
fritidskontoret för att se över nuvarande regler om ekonomiskt stöd och bidrag till
kultur- och fritidsverksamhet. Utredningen resulterade i ett förslag till nytt
regelverk för ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet.
Förslaget till nytt regelverk godkändes av Kultur- och fritidsnämnden som den 25
januari 2022 beslutade att föreslå Kommunfullmäktige besluta om att anta de nya
reglerna.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 15 december 2021 framgår att
målet med de nya bestämmelserna har varit att anpassa dem efter dagens
förutsättningar samt att förenkla och möjliggöra för föreningar och UpplandsBrobor att i så stor utsträckning som möjligt kunna erbjuda, uppleva och utöva
kultur- och fritidsaktiviteter. En grundprincip i förslaget är att mottagarna av stöd
och bidrag ska ges förutsättningar att vara självstyrande och inte begränsas av
kommunal detaljstyrning i verksamheten. En annan princip är att inte ha fler
stödformer än nödvändigt och att de som finns skall vara tydliga.
I förslaget finns ett antal förändringar i jämförelse med dagens bidragsregler. Vissa
bidragsformer försvinner, andra slås samman och några förändras mer eller
mindre.
Stödformerna riktar sig huvudsakligen till ideella föreningar, framför allt de som
bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Förslaget till nya regler öppnar dock upp
ett par bidragsformer även för andra.
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KS 22/0116

Kommunledningskontoret
I kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse går det att ta del av hur processen sett
ut för att ta fram det nya förslaget på regelverk för ekonomiskt stöd till kultur- och
fritidsverksamhet. Kultur- och fritidskontoret har även redogjort för de föreslagna
förändringarna i sin tjänsteskrivelse.

Kommunledningskontorets slutsatser
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens
förslag till nytt regelverk för ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet
och övriga beslutspunkter som nämnden föreslår Kommunfullmäktige:
1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas.
2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022.
3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs.
4. Kommunfullmäktige delegerar till Kultur- och fritidsnämnden att vid
behov göra redaktionella ändringar för att anpassa reglerna till
förändrad lagstiftning, övriga styrdokument och liknande justeringar.
Politisk beredning inför Kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars
2022
Vid den politiska beredningen av ärendet den 9 mars 2022, inför
Kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars 2022, framkom förslag om att ta
bort beslutspunkt fyra i Kultur-och fritidsnämndens förslag till beslut. Förslag
till beslut revideras därför till följande:
1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas.
2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022.
3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2022.



Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25
januari 2022.



Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 15 december 2021.



Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun.



Nuvarande regler för bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i
Upplands-Bro kommun, 2011



Remissvar från föreningar.
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Datum

Vår beteckning

2022-03-09

KS 22/0116

Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
Kultur- och fritidsnämnden prioriterar verksamhet för barn och unga. Stöd- och
bidragsbestämmelserna är utformade för att gynna de föreningar och enskilda
som bidrar till aktiviteter för den målgruppen. Kulturupplevelser och
rörelseglädje är viktiga inslag i barn och ungas liv för att uppnå god psykisk
och fysisk hälsa.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord

Sara Lauri

Ekonomichef

Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25
januari 2022.
2. Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 15 december 2021.
3. Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun.
4. Nuvarande regler för bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i
Upplands-Bro kommun, 2011
5. Remissvar från föreningar.

Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
 Juridikenheten
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§2

Sammanträdesdatum:

2022-01-25

Ekonomiskt stöd för kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro
kommun
Dnr KFN 20/0177

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta följande:
1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas.
2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022.
3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs.
4. Kommunfullmäktige delegerar till Kultur- och fritidsnämnden att göra
redaktionella ändringar för att anpassa reglerna till förändrad
lagstiftning, övriga styrdokument och liknande justeringar.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela
olika former av ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i
Upplands-Bro kommun. Under 2019 genomfördes en utredning vid kultur- och
fritidskontoret för att se över nuvarande ekonomiska stödformer och regler om
ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet.
För att uppmuntra och stötta ideella föreningar och invånare som anordnar
kultur- och fritidsaktiviteter behöver det finnas bestämmelser och stödformer
som är anpassade efter dagens förutsättningar.
Målet med de nya bestämmelserna är att förenkla och möjliggöra för
föreningar och Upplands-brobor att i så stor utsträckning som möjligt kunna
erbjuda, uppleva och utöva kultur- och fritidsaktiviteter. Det i sin tur innebär
stärkt folkhälsa och bättre livskvalitet på hemmaplan.
En grundprincip i förslaget är att mottagarna av stöd och bidrag ska ges
förutsättningar att vara självstyrande och inte begränsas av kommunal
detaljstyrning i verksamheten. En annan princip är att inte ha fler stödformer än
nödvändigt och att de som finns skall vara tydliga.
I förslaget finns ett antal förändringar i jämförelse med dagens bidragsregler.
Vissa bidragsformer försvinner, andra slås samman och några förändras mer
eller mindre.
Stödformerna riktar sig huvudsakligen till ideella föreningar, framför allt de
som bedriver ungdomsverksamhet. Förslaget till nya regler öppnar dock upp ett
par bidragsformer även för andra.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-01-25

Kultur- och fritidsk ontorets slutsatser

Huvudorsaken till att uppdatera reglerna är att göra bestämmelserna mer
jämlika och förutsägbara för föreningarna. Preliminära beräkningar som kulturoch fritidskontoret genomfört, visar att det nya regelverket i huvudsak innebär
ett ökat stöd. För enstaka föreningar med få deltagartillfällen kan det nya
reglerna dock innebära ett minskat stöd.
Därför har Kultur- och fritidsnämnden i sin budget för 2022 tillfört 500 000 kr
som stöttar föreningar med få deltagartillfällen under en övergång på tre år.
Under den tiden har dessa föreningar möjlighet att ställa om verksamheten.
Förslaget kan genomföras inom Kultur- och fritidsnämndens tilldelade
budgetram.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att Kommunfullmäktige antar de nya
reglerna för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet. Kontoret
föreslår att reglerna börjar gälla från och med den 1 april 2022. Nya
bestämmelser antas med fördel så tidigt på året som möjligt eftersom de flesta
bidrag och stöd börjar betalas ut under första halvåret. På så sätt kan det nya
reglerna börja gälla redan år ett för de flesta stöd- och bidragsformer.
I samband med att de nya reglerna för ekonomiskt stöd och bidrag börjar gälla
bör tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävas.
Kultur- och fritidskontoret föreslår också att Kommunfullmäktige delegerar till
Kultur- och fritidsnämnden att göra redaktionella ändringar för att anpassa
reglerna till förändrad lagstiftning, övriga styrdokument och liknande
justeringar. På så sätt kan denna typ av förändringar genomföras utan att
behöva invänta ett nytt beslut i Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 15 december 2021.



Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun.



Nuvarande regler för bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i
Upplands-Bro kommun, 2011



Remissvar från föreningar.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-01-25

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta följande:
1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas.
2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022.
3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs.
4. Kommunfullmäktige delegerar till Kultur- och fritidsnämnden att göra
redaktionella ändringar för att anpassa reglerna till förändrad
lagstiftning, övriga styrdokument och liknande justeringar.

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

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:



Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-12-15

KFN 20/0177

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Hannah.Rydstedt@upplands -bro.se

Ekonomiskt stöd för kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta följande:
1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas.
2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022.
3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs.
4. Kommunfullmäktige delegerar till Kultur- och fritidsnämnden att göra
redaktionella ändringar för att anpassa reglerna till förändrad
lagstiftning, övriga styrdokument och liknande justeringar.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela
olika former av ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i
Upplands-Bro kommun. Under 2019 genomfördes en utredning vid kultur- och
fritidskontoret för att se över nuvarande ekonomiska stödformer och regler om
ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet.
För att uppmuntra och stötta ideella föreningar och invånare som anordnar
kultur- och fritidsaktiviteter behöver det finnas bestämmelser och stödformer
som är anpassade efter dagens förutsättningar.
Målet med de nya bestämmelserna är att förenkla och möjliggöra för
föreningar och Upplands-brobor att i så stor utsträckning som möjligt kunna
erbjuda, uppleva och utöva kultur- och fritidsaktiviteter. Det i sin tur innebär
stärkt folkhälsa och bättre livskvalitet på hemmaplan.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

En grundprincip i förslaget är att mottagarna av stöd och bidrag ska ges
förutsättningar att vara självstyrande och inte begränsas av kommunal
detaljstyrning i verksamheten. En annan princip är att inte ha fler stödformer än
nödvändigt och att de som finns skall vara tydliga.
I förslaget finns ett antal förändringar i jämförelse med dagens bidragsregler.
Vissa bidragsformer försvinner, andra slås samman och några förändras mer
eller mindre.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

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

Datum

Vår beteckning

2021-12-15

KFN 20/0177

Stödformerna riktar sig huvudsakligen till ideella föreningar, framför allt de
som bedriver ungdomsverksamhet. Förslaget till nya regler öppnar dock upp ett
par bidragsformer även för andra.
Kultur- och fritidsk ontorets slutsatser

Huvudorsaken till att uppdatera reglerna är att göra bestämmelserna mer
jämlika och förutsägbara för föreningarna. Preliminära beräkningar som kulturoch fritidskontoret genomfört, visar att det nya regelverket i huvudsak innebär
ett ökat stöd. För enstaka föreningar med få deltagartillfällen kan det nya
reglerna dock innebära ett minskat stöd.
Därför har Kultur- och fritidsnämnden i sin budget för 2022 tillfört 500 000 kr
som stöttar föreningar med få deltagartillfällen under en övergång på tre år.
Under den tiden har dessa föreningar möjlighet att ställa om verksamheten.
Förslaget kan genomföras inom Kultur- och fritidsnämndens tilldelade
budgetram.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att Kommunfullmäktige antar de nya
reglerna för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet. Kontoret
föreslår att reglerna börjar gälla från och med den 1 april 2022. Nya
bestämmelser antas med fördel så tidigt på året som möjligt eftersom de flesta
bidrag och stöd börjar betalas ut under första halvåret. På så sätt kan det nya
reglerna börja gälla redan år ett för de flesta stöd- och bidragsformer.
I samband med att de nya reglerna för ekonomiskt stöd och bidrag börjar gälla
bör tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävas.
Kultur- och fritidskontoret föreslår också att Kommunfullmäktige delegerar till
Kultur- och fritidsnämnden att göra redaktionella ändringar för att anpassa
reglerna till förändrad lagstiftning, övriga styrdokument och liknande
justeringar. På så sätt kan denna typ av förändringar genomföras utan att
behöva invänta ett nytt beslut i Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 15 december 2021.



Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun.



Nuvarande regler för bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i
Upplands-Bro kommun, 2011



Remissvar från föreningar.
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Ärendet
Bakgrund och förutsättningar
Kultur- och fritidsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela
olika former av ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i
Upplands-Bro kommun. Det nuvarande ekonomiska bidragssystemet för
kultur- och fritidsverksamhet med dess regler togs fram på 1980-talet. Därefter
har endast mindre justeringar genomförts och senast skedde detta 2011.
Under 2019 genomfördes en utredning för att se över nuvarande ekonomiska
bidragsformer och bestämmelser till kultur- och fritidsverksamhet och för ta
fram förslag till nya bestämmelser och regler.
Behov av förnyelse av ekonomiska stödformer och bestämmelser för
kultur- och fritidsverksamhet
I och med att endast mindre revideringar av enskilda delar av systemet har
genomförts genom åren har hänsyn inte alltid tagits till hur ändringar i en del
av systemet påverkar en annan. Fördelningen av resurser mellan olika
föreningstyper, enskilda föreningar och åldersgrupper har därför blivit
snedvridna. Därtill har de lokalrelaterade bidragen och lokalsubventionerna
inte haft tillräckligt tydliga regler och har hanterats olika i olika hyresobjekt
och fastigheter. Även principer för ansvar och hyra i hyresavtal med föreningar
har hanterats olika för olika objekt och över tid.
I utredningen har framkommit att nuvarande regelverk för bidrag till kulturoch fritidsverksamhet inte är anpassade efter dagens förutsättningar. För att
Kultur- och fritidsnämnden på bästa sätt ska kunna stötta kommunens
föreningar och invånare behövs en anpassning genomföras för att matcha
rådande behov och intressen.
Dialog med föreningar
Under utredningen har två dialogmöten med föreningar har genomförts. Ett
tidigt i processen under hösten 2019 och ett när förslaget till nya bestämmelser
i stort sett var klart i början av mars 2020.
Under mars 2020 gavs föreningarna möjlighet att ge synpunkter på en
remissversion av förslaget.
Tre föreningar, Kungsängens SK, Håtuna – Håbo Tibble hembygdsförening
samt Gymmix Upplands-Bro har lämnat synpunkter på förslaget. Se bilaga
Remissvar från föreningarna.
Allmänt om kommunalt stöd till kultur- och fritidsverksamhet
Kommuner har stor möjlighet att själva välja hur och i vilken omfattning de
vill stödja föreningsliv och andra som skapar förutsättningar för upplevelser
och aktiviteter. Huvudsakligen finns lagstiftning i kommunallagen men även
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lagen om offentlig upphandling, lagen om vissa kommunala befogenheter och
konkurrenslagen kan påverka kommunens möjligheter att ge stöd.


Lokaliseringsprincipen i kommunallagen innebär att det kommunen
gör skall vara knutet till kommunens geografiska område och/eller
komma kommuninvånarna till del.



Likställighetsprincipen i kommunallagen betyder att kommunen
måste behandla sina medlemmar, eller grupper av medlemmar, lika om
det inte finns sakliga skäl till att inte göra det.



För lokalhyror och lokalsubventioner är det två andra principer i
kommunallagen som påverkar. Underskottsprincipen innebär att en
kommun i grunden är fri att själv bestämma vilken eller vilka
verksamheter som skall finansieras av skatter respektive avgifter och i
vilken grad det skall göras. Självkostnadsprincipen innebär att
kommunen inte får ta ut högre avgifter än självkostnaderna för en tjänst
eller nyttighet.



I de fall kommunen ger bidrag till en förening för drift av en kommunal
anläggning eller ansvar för en verksamhet som skulle kunna vara ett
kommunalt uppdrag kan lagen om offentlig upphandling (LOU) vara
tillämplig. I grunden fås ett bidrag utifrån kriterier i reglerna och inga
andra motprestationer kan krävas. Driften av en kommunal anläggning i
föreningsregi kan ses som en entreprenad och ibland falla under LOU
och kräva upphandling.



Konkurrenslagen skulle kunna påverka möjligheten att ge bidrag i fall
då kommunen ger bidrag till någon som bedriver en verksamhet där
verksamheten i normalfallet bedrivs som näringsverksamhet.



I lagen om vissa kommunala befogenheter stadgas att kommun och
region få lämna ekonomiskt stöd till ungdomsorganisationer.

Lagtexterna har tagits i beaktande när förslagen till nya regler för stöd till
föreningar och kultur- och fritidsverksamhet har tagits fram. I rutinerna för
handläggning av respektive stödform bör dock checklistor för avstämning mot
tillämpliga lagstiftningar ingå där det kan behövas.
Förslag till stödformer och nytt regelverk
En grundprincip i förslaget är att mottagarna av stöd och bidrag ska ges
förutsättningar att vara självstyrande och inte begränsas av kommunal
detaljstyrning i verksamheten. En annan princip är att inte ha fler stödformer än
nödvändigt och att de som finns skall vara tydliga.
De ekonomiska bidragen kan delas i tre typer:
a) Normstyrda bidrag baseras på deltagaraktiviteter och nivån fastställs
årligen av Kultur- och fritidsnämnden. Ett exempel på detta är
aktivitetsstödet.
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b) Förhandlings baserade bidrag baseras på en dialog mellan kommunen
och bidragsmottagaren. Exempel på detta är uppdragsbidrag.
c) Övriga bidrag föregås av en bedömning av kommunen innan beslut
fattas.
Stödformerna riktar sig huvudsakligen till ideella föreningar, framför allt de
som bedriver ungdomsverksamhet. Förslaget till nya regler öppnar dock upp ett
par bidragsformer även för andra. Det gäller Projektstöd för publika
arrangemang. Denna stödform kan sökas av såväl ideella föreningar som andra
typer av organisationer och privatpersoner. Motivet till detta är att målet med
själva stödet är att ge Upplands-Broborna ett så brett och varierat utbud som
möjligt. Sedan tidigare har Snabb slant varit öppen för enskilda unga att söka.
I det nya regelverket föreslås en värdegrund som finns med som en
grundläggande förutsättning för att beviljas stöd och bidrag. Det innebär att den
sökande ska dela kultur- och fritidsnämndens värdegrund för att vara
bidragsberättigad. Värdegrunden bygger på FN-konventioner och att bryta mot
värdegrunden innebär att den sökande inte är bidragsberättigad. Vad som rent
praktiskt kommer att bryta mot värdegrunden är svårt att förutse. Utslagning,
kränkningar, ickedemokratiska processer, är några saker som skulle kunna vara
brott men praxis bör utarbetas efterhand som olika fall prövas då det inte är
möjligt att förutse alla händelser.
I förslag till regelverk föreslås också att det av säkerhetsskäl och till skydd för
deltagare finns de tillstånd som behövs för att genomföra säkra aktiviteter och
arrangemang.
Grundläggande förutsättningar

I regelverket fastställs de grundläggande förutsättningarna för att en förening
eller enskild ska vara bidragsberättigad i ett inledande avsnitt. I framtagande av
dessa har inriktningen varit att främja en berikande kultur- och fritid genom att
fler ges möjlighet att vara aktiva både som utövare och åskådare. Därefter
följer särskilda förutsättningar för varje bidrags- eller stödform.
I de grundläggande förutsättningarna finns klargörande om följande:













Vilka som kan söka stöd och bidrag
Värdegrund som ska följas av dem som söker bidrag
Vad som gäller för politiska och religiösa organisationer
Hur ansökan sker och vilka handlingar som behöver bifogas ansökan
Definition av bidragsår och bidragsgrundande år
Ansökningstid och för sent inlämnad ansökan
Hur utbetalning av bidrag sker
Hur handlingar ska arkiveras
Tolkning av bestämmelser
Särskild prövning av ansökan
Försäkring
Lagstöd
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Revision
Missbruk
Fordran på föreningar
Rätt att neka stöd
Överklagan och laglighetsprövning

Stödformer i förslaget

I förslaget till nya bestämmelser och regelverk finns ett antal förändringar i
jämförelse med dagens bidragsregler. Vissa bidragsformer försvinner, andra
slås samman och några förändras mer eller mindre. I följande text motiveras de
olika stödformernas utformning och varför stödformer tagits bort eller
utelämnats.
Startbidrag

Bidraget kvarstår då det är viktigt att ge nya föreningar möjlighet att utveckla
aktiviteter och arrangemang.
Lok alt ak tivitetsstöd

Bidraget kvarstår men med något förändrade regler:
a) Stöd kan fås deltagare i åldern 3 – 25 år som deltar i bidragsberättigad
aktivitet. Idag är åldern 3 – 20 år. Skäl för att höja åldern till 25 år är att
motivera föreningarna att behålla unga i aktivitet längre.
b) Personer med funktionsvariation inkluderas oavsett ålder.
c) Även deltagaraktivitet blir bidragsgrundande. I dagsläget grundas
bidraget på antalet aktiviteter dvs att till exempel en aktivitet med 5
deltagare ger lika mycket stöd som en aktivitet med 25. Förslaget
innebär att även varje deltagare räknas. Tidigare har grundbidrag och
förstärkt grundbidrag till viss del kompenserat för denna skillnad.
Snabb slant

Bidraget kvarstår då det är viktigt att ge unga möjlighet att utveckla egna
aktiviteter och arrangemang. Bidraget breddas för att ge möjligheter till fler
typer av aktiviteter.
Projek tstöd

Målet med stödet är att Upplands-Broborna skall ges möjlighet att uppleva ett
så brett och varierat utbud som möjligt av olika typer av arrangemang. Stödet
ersätter tidigare kulturverksamhetsbidrag - projekt och öppnas även för andra
typer av arrangemang. Det är inte bara är ideella föreningar som kan söka
stödet.
Verk samhetsbidrag för k ulturföreningar

För att säkerställa kontinuitet och utveckling för de kulturföreningar som
bedriver kontinuerlig verksamhet i kommunen kvarstår verksamhetsbidrag för
kulturföreningar.
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Uppdragsbidrag

Syftet med uppdragsbidraget är att samla de bidrag där en förening utför ett
uppdrag som skulle kunna vara kommunalt eller där föreningen har större
delen av verksamheten riktad till allmänheten. Det kan fås både för långsiktiga
avtal eller överenskommelser och för engångsuppdrag. Bidraget ersätter flera
av de mer detaljerade bidragsformerna som tas bort såsom lovbidrag och
bidrag för öppen sporthall.
Lok al- och driftsbidrag

För att jämna ut skillnader i förutsättningarna mellan föreningar som nyttjar
kommunala anläggningar och de som äger och driver, eller externt hyr, sina
egna föreslås ett lokal- och driftbidrag. I tidigare regler finns ett driftsbidrag. I
de nya reglerna är förutsättningarna för att få bidrag för drift och lokal
förtydligade.
Projek tbidrag – Särsk ilt stöd

Reglerna för det tidigare bidraget ”särskilt stöd” slås samman med möjlighet
att söka projektmedel för olika aktiviteter som bygger på prioriterade
fokusområden som kultur- och fritidsnämnden beslutar om årligen. Det kan
handla om jämställdhet och integration men också om satsningar inom vissa
geografiska områden, olika verksamhetstyper mm. Jämställdhetsbonus ingår
även i denna stödform.
Lok alsubvention

Subvention av lokalkostnader föreslås i det nya regelverket att betraktas som
en stödform då den har en avgörande betydelse för möjligheten att bedriva
verksamhet för främst ideella föreningar samt utgör den största delen av det
totala ekonomiska stödet som kommunen bidrar med för kultur- och
fritidsverksamhet. En annan anledning till att lokalsubvention lyfts in som
stödform i bestämmelserna är att de grundläggande förutsättningarna i
regelverket ska vara uppfyllda för att erhålla stödet.
Grundbidrag och förstärk t grundbidrag

Grundbidragen tas bort och medlen som tidigare gått till detta inkluderas i
potten för lokalt aktivitetsstöd. Förutom ungdomsföreningar som får lokalt
aktivitetsstöd har grundbidrag gått till pensionärsföreningar och föreningar som
driver verksamhet för personer med funktionsvariation. Eftersom bidragen till
dessa föreningar fortsättningsvis kommer att hanteras av social- och äldre- och
omsorgsnämnderna är det inga problem att inkludera bidraget i det lokala
aktivitetsstödet.
Ledarutbildningsbidrag

Ledarutbildningsbidraget tas bort som eget bidrag men stöd till ledarutbildning
kan sökas från stödformen särskilt stöd.
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Bidrag för öppen sporthall

Bidragsformen tas bort och medlen som tidigare gått till detta inkluderas i
uppdragsbidragen. Bidraget har varit ett specifikt bidrag där föreningar och
andra har möjlighet att få stöd för att skapa öppna aktiviteter för barn och unga
under kvälls- och helgtid. Stöd till dessa aktiviteter ryms inom ramen för det
nya uppdragsbidraget.
Lovbidrag

Bidragsformen tas bort och medlen som tidigare gått till detta inkluderas i
uppdragsbidragen. Lovbidraget har varit ett specifikt bidrag där föreningar har
möjlighet att få stöd för att skapa öppna aktiviteter för barn och unga under
skolloven. Stöd till dessa aktiviteter ryms inom ramen för det nya
uppdragsbidraget.
Jämställdhets- och integrationsbidrag – Kultur

Bidraget tas bort och medlen som tidigare gått till detta inkluderas i
Projektbidrag – Särskilt stöd. I det nya Projektbidrag – särskilt stöd ges
utrymme att ge stöd till motsvarande projekt utifrån kultur- och
fritidsnämndens prioriteringar. En särskild jämställdhetsbonus för föreningar
som gjort betydande insatser införs också.
Sponsorbidrag – Elitbidrag

Kultur- och fritidskontoret ser det som sin uppgift att ge stöd till främst barnoch ungdomsverksamhet men också andra verksamheter som skapar
förutsättning för demokrati, bildning och folkhälsa hos kommunens invånare.
Elitverksamhet faller inte inom ramen för detta. Om kommunen vill ge stöd till
elitverksamhet bör detta i så fall vara en del marknadsföringen av kommunen
och hanteras av kommunstyrelsen som en sponsring där det finns någon form
av marknadsföringsvinst för kommunen.
Se stödet som en helhet
Bidrag och lokalsubvention bör ses som en helhet och hanteras som en enhet
för föreningarna. Detta gäller såväl budget som redovisning. Ett eventuellt
överskott på föreningshyror bör, efter kompletteringar i lokaler som kultur- och
fritidskontoret svarar för, därför läggas till bidragspotten för särskilt stöd för att
kunna utgå som bidrag till föreningarna.
Uppsägning och nytecknande av avtal med föreningar
Ett stort antal föreningar har olika typer av avtal med kommunen. Det är
huvudsakligen hyreskontrakt där föreningen har exklusiv till gång till en
lokal/anläggning eller olika former av skötselavtal där föreningar tar hand om
kommunala lokaler/anläggningar. Alla dessa avtal kommer successivt att sägas
upp för omförhandling och nya avtal kommer att tecknas. Målet med detta är
ett mer jämlikt system och där föreningar och kommun får en tydlighet i vad
som ingår i de olika avtalen och att kostnaderna för detta är relevanta i
förhållande till vad som fås eller skall utföras.
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Kultur- och fritidskontorets slutsatser
För att uppmuntra och stötta ideella föreningar och invånare som anordnar
kultur- och fritidsaktiviteter behöver det finnas bestämmelser om ekonomiskt
stöd och bidrag som är anpassade efter dagens förutsättningar. Det nya
regelverket har utarbetats efter en grundlig utredning. Målet är att förenkla och
möjliggöra för föreningar och Upplands-brobor att i så stor utsträckning som
möjligt kunna erbjuda, uppleva och utöva kultur- och fritidsaktiviteter. Det i
sin tur innebär stärkt folkhälsa och bättre livskvalitet på hemmaplan.
Att ändra bestämmelserna för ekonomiskt stöd kommer givetvis att påverka
föreningarna. Huvudorsaken till att uppdatera reglerna är att göra
bestämmelserna mer jämlika och förutsägbara för föreningarna. De preliminära
beräkningar som kultur- och fritidskontoret gjort visar att det nya regelverket i
huvudsak innebär ett ökat stöd. För enstaka föreningar med få deltagartillfällen
kan det nya reglerna dock innebära ett minskat stöd.
Därför har kultur- och fritidsnämnden har i sin budget för 2022 tillfört 500 000
kr som stöttar föreningar med få deltagartillfällen under en övergång på tre år.
Under den tiden har dessa föreningar möjlighet att ställa om verksamheten.
Förslaget kan genomföras inom Kultur- och fritidsnämndens tilldelade
budgetram.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att Kommunfullmäktige antar de nya
reglerna för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet. Kontoret
föreslår att reglerna börjar gälla från och med den 1 april 2022. Nya
bestämmelser antas med fördel så tidigt på året som möjligt eftersom de flesta
bidrag och stöd börjar betalas ut under första halvåret. På så sätt kan det nya
reglerna börja gälla redan år ett för de flesta stöd- och bidragsformer.
I samband med att de nya reglerna för ekonomiskt stöd och bidrag börjar gälla
bör tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävas.
Kultur- och fritidskontoret föreslår också att Kommunfullmäktige delegerar till
Kultur- och fritidsnämnden att göra redaktionella ändringar för att anpassa
reglerna till förändrad lagstiftning, övriga styrdokument och liknande
justeringar. På så sätt kan denna typ av förändringar genomföras utan att
behöva invänta ett nytt beslut i Kommunfullmäktige.

Barnperspektiv
Kultur- och fritidsnämnden prioriterar verksamhet för barn och unga. Stöd- och
bidragsbestämmelserna är utformade för att gynna de föreningar och enskilda
som bidrar till aktiviteter för den målgruppen. Kulturupplevelser och
rörelseglädje är viktiga inslag i barn och ungas liv för att uppnå god psykisk
och fysisk hälsa.

9 (10)

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

Datum

Vår beteckning

2021-12-15

KFN 20/0177

Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni

Susanne Lindqvist

Kultur- och fritidschef

Avdelningschef idrott förening

Karin Haglund
Utredare

Bilagor
 Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun.


Nuvarande regler för bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i
Upplands-Bro kommun, 2011



Remissvar från föreningar.

Beslut sänds till



Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

10 (10)

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

Regler för ekonomiskt stöd
och bidrag till kultur- och
fritidsverksamhet i
Upplands-Bro kommun
Förslag den 5 jan 2022

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

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

In n eh ållsförteckn in g
1

Inl ednin g.....................................................................................................5
1.1 Inledning ............................................................................................5
1.2 Syfte ..................................................................................................5
1.3 Stöd och bidragsformer .......................................................................6

2

Grundläggande förutsättningar för ekonomiskt stöd och bidrag till
kultur- och fritidsverksamhet......................................................................7
2.1 Vilka kan söka stöd och bidrag?...........................................................7
2.2 Värdegrund.........................................................................................8
2.3 Polit iska och religiösa organisationer....................................................8
2.4 Ansökan.............................................................................................9
2.5 Handlingar som föreningar/organisat ioner årligen ska lämna in..............9
2.6 Uppgift som skall bifogas av enskild som ansöker............................... 10
2.7 Bidragsår.......................................................................................... 10
2.8 Bidragsgrundande år ......................................................................... 10
2.9 Ansökningst id................................................................................... 10
2.10 Utbetalning av bidrag ........................................................................ 10
2.11 Arkiver ing ........................................................................................ 11
2.12 Tolkning av bestämmelser .................................................................11
2.13 Särskild prövning av ansökan............................................................. 11
2.14 Försäkring ........................................................................................ 11
2.15 Lagstöd 11
2.16 Revision 11
2.17 Missbruk11
2.18 Rätt att neka stöd............................................................................... 11
2.19 Fordran på föreningen ....................................................................... 12
2.20 Överklagan och laglighetsprövning .................................................... 12

3

Startbidrag................................................................................................13
3.1 Syfte ................................................................................................ 13
3.2 Vilka kan ansöka om startbidrag?....................................................... 13
3.3 Särskilda förutsättningar .................................................................... 13
3.4 Ansökan........................................................................................... 13
3.5 Redovisning...................................................................................... 14

4

Lokalt a ktivitetsstöd..................................................................................15

Sid 2 av 34

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

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

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Syfte ................................................................................................ 15
Vilka kan ansöka om lokalt akt ivitetsstöd?.......................................... 15
Särskilda förutsättningar .................................................................... 15
Ansökan........................................................................................... 16
För sent inlämnad ansökan.................................................................16
Utbetalning av bidrag ........................................................................ 17
Kontroll, uppföljning och återbetalningsskyldighet.............................. 17

5

Snabb slant ..............................................................................................18
5.1 Syfte ................................................................................................ 18
5.2 Vilka kan ansöka om snabb slant........................................................ 18
5.3 Särskilda förutsättningar .................................................................... 18
5.4 Ansökan........................................................................................... 18
5.5 Utbetalning av bidrag ........................................................................ 19
5.6 Redovisning...................................................................................... 19

6

Projektstöd för publ ika arra ngemang ......................................................20
6.1 Syfte ................................................................................................ 20
6.2 Praxis för bidrag till idrotts- och andra arrangemang............................ 20
6.3 Vilka kan ansöka om projektstöd för publika arrangemang?................. 20
6.4 Särskilda förutsättningar .................................................................... 21
6.5 Ansökan........................................................................................... 21
6.6 Bedömningskriterier.......................................................................... 22
6.7 Redovisning...................................................................................... 22

7

Verksamhetsbidrag för kul turförenin gar ..................................................23
7.1 Syfte ................................................................................................ 23
7.2 Vilka kan ansöka om verksamhetsbidrag för kulturf öreningar?............. 23
7.3 Särskilda förutsättningar .................................................................... 23
7.4 Ansökan........................................................................................... 24
7.5 Bedömningskriterier.......................................................................... 24
7.6 Redovisning, uppföljning och revidering ............................................ 25

8

Uppdragsbidrag........................................................................................26
8.1 Syfte ................................................................................................ 26
8.2 Vilka kan ansöka om uppdragsbidrag?................................................ 26
8.3 Särskilda förutsättningar .................................................................... 26
8.4 Ansökan........................................................................................... 27
8.5 Fördelningskr iter ier........................................................................... 27

Sid 3 av 34

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

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

8.6

Redovisning, uppföljning och revidering av avtal ................................ 27

9

Lokal- och driftsbidrag..............................................................................28
9.1 Syfte ................................................................................................ 28
9.2 Vilka kan ansöka om lokal- och dr iftsbidrag?...................................... 28
9.3 Särskilda förutsättningar .................................................................... 29
9.4 Ansökan........................................................................................... 30
9.5 Fördelningskr iter ier........................................................................... 30

10

Projektbidrag - särskilt stöd .....................................................................31
10.1 Syfte
31
10.2 Vilka kan ansöka om projektbidrag – särskilt stöd? ............................. 31
10.3 Särskilda förutsättningar .................................................................... 31
10.4 Ansökan 31
10.5 Fördelningskr iter ier........................................................................... 32
10.6 Redovisning...................................................................................... 32

11

Lokalsubvent ion .......................................................................................33
11.1 Syfte
33
11.2 Vilka kan ansöka om lokalsubvent ion?............................................... 33
11.3 Särskilda förutsättningar .................................................................... 33
11.4 Ansökan 34

Sid 4 av 34

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

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

1 Inl edni ng
1.1

Inledning

Kultur- och fritidsnämnden har Kommunful lmäkt i ges uppdrag att fördela
olika former av ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i
Upplands-Bro kommun. Hur fördelningen 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 fritidsnämndens ekonomiska stöd och bidrag är att
stötta organisat ioner, föreningar och personer som bedriver verksamhet inom
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde till nytta för UpplandsBro kommuns invånare.
Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska stöd ska:
främja ett berikande kultur- och fritidsli 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,
meningsf ullhet samt ökad demokrati, bildning och folkhälsa.
prioritera barn- och ungdomsverksamhet och reglerna ät utformade för
att medverka till ett ökat utbud av barn- och ungdomsverksamhet i
kommunen.
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1.3

Stöd och bidragsformer

Följande ekonomiska stöd och bidrag inom kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde kan sökas i Upplands-Bro kommun:
Startbidrag
Lokalt aktivitetsstöd
Snabb slant
Projektbidrag för publika arrangemang
Verksamhetsbidrag för kulturföreni ngar
Uppdragsbidrag
Lokal- och driftsbidrag
Projektbidrag – särskilt stöd
Lokalsubvent ion
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
bestämmelser na som utgör grundkrav för att kunna få ekonomiskt stöd. Detta
gäller med några få undantag vilka framgår i bestämmelser 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
Grundläggande förutsättningar i regelverket gäller samtliga stöd- och
bidragsfor mer i de delar som de är tillämpli ga i respektive stöd eller bidrag.
2.1

Vilka kan söka stöd och bidrag?
1. De flesta ekonomiska stöd riktas mot ideella organisat ioner och
föreningar. För att vara en stödberättigad ideell förening krävs:
a) Föreningen ska ha minst 10 medlemmar bosatta i Uppland-Bro
kommun
b) Föreningen skall ta ut en medlemsavgi ft på minst 50 kronor
årligen
c) Föreningen ska ha stadgar med fastställd målsättni ng, en
demokratiskt vald styrelse och revisor
d) Föreningen ska bedriva kontinuer li g ideell verksamhet i UpplandsBro kommun
e) Föreningen skall erbjuda alla som vill medlemskap
f) Föreningen ska vara ansluten till statsbidragsberättigad
riksorganisation. Förening kan efter särskild prövning av kulturoch fritidsnämnden anses som bidragsberättigad även om
medlemskap i riksorganisat ion saknas.
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g) Föreningen skall vara registrerad i Upplands-Bro kommuns
föreningsregister
h) Föreningen ska delta vid obligator iska träffar som Kultur – och
fritidskontoret arrangerar.
2. Projektstöd för publika arrangemang, kan även sökas av andra
organisationst 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 fritidsnämnden ska vila på
demokratisk grund och bedrivas i enlighet med FN:s Konvention om mänskliga
rättigheter, Barnkonvention, Konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsätt ning samt stödja tillämpl iga delar av Agenda 2030.
För att få stöd ska verksamheter ha ett förhållningssätt där alla medlemmar
deltar på lika villkor och motverka diskriminering och kränkande behandling.
Diskrimi ner i ng enligt diskrimi ner i ngslagen får inte förekomma.
Verksamheten skall ha ett drogförebyggande förhållningssätt och verka för
jämställdhet och inkluder ing.
Vid brott mot värdegrunden kan Kultur- och fritidsnämnden besluta om hel
eller delvis indragen rätt till stöd.
2.3
Politiska och religiösa organisationer
Politiska och religiösa organisat ioner är inte bidragsberätt igade. Undantag från
denna bestämmelse är ungdomsorganisat ion ansluten till riksorganisation som
är berättigad till statsbidrag samt att lokala politiska organisat ioner med
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representation i Upplands-Bro kommuns Kommunfull mäk tige kan få
lokalsubvent ion enligt taxor och avgifter fastställda av Kommunful lmäkti ge.
2.4
Ansökan
Ansökan från förening skall lämnas av den lokala huvudorganisat ionen och
inte av sektionsstyrelse eller enskild person.1
2.5

Handlingar som föreningar/organisationer årligen ska lämna
in

För att vara bidragsberätt igad ska sökande organisat ion/ föreni ng årligen lämna
in följande handlingar till kommunen.2 Handlingarna skall vara aktuella och
högst ett år gamla:
Sökandes/föreningens organisat ionsnummer
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Fullständig resultaträk ning samt fastställd balansräkning
Revisionsberät telse gällande föregående räkenskapsår
Försäkringsbesked för föreningar som inte har försäkring genom
riksorganisation

1
2

A nsökan ska i första hand ske digitalt via Upplands-Bro kommuns hemsida.
Handlingarna ska i första hand lämnas digitalt via Upplands-Bro kommuns hemsida.
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Alla föreningar och organisat ioner som önskar söka ekonomiskt
stöd/bidrag eller önskar använda kommunens lokaler med
lokalsubvent ion ska inkomma med ett revisionsst yrk t medlemsantal
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 funktionsvar iation, 26 – år
2.6
Uppgift som skall bifogas av enskild som ansöker
För att vara bidragsberätt igad ska en enskild sökande lämna sitt personnummer
kommunen.
2.7

Bidragsår

Bidragsår är det år under vilket bidraget utbetalas av Kultur- och
fritidsnämnden.
2.8
Bidragsgrundande år
Bidragsgrundande 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 aktivitetsstöd.
2.10

Utbetalning av bidrag

Beviljade bidrag betalas ut till bidragsmott agarens plusgiro-, bankgiro- eller
bankkonto.
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2.11

Arkivering

Den bidragsmottagande ska spara de handlingar som åberopats vid ansökan i
minst 5 år efter bidragsårets utgång.
2.12 Tolkning av bestämmelser
Tolkning av bestämmelser om ekonomiskt stöd/bidrag ska ske av Kultur- och
fritidsnämnden.
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 fritidsnämnden.
2.14 Försäkring
Bidragsmottagarens medlemmar, verksamhet och arrangemang skall vara
försäkrade. Antingen genom anslutning till riksorganisat ion eller på annat sätt.
Enskild som får bidrag skall ha en försäkring som täcker verksamhet, projekt
eller arrangemang.
2.15 Lagstöd
Bidrag och annat stöd får inte ges om det står i strid med lagstift ni ng.
2.16

Revision

Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen revisioner av beslutade bidrag.
2.17 Missbruk
Missbruk av erhållna medel eller osanna ansökningsuppgi fter leder till
indragna stödförmåner helt eller delvis.
2.18

Rätt att neka stöd

Upplands-Bro kommun förbehåller sig rätten att neka kommunalt lokalt stöd
till de som har tidigare skuld till kommunen.
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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 information
om huruvida beslutet går att överklaga.
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3 Startbi drag
3.1

Syfte

Bidraget är avsett att ge nya föreningar förutsättni ng för att kunna starta sin
verksamhet.
3.2

Vilka kan ansöka om startbidrag?

Bidrag kan beviljas till ideella föreningar.
3.3

Särskilda förutsättningar

Föreningen skall ha sitt säte och huvuddelen 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 grundläggande förutsättningarna 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:
Protokollshandli ngar från konstituerande möte
Stadgar
Verksamhetsplan
Medlemsför teck ning eller revisionsstyrkt intyg om antal medlemmar
Intyg om medlemskap i riksorganisat ion

3

A nsökan ska i första hand ske digitalt via Upplands-Bro kommuns hemsida.
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Uppgift om föreningens plusgiro- eller bankgironummer
Uppgift om organisat ionsnummer
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 aktivitetsstödet utgör kommunens grundläggande stöd till föreningar
med barn- och ungdomsverksamhet. Stödet bygger på verksamhetens
omfattning i respektive förening.
4.2
Vilka kan ansöka om lokalt aktivitetsstöd?
Bidrag kan beviljas till ideella föreningar som bedriver ungdomsverksamhet
för barn och unga mellan 3 och 25 år samt verksamhet med personer med
funktionsvar iat ion oavsett ålder.
4.3

Särskilda förutsättningar

Ålder, fördelningspri nci per och ersättningsnivå
Lokalt aktivitetsstöd baseras på det antal aktiviteter som föreningen bedrivit i
enlighet med bidragsreglerna. Föreningar erhåller en ersättningsni vå för
redovisade deltagart ill fäl len som årligen fastställs av Kultur- och
fritidsnämnden.
Deltagart ill fäl len beräknas utifrån antalet bidragsberätt igade medlemmar som
deltar i en stödberättigad aktivitet. Bidragsberätt i gade medlemmar i en förening
är de som fyller 3 år men inte fyller 26 år under det bidragsgr undande året som
ansökan avser. Bidragsberätt i gade medlemmar är även personer med
funktionsvar iat ion över 25 år.
Stödberättigad gruppaktivi tet
En godkänd sammankomst är en gruppaktivitet som har minst tre
deltagare i åldern 3–25 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas
som deltagare.
Gruppaktiviteten ska pågå i minst 60 minut er och ska innehålla en
gemensam samling och avslut ning.
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Ledaren ska ha fyllt 13 år.
Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.
Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per förening och dag. I
förening med sektioner som driver olika typer av aktivitet får deltagare
ingå i en gruppaktivitet per sektion och dag.
Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver
gruppaktiviteten.
Närvaro ska registreras vid varje sammankomst. Ledaren ska vara
närvarande under hela sammankomsten.
Gruppaktiviteten ska vara planerad och deltagare ska ha informerats om
att de deltar i en bidragsberättigad aktivitet.
4.4
Ansökan
Ansökan ska vara kultur-och fritidskontoret tillhanda senast den 25 februari
och 25 augusti.4 Föreningen söker om stöd för att genomföra och driva sin
verksamhet för kommande verksamhetsper iod med underlag hämtat från
föregående verksamhetsperiod.
Föreningen är skyldig att löpande upprätta redovisning av föreningens
gruppaktiviteter.
Redovisningen ska på begäran av Upplands-Bro kommun kunna uppvisas i sin
helhet.
4.5
För sent inlämnad ansökan
Ansökan som inkommit efter angiven sista ansökningsdag ska avvisas såvida
inte föreningen kan visa att förseningen beror på omständigheter som bedöms
som rimliga och relevanta. Vid för sent lämnad ansökan tillämpas
4
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Riksidrottsförbundets regler för sent inkomna ansökningar om lokalt
aktivitetsstöd.
4.6
Utbetalning av bidrag
Utbetalning sker efter avslutad redovisningsper iod, ansökan, kontroll och
betalas ut till föreningens plus- eller bankgirokonto. Förening kan inte få bidrag
i förskott.
4.7

Kontroll, uppföljning och återbetalningsskyldighet

Den bidragssökande föreningen ska kunna visa att omfattningen av den
verksamhet som denne söker bidrag för är riktig. Om det efter utbetalning av
stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga uppgifter är föreningen
skyldig att omgående återbetala mottaget stöd.
Kontroll och uppfölj ning av det redovisade aktivitetsstödet sker årligen för ett
slumpvist antal utvalda föreningar. Uppföljningen sker vid ett avstämningsoch dialogmöte där personal från kultur- och fritidskontoret närvarar. Även
stickprovskontroller kan förekomma.
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5 Snabb sl ant
5.1

Syfte

Bidrag till ungdomar och ungdomsgr upper för att stimulera unga att genomför a
aktiviteter eller arrangemang för andra ungdomar samt att öka ungas
delaktighet i samhället.
5.2
Vilka kan ansöka om snabb slant
Bidraget kan sökas av unga mellan 13 – 25 år bosatta i Upplands-Bro
kommun.
5.3

Särskilda förutsättningar
Bidraget skall stödja ungdomars egna init iati v till aktiviteter eller
arrangemang.
Aktiviteter 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 målsmans samtycke.

5.4
Ansökan
Bidraget kan sökas löpande under hela året. 5Handlingar som skall bifogas
ansökan är en projektplan och en ekonomisk plan.
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5.5
Utbetalning av bidrag
Utbetalning av bidrag sker till målsmans konto om den som fått bidrag är
omyndig. Bidrag kan även utbetalas genom att kommunen betalar projektets
fakturor.
5.6
Redovisning
Redovisning av bidraget skall ske till Kultur- och fritidskontoret senast 3
månader efter projektet är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i
projektet skall återbetalas till kommunen.
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6 Proj ektstöd för publ i ka
arrangemang
6.1

Syfte

Möjliggöra publika arrangemang som präglas av kvalitet och allmäni ntresse
och bidrar till ett brett utbud för allmänheten. Avser bidrag till korta,
tidsbegränsade arrangemang och projekt.
Stödet öppnar upp för att inom samma kategori kunna ge stöd inte bara till
kulturarrangemang, utan även till idrottsarrangemang, firande av högtider och
traditioner samt till andra typer av arrangemang. Inom denna stödkategori ges
bidrag till arrangemang för publik och upplevelsen för besökaren står i
centrum. Målet är att skapa ett brett och kvalitat i vt utbud för
kommuninvånar na.
6.2
Praxis för bidrag till idrotts - och andra arrangemang
Då stöd till publika arrangemang vid sidan av kulturområdet är nytt, saknas det
en praxis för vilken typ av arrangemang som skulle kunna beviljas stöd. Dessa
arrangemang förväntas ha en hög nivå, standard och kvalitet och kräver en
stabil och pålitlig arrangör. Idrottsarrangemang genomförs ofta i
samarbete/samverkan med ett förbund som garanterar detta.
6.3

Vilka kan ansöka om projektstöd för publika arrangemang?

Stöd kan beviljas till föreningar och organisationer (juridiska
personer), enskilda eller grupp av enskilda som genomför arrangemang som
präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett brett utbud för
allmänheten. Organisat ioner skall ha säte och personer vara folkbokförda i
Upplands-Bro Kommun.
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6.4

Särskilda förutsättningar

Stöd kan beviljas till
Projekt som har god kvalitet och tillför allmänheten ett brett utbud.
Projekt som är öppna för allmänheten och präglas av allmäni ntresse.
Projekt som har anknytning till Upplands-Bros kommuns område eller
till kommunens invånare.
Ideella föreningar kan beviljas förlustbidrag även om syftet med
arrangemanget är att främja vinst.
Stöd kan inte beviljas till
Projekt i kommunala förvalt ningars eller bolags regi samt i fristående
verksamheter med kommunal finansier i ng.
Investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangemanget berikar
bidragsmottagaren.
Projekt med religiös eller politisk inriktning.
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.
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För ansökan som avser arrangemang i samband med Valborg,
Nationaldag eller Midsommar ska ansökan lämnas senast 60 dagar
innan projektet startar.
För ansökan som avser övriga arrangemang under juli och augusti skall
ansökan lämnas senast den 15 maj.
6.6

Bedömningskriterier
Kvalitet. Inom detta kriterium bedöms kvaliteten på de upplevelser
som arrangemangen förväntas ge upphov till, kvaliteten
på/förutsätt ningar na för produktion och genomförande, samt de
kompetenser och den erfarenhet som finns hos den sökande.
Publikarbete. Inom detta kriterium bedöms arbetet med målgr upper,
marknadsför ing och det förväntade publika genomslaget.
Ekonomisk bärighet. Inom detta kriterium bedöms såväl kortsiktig
som långsikt i g bärighet, bland annat bredden på finansier i ngen.
Brett utbud. Inom detta kriterium bedöms i vilken utsträckning
arrangemangen bidrar till ett brett utbud för allmänheten. Detta görs
löpande utifrån en samlad bedömning av de ansökningar som kommer
in.
Säkerhet, tillstånd och försäkringar. Inom detta kriterium bedöms
arrangemangets säkerhetsarrangemang, att alla tillstånd som behövs
finns och att arrangemanget är försäkrat.

6.7
Redovisning
Redovisning av stödet skall ske till Kultur- och fritidskontoret senast 3
månader efter projektet är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i
projektet skall återbetalas till kommunen.
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7 Verksamhetsbi drag för
kul turföreni ngar
7.1

Syfte

Bidraget syftar till att möjliggöra kulturföreningarnas verksamhet och publika
arrangemang som präglas av kvalitet och allmäni ntresse samt bidra till ett brett
utbud för kommuninvånar na. Bidraget är ett årligt bidrag till etablerad och
kontinuerl ig verksamhet med väsentlig betydelse för Upplands-Bro. Bidraget
kan även beslutas för perioder upp till 3 år till föreningar som kommunen
tecknar ett avtal med.
7.2

Vilka kan ansöka om verksamhetsbidrag för
kulturföreningar?

Bidrag kan beviljas till ideella föreningar som genomför verksamhet
och arrangemang inom kultur- och kulturar vsområdet som präglas av kvalitet
och allmänintresse samt bidrar till ett brett utbud i kommunen.
7.3

Särskilda förutsättningar

Bidrag kan beviljas till
Verksamhet som har god kvalitet och tillför allmänheten ett brett utbud.
Verksamhet som anordnas av en ideell organisat ion med säte i
Upplands-Bro kommun.
Verksamhet som huvudsak ligen gynnar boende i Upplands-Bro
kommun
Bidrag kan inte beviljas till
Investeringar i lokaler.
Verksamhet med religiös eller politisk inrikt ni ng.
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För bidrag till förening med långsiktigt avtal med kommun gäller även
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om bidrag utifrån underlag från
kultur- och fritidskontoret och berörd förening och med hänsyn till
ekonomiska förutsätt ningar.
Avtal kan tecknas för högst 3 år.
7.4
Ansökan
Ansökan sker senast den 31 juli.7
7.5

Bedömningskriterier
Kvalitet. Inom detta kriterium bedöms kvalitet en på föreningens
verksamhet och de upplevelser som arrangemang förväntas ge upphov
till, kvaliteten på/förutsättningarna för produktion och genomförande,
samt de kompetenser och den erfarenhet som finns hos den sökande.
Publik- och medlemsarbete. Inom detta kriterium bedöms arbetet med
målgrupper, marknadsför ing och det förväntade publika genomslaget.
Brett utbud. Inom detta kriterium bedöms i vilken
utsträckning verksamhet och arrangemang bidrar till ett brett utbud
för kommuninvånar na. Detta görs löpande utifrån en samlad
bedömning av de ansökningar som kommer in.
Säkerhet, tillstånd och försäkringar. Inom detta kriterium bedöms
arrangemangets säkerhetsarrangemang, att alla tillstånd som behövs
finns och att verksamhet och arrangemang är försäkrade.
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7.6

Redovisning, uppföljning och revidering

För ettåriga bidrag:
Verksamhet och arrangemang redovisas och bidraget följs upp i
samband med nästkommande års ansökan.
För fleråriga bidrag:
Nivån för stöd och ersättning följs upp årligen och kan omprövas i
förhållande till hur verksamheten bedrivs, hur överenskommelsen är
utformad och med hänsyn till ekonomiska förutsättni ngar i kultur- och
fritidsnämndens 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 kommunen till följd av särskilda avtal och
överenskommelser om utförande av uppdrag. Det kan antingen vara ett årligt
bidrag eller ett engångsbidrag som ges till föreningar som utför ett specifikt
uppdrag till nytta för kommunen. Bidraget kan vara knutet till
såväl anläggningar som verksamhet.
8.2

Vilka kan ansöka om uppdragsbidrag?

Bidrag kan beviljas ideella föreningar, som utöver ordinarie
medlemsverksamhet :
har en tydlig verksamhet och/eller anläggni ng som till stor del riktar sig
till allmänheten,
åtar sig drift och skötsel av kommunala anläggni ngar eller lokaler enligt
separat avtal,
har specifika lokal- eller anläggningsbehov för sin
föreningsverksamhet, som inte kan tillgodoses av kommunen, eller
åtar sig specifikt uppdrag till nytta för kommunen.
8.3

Särskilda förutsättningar
Föreningen ska ha sitt säte i Upplands-Bro kommun.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om uppdragsbidrag utifrån
underlag från kultur- och fritidskontor et och berörda föreningar och
med hänsyn till ekonomiska förutsättni ngar.
Uppdragsöverenskommelser och avtal kan tecknas för högst 3 år.
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Bidraget får inte överstiga den kostnad Upplands-Bro kommun skulle
haft för att själv utföra uppdraget.
8.4
Ansökan
Ansökan/inledande av diskussion om uppdragsbidrag, kan göras löpande
genom kontakt med kultur och fritidskontoret.
8.5

Fördelningskriterier

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån Kultur- och
fritidskontorets bedömning av angelägenhetsgrad och befint liga resurser.
8.6

Redovisning, uppföljning och revidering av avtal

Engångsbidrag
Engångsbidrag redovisas och följs upp senast 3 månader efter utfört
uppdrag.
Fleråriga bidrag
Nivån för stöd och ersättning följs upp årligen och kan omprövas i
förhållande till hur verksamheten bedrivs, hur överenskommelsen är
utformad och med hänsyn till ekonomiska förutsättni ngar i kultur- och
fritidsnämndens budget.
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9 Lokal- och dri ftsbi drag
9.1

Syfte

Lokal- och driftsbidragets syfte är att utjämna förutsättningar na mellan
verksamheter som bedrivs i
föreningars egna lokaler.
lokaler som hyrs av annan part än kommunen.
kommunens lokaler med framför allt säsongsbokningar.
För de föreningar som äger sin lokal eller anläggni ng kan bidrag även sökas till
löpande underhåll av anläggningen.
9.2

Vilka kan ansöka om lokal- och driftsbidrag?

Bidraget riktar sig 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
kommunen, eller
Ideella föreningar med säte och ordinarie verksamhet i Upplands-Bro
som tillfäll igt, eller på grund av att lokaler saknas i Upplands-Bro för
verksamheten helt eller säsongsvis, är tvungna att hyra lokal utanför
kommunen.
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9.3

Särskilda förutsättningar
Föreningen ska ha sitt säte i Upplands-Bro kommun.
Merparten av föreningens verksamhet ska bedrivas i
lokalen/anläggni ngen.
Föreningar som inte tidigare erhållit bidraget måste kontakta
kommunen 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 histor iskt värdefulla
byggnader skall ha godkänts av antikvar iskt sakkunnig i förhand.
Bidrag kan enbart ges då kommunen inte har möjlighet att erbjuda lokal
för föreningens verksamhet.
Bidrag kan ges för:
o Konsumtionsavgi fter media, el, VA, uppvärmning, renhållning
mm
o Fastighetsförsäkr i ng
o Lokalhyra
o Räntekostnader för fastigheten
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
föreningen har ett kontrakt som löper under hela året.
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Bidrag till förening med ungdomsverk samhet utgår med maximalt 85 %
av föreningens beräknade nettolokalkost nad och högst 4,5
prisbasbelopp gällande under bidragsåret.
Bidrag till förening som äger kulturhistorisk t värdefull byggnad utgår
maximalt 25 % av föreningens beräknade nettolokalkost nad och högst
0,5 prisbasbelopp gällande under bidragsåret.
I särskilda fall kan Kultur- och fritidsnämnden besluta om bidrag med
högre procentandel eller belopp.
9.4

Ansökan

Ansökan om lokal- och driftsbidr ag 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 prioritering görs utifrån Kultur- och
fritidskontorets bedömning av angelägenhetsgrad och befint liga resurser.

8

A nsökan ska i första hand ske digitalt via Upplands-Bro kommuns hemsida.

Sid 30 av 34

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

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

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 föreningens verksamhet och projekt som bidrar till att utveckla
verksamheten i linje med kultur- och fritidsnämndens prioriter ingar.
10.2

Vilka kan ansöka om projektbidrag – särskilt stöd?

Bidrag kan beviljas till bidragsberättigad ideell förening med säte i UpplandsBro kommun.
10.3

Särskilda förutsättningar

Särskilt stöd
Ideella föreningar, som har sin huvudsak liga verksamhet i kommunen, kan
söka bidrag till särskilda ändamål. I detta sammanhang avses
utbildni ngsbidrag, lägerbidrag, 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 föreningens verksamhet.
Utvecklingsprojekt
Bidrag kan sökas för projekt som bidrar till att utveckla verksamheten i linje
med kultur- och fritidsnämndens prioriter ingar. Kultur- och fritidsnämnden
beslutar årligen om inriktni ngar, riktlinjer och prioriter ing för bidraget.
10.4

Ansökan

Ansökan sker senast den 1 november.
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10.5

Fördelningskriterier

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån Kultur- och
fritidskontorets bedömning av angelägenhetsgrad 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 kommunen.
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11 Lokal subventi on
11.1

Syfte

Lokalsubvention utgör en stor del av det totala stödet till kultur- och
fritidsverksamhet i kommunen. Det är en viktig förutsättning för att
föreningar na ska kunna bedriva sin verksamhet. Subventionen syftar framför
allt till att ge barn- och ungdomsverk samhet goda förutsättni ngar.
11.2 Vilka kan ansöka om lokalsubvention?
Stöd i form av lokalsubvent ion kan beviljas till stödberättigad ideell förening.
11.3 Särskilda förutsättningar
Nivån på lokalsubvention utgår ifrån Kommunful lmäkt i ge beslut om taxor och
avgifter. För lokalsubvent ion inom kultur och fritid är för närvarande följande
kundgrupper nivåreglerande.
A-kund: Bidragsberätti gade föreningar, studieförbund och politisk a
partier registrerade och verksamma i kommunen, för barn- och
ungdomsverksamhet till och med 25 år.
B-kund: Bidragsberätti gade föreningar, pensionärer- och
funktionshi nderområdet, studieförbund och politiska partier registrerade
och verksamma i kommunen, för vuxenverksamhet från 26 år.
C-kund: Övriga föreningar och privatpersoner folkbokförda i
Upplands-Bro kommun.
D-kund: Företag samt kunder utanför Upplands-Bro kommun.
E-kund: Friskolor, fristående förskolor och kommunens verksamheter.
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11.4

Ansökan

Ingen ansökan om lokalsubvent ion skall lämnas in. I samband med att lokal
bokas fastställs subvent ion utifrån kundgrupp.
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1

Allmänna bestämmelser

Föreningar, sammanslutningar och enskilda som i demokratiska former
bedriver verksamhet för kommunens invånare, med på prioritet barn och
ungdom och som uppfyller nedanstående villkor, kan erhålla kommunala
bidrag.
För att erhålla kommunala bidrag ska man aktivt verka för de metoder som
finns beskrivna i ”Strategi för det drogförebyggande arbetet bland barn och
ungdom i Upplands-Bro Kommun.”
Bidragen delas in i Normbidrag, Kulturverksamhetsbidrag och Övriga bidrag.
Gemensamt för alla bidragsformer är:
Utbetalning
•

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

•

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

Kontroll
•

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

•

Tolkning av gällande bidragsbestämmelser sker av kultur- och
fritidsnämnden.
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•

2

Missbruk av erhållna bidrag och medvetet inlämnande av felaktiga eller
osanna uppgifter kan leda till återbetalning av erhållna bidrag. Förening
som missbrukat erhållna bidrag eller medvetet inlämnat osanna
uppgifter får ej tillgång till kommunala lokaler eller annat
föreningsstöd.

Normbidrag

Föreningar som uppfyller nedanstående villkor kan erhålla normbidrag.
•

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

•

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

•

Föreningen skall ha minst 10 bidragsberättigade medlemmar boende i
kommunen.

•

Föreningen skall ha minst 10 bidragsberättigade sammankomster/år.

•

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

•

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

•

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

•

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

3-20 år

•

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

•

För handikappföreningar gäller ingen övre åldersgräns.

•

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

Ansökan
• Ansökan skall alltid inges av föreningens styrelse och vara
undertecknad av behörig firmatecknare.
•

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

•

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

Normbidrag utgår som:
•

Startbidrag.

•

Grundbidrag.

•

Förstärkt grundbidrag

•

Aktivitetsbidrag.

•

Ledarutbildningsbidrag.

•

Särskilt stöd
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2.1

Startbidrag

2.1.1 Ändamål
Startbidraget är avsett att stimulera och underlätta nya föreningars bildande
inom kommunen i enlighet med de allmänna bestämmelserna.
2.1.2 Utformning
Startbidrag utgår med 2.000 kronor.
2.1.3 Villkor
Ansökan om startbidrag ska inges inom tre månader efter bildande av ny
förening. Bidrag utbetalas när föreningen haft minst tre månaders
dokumenterad verksamhet.
Bidragsberättigad medlem ska vara i åldern 3-20 år, för handikappförening
gäller dock ingen övre åldersgräns.
2.1.4 Ansökan
Ansökan sker under hela året på särskild blankett. Med startbidragsansökan ska
bifogas:
•

Protokollshandlingar från konstituerande möte.

•

Stadgar.

•

Medlemsförteckning eller revisionsstyrkt intyg om antal medlemmar

•

enligt de allmänna bestämmelserna.

•

Bevis på anslutning till riksorganisation.

•

Uppgift om föreningens postgiro- eller bankgironummer.

•

Uppgift om organisationsnummer.
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2.2

Grundbidrag

2.2.1 Ändamål
Grundbidraget är avsett att täcka utgifter för allmän föreningsverksamhet,
administration, telefon, porto m m som kan inordnas under begreppet allmänna
kostnader för verksamhetens bedrivande.
2.2.2 Utformning
Grundbidraget utgår med x kronor per bidragsberättigad medlem och år.
2.2.3 Villkor
Bidrag till handikappförening utgår med x kronor per medlem som bor i
Upplands-Bro kommun och utan övre åldersgräns.
Bidragsbeloppets storlek (x) fastställes årligen av kultur- och fritidsnämnden.
2.2.4 Ansökan
Ansökan sker på särskild blankett senast den 31 mars. Med ansökan skall
bifogas verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse.
2.3

Förstärkt grundbidrag

2.3.1 Ändamål
Det förstärkta grundbidraget är avsett att ge de stora föreningarna ett extra stöd,
för att ge kontinuitet och demokrati i verksamheten, samt till ledarutbildning.
2.3.2 Utformning
Bidraget utgår efter kultur- och fritidsnämndens prövning för ett år i taget.
Det förstärkta grundbidraget utgår med z kronor per år. Bidragsbeloppets
storlek (z) fastställs årligen av Kultur- och fritidsnämnden.
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2.3.3 Villkor
Bidrag utgår till förening som närmast föregående verksamhetsår redovisat
minst 300 aktiva medlemmar i åldern 3-20 år samt redovisat minst 1500
bidragsberättigade sammankomster. (Aktiva = deltagit i aktivitet som berättigar
till aktivitetsbidrag.)
2.4

Aktivitetsbidrag

2.4.1 Ändamål
Aktivitetsbidraget är avsett att stimulera föreningens verksamhet genom direkt
bidrag till genomförda sammankomster.
2.4.2 Utformning
a) Bidrag utgår med y kronor till sammankomst som har deltagare i åldern
3 - 20 år och som i övrigt fyller villkoren för statligt aktivitetsbidrag.
b) Bidrag till handikappföreningar utgår utan övre åldersgräns med y
kronor.
c) Bidrag utgår med 2 ggr y kronor till sammankomst som varar minst 4
timmar sammanhängande.
d) Bidrag utgår ej till studiecirkelsammankomster, vilka får bidrag i annan
ordning.
2.4.3 Villkor
Med bidragsberättigad aktivitet menas enligt villkoren för statsbidrag en
sammankomst
•

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

•

som varar minst 60 minuter.
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Sammankomsten måste innehålla en gemensam samling med någon form av
instruktion. Verksamheten kan därför ske individuellt eller i grupper. En
gemensam avslutning skall göras.
Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande
gruppledare skall vara närvarande under sammankomsten och får inte ur
bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme.
Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare och
aktivitetens längd.
En grupp får inte från redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för
erhållande av aktivitetsbidrag.
Bidragsbeloppets storlek (y) fastställes årligen av Kultur- och fritidsnämnden.
2.4.4 Ansökan
Ansökan sker senast den 15 augusti (för vårterminen 1/1-30/6) och senast 15
februari (för höstterminen 1/7-31/12).
2.5

Ledarutbildningsbidrag

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

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

•

egen ungdomsledarutbildning anordnad via lokala kurser.
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2.5.2 Utformning
Bidrag utgår till
a) lokala, regionala och centrala kurser. Kursdeltagarna skall ha fyllt 14
år. Maximal bidragsberättigad kurslängd är sju dagar.
b) intern ledarutbildning i föreningen, där kursprogrammet i förväg
godkänts av kultur- och fritidskontoret.
c) kurskostnader med 100% enligt skala (se nedan) baserat på föregående
års redovisade aktivitetstillfällen.
d) kurskostnader = kursavgift.
2.5.3 Villkor
Tilldelat ledarutbildningsbidrag beräknas årligen beroende på föregående års
aktivitetstillfällen enligt nedanstående skala, vilken ses över den 31 mars varje
år.
Aktivitetstillfällen föregående år
-99

4 000 kr

100-299

6 000 kr

300-499

8 000 kr

500-899

10 000 kr

900-1199

12 000 kr

1200-

16 000 kr

Utbetalning sker sedan med full kostnadstäckning för varje kurs så länge den
tilldelade bidragssumman räcker.
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2.5.4 Ansökan
Ansökan om ledarutbildningsbidrag sker på särskild blankett till Kultur- och
fritidsnämnden senast en månad efter genomgången kurs. Till ansökan skall
bifogas kursintyg, kostnadsredovisning och i förekommande fall kursprogram.
2.6

Särskilt stöd

2.6.1 Ändamål
Utöver normbidragen kan samtliga föreningar, som har sin huvudsakliga
verksamhet i kommunen, söka bidrag till särskilda ändamål. I detta
sammanhang avses lägerbidrag, lokalutrustning samt bidrag till verksamhet
vars behov ej kan täckas av övriga bidragsformer.
2.6.2 Utformning
Inkomna bidragsansökningar behandlas under november månad.
Ansökningarna vägs i förhållande till varandra och inom ramen för Kultur- och
fritidsnämnden avsatta medel för Särskilt stöd.
2.6.3 Villkor
Bidrag utgår för verksamheter eller inköp som genomförts under den närmast
föregående 12-månadersperioden (1 november-31 oktober). I speciella fall kan
bidrag ges till planerade verksamheter och inköp. I de fall bidragssökande
förening/organisation inte är direkt kvalificerad i enlighet med de allmänna
bestämmelserna skall verifikation på att föreningen uppfyller kraven på
elementär föreningsstatus (dvs demokratiskt uppbyggd förening med vald
styrelse och antagna stadgar) bifogas ansökan.
2.6.4 Ansökan
Ansökan sker på särskild blankett vilken skall vara inlämnad senast den 1
november. Med ansökan bifogas särskild beskrivning av innehåll och syfte,
samt en kostnadsredovisning av aktuellt bidragsprojekt.

Sid 12 av 18

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

Bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro
kommun

3

Kulturverksamhetsbidrag

3.1

Projektbidrag

3.1.1 Ändamål
Projekt med följande inriktning:
•

Tillvaratagande eller förmedling av kulturarvet.

•

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

Bidraget avser tidsbegränsade projekt och arrangemang. Syftet är att ta vara på
aktiviteter som ligger utanför det traditionella föreningslivet och på ett
obyråkratiskt sätt stödja dessa.
3.1.2 Utformning
Inkomna bidragsansökningar behandlas löpande under året. Ansökningarna
vägs i förhållande till varandra och inom ramen för Kultur- och fritidsnämnden
avsatta medel för projektbidrag.
3.1.3 Villkor
Bidrag utgår till planerade verksamheter.
Bidrag kan utgå till alla sorters föreningar/organisationer med verksamhet i
Upplands-Bro.
I de fall då bidragssökande inte har full föreningsstatus och därmed inte är
direkt kvalificerad i enlighet med de allmänna bestämmelserna kan stöd ändå
utgå genom samverkan med annan kommunal verksamhet.
3.1.4 Ansökan
Ansökan sker löpande under året på särskild blankett vilken skall vara
inlämnad i god tid innan projektet startar.
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Med ansökan bifogas särskild beskrivning av innehåll och syfte, samt en
kostnadskalkyl. Kalkylen skall redovisa såväl beräknade utgifter som intäkter.
Dessutom skall föreningens/sammanslutningens möjligheter till egen - eller
annan extern - finansiering redovisas.
Genomfört program/projekt skall alltid redovisas på blankett för redovisning.
Medel som inte nyttjas till det ändamål som angivits i ansökan skall återbetalas
till kultur- och fritidsnämnden en månad efter avslutat projekt.
3.2

Verksamhetsbidrag

3.2.1 Ändamål
Årligt verksamhetsbidrag kan beviljas kulturorganisationer som bedriver en
etablerad och kontinuerlig kulturverksamhet inom Upplands-Bro kommun.
3.2.2 Utformning
Ansökan ska innehålla uppgifter om den sökande organisationen, föregående
års verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning samt verksamhetsplan
och budget för den period ansökan avses.
3.2.3 Villkor
Bidrag beviljas för ett kalenderår i taget.
3.2.4 Ansökan
Ansökan görs på särskild blankett. Blanketten sänds in senast 1 november året
före det kalenderår ansökan avser. Beslut tas i december. Bidrag utbetalas i
förskott om inget annat överenskommits.
3.3

Driftbidrag

3.3.1 Ändamål
Bidrag för godkänd drift kan sökas av föreningar verksamma i Upplands-Bro.
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3.3.2 Utformning
Inkomna bidragsansökningar behandlas av Kultur- och fritidskontoret.
3.3.3 Ansökan
Ansökan lämnas in snarast efter årsmöte och redovisar driftkostnader för
föregående år.
3.4

En snabb slant

3.4.1 Ändamål
Ett ungdomsstipendium med syfte att öka ungdomars delaktighet i
samhällslivet.
3.4.2 Utformning
Stipendiet, som söks i samråd med anställd inom kommunens
verksamhetsområden, riktar sig till ungdomar 13–24 år och uppgår till högst
6000 kronor. Projektet dokumenteras och redovisas efter genomförandet.
Resultatet presenteras kortfattat på kommunens webbsida.
3.4.3 Villkor
För sökande yngre än18 år krävs målsmans samtycke.
3.4.4 Ansökan
Ansökan görs på särskild blankett. Stipendiet kan sökas löpande under året och
utbetalas i förskott. Utförliga ansökningsinstruktioner i bilaga.
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Övriga bidrag

4.1

Lovbidrag

4.1.1 Ändamål
Lovbidrag för sportlov och höstlov kan samtliga föreningar och
sammanslutningar, som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen söka
bidrag. I detta sammanhang avser lovbidraget extra kostnader för exempelvis
materiel och enklare förtäring.
4.1.2 Utformning
Inkomna bidragsansökningar behandlas i samband med loven. Ansökningarna
vägs i förhållande till varandra och inom ramen för Kultur och Fritidsnämnden
avsatta medel för lovbidrag. Bidrag kan erhållas med högst 5000 kr/lov.
4.1.3 Villkor
Bidraget skall rikta sig till verksamhet för lovlediga barn och ungdomar i
Upplands-Bro kommun och ingå i lovfoldern.
4.1.4 Ansökan
Ansökan sker på särskild blankett vilken skall vara inlämnad i god tid före
loven.
Med ansökan bifogas särskild beskrivning av innehåll och syfte, samt en
kostnadsredovisning av aktuell aktivitet.
4.2

Bidrag till öppen sporthall

4.2.1 Ändamål
Bidrag för Öppen Sporthall kan samtliga föreningar, sammanslutningar och
fritidsgårdar, som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen söka bidrag. I
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detta sammanhang avser bidraget ett arvode för den ledare som håller i den
öppna verksamheten.
4.2.2 Utformning
Inkomna bidragsansökningar behandlas i samband överenskommelse och
bokning av lokal.
4.2.3 Villkor
Bidraget skall rikta sig till spontanaktiviteter för barn och ungdomar i
Upplands-Bro kommun. Aktiviteterna skall ske kvälls- eller helgtid.
Aktiviteterna skall vara öppna för alla och ej vara medlemsbundna. Förening
kan ej söka andra föreningsbidrag för den verksamheten.
4.3

Jämställdhets- och integrationsbidrag

4.3.1 Ändamål
Bidrag kan beviljas föreningar som aktivt arbetar för att öka jämställdheten i
sin verksamhet, och som genomför integrationsbefrämjande åtgärder.
Bidrag kan beviljas för insatser som görs med syfte att medvetet arbeta med
fokus på flickors och pojkars möjligheter till fritids- och idrottsaktiviteter på
lika villkor samt till föreningar som arbetar medvetet med att bryta utanförskap
och öka integrationen mellan barn, ungdomar och vuxna med olika bakgrund.
Exempel på jämställdhetsinsatser som kan få stöd är olika former av
rekrytering, ledarutveckling och förändrad representation i styrelser och andra
beslutande organ.
Föreningar som genomför integrationsinsatser kan beviljas bidrag för
aktiviteter som utvecklar goda relationer både mellan individer och mellan
etniska grupper. Samverkan mellan organisationer prioriteras, liksom
aktiviteter som ökar invandrares möjligheter att delta i den demokratiska
processen.
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4.3.2 Villkor
Bidrag kan inte beviljas till:
•

ordinarie verksamhet

•

bidrag till enskilda personer

•

fasta anställningar

•

hyreskostnader för egna lokaler

•

investeringar/inventarier

•

studiecirkelverksamhet

Föreningen skall bedriva ideell barn- och ungdoms-, invandrar- eller
pensionärsverksamhet inom Upplands-Bro kommun.
4.3.3 Ansökan
Ansökan kan göras löpande under året. Bidrag kan endast ges en gång per
förening och år. Ett projekt kan endast beviljas bidrag en gång.

5

Viktiga datum

31 mars

Grundbidrag
Förstärkt grundbidrag

15 augusti

Vårterminen - aktivitetsbidrag

15 februari

Höstterminen - aktivitetsbidrag

1 november

Särskilt stöd

Löpande under året

Resterande bidragsformer
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Skickat: den 27 mars 2020 13:17
Till: fritid <fritid@upplands-bro.se>
Ämne: Remissvar
Gymmix Upplands-Bros svar på remiss om nya bidragsregler för ideella föreningar i Upplands-Bro
Vår förening vill verka för ökad folkhälsa bland kommuninvånarna och ge så många som möjligt en
chans att hitta ”sin” träning, gemenskap och glädje hos oss. Vi har alla åldrar, från förskolebarn upp
till seniorer, både Bamsegympa, GympaKidz och en stor och varierad gruppträning. Vi har funnits i
kommunen sedan 1959 och vuxit oss större och mer betydelsefulla med åren. Vi är idag cirka 65
ledare/funktionärer och runt 750 medlemmar. Vi har ingen egen hall, vilket för det mesta är en
fördel eftersom vi vill vara nära våra medlemmar och erbjuda pass på många olika platser i
kommunen, men ibland även problematiskt. Vi har i många år haft ett mycket gott samarbete med
Upplands-Bro kommun, särskilt vad gäller tilldelning av lokaler och annan service. Vi har hittills
kunnat hålla låga avgifter, och vi vill uppmuntra till träning över både köns- och
generationsgränserna. Vår gruppträning är öppen för alla som fyllt 11 år, och ibland ser vi barn,
föräldrar och far-/morföräldrar träna tillsammans hos oss.
Vi har läst igenom ert förslag till förändrade bidragsregler och vill gärna lämna följand e synpunkter:
1. Borttaget grundbidrag (inbakat i LOK-stödet) ca 25 000 kr. Negativt för oss eftersom en stor del
av vår LOK-stödberättigade verksamhet försvinner i och med den höjda åldersgränsen. De flesta av
våra gympabarn är i åldrarna 4-6 år.
2. Höjd ålder för LOK-stödet. Se svar på föregående punkt. Vi tappar cirka 10 000 kr/år.
3. Borttaget utbildningsbidrag. Negativt för oss eftersom vi kontinuerligt utbildar våra ledare och
hittills har fått stöd för det, men att detta nu försvinne r.
4. Förändrade lokalhyror. Negativt för oss eftersom vår barnverksamhet hittills haft 0-taxa men om
detta nu förändras och det blir en ökad kostnad för oss, samtidigt som vi tappar bidrag. Vi undrar hur
övriga lokalhyror påverkas? Kommer dessa också att höjas? Med hur mycket?
5. Lokalsubvention för föreningar med egna hallar. Påverkar inte oss, vi har ingen egen hall.
6. Projektstöd/uppdragsstöd. Kan eventuellt bli något vi kan ansöka om, eftersom vi borde kunna
samarbeta med kommunen i olika satsningar, på folkhälsa, träning för äldre, träning över
generations- och könsgränser osv.
Övrigt: finns planer för LOK-stöd för +65? Det statliga lokala aktivitetsstödet kommer att omfatta
även äldre personer inom en snar framtid. Är det något som Upplands-Bro kommun övervägt att ta
med i det kommunala stödet? Med tanke på att vi i Gymmix Upplands-Bro välkomna alla åldrar och
har särskilda seniorgrupper skulle det vara positivt för oss, och kanske få oss att starta ännu fler
aktiviteter för den äldre delen av kommuninvånarna. Våra träningsavgifter är för närvarande endast
400 kr/termin för seniorer (och barn), vilket vi hoppas kunna fortsätta hålla.
Vi har inte gjort någon exakt uträkning hur ert förslag kommer att påverka oss, men av allt att döma
blir det en ekonomisk försämring för oss. Vi förstår intentionen med att höja åldern till 7-25 år för att
skjuta fram ålderspuckeln så att barn/ungdomar tränar längre upp i åldrarna. Men vi önskar att
någon typ av grundbidrag eller utbildningsbidrag behålls för de negativa konsekvenserna inte ska bli
så stora för oss, och t ex tvinga oss att höja avgifterna. Vi tror på låga avgifter som gör att fler kan
vara med, oavsett tjocklek på plånboken.
Med vänlig hälsning
Styrelsen i Gymmix Upplands-Bro
Vänliga hälsningar
Ordförande Gymmix Upplands-Bro
www.gymmixupplands-bro.se
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Svar på Remiss-Nya regler för stöd till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro
Håtuna Håbo-Tibbles socknars hembygdsförening bildades 20 januari 1965 och är med sin
verksamhet en vital del av kulturlivet och föreningens ändamål är att värna om och vårda
hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.
Föreningen vill nå detta syfte bland annat genom:
 Att främja kunskapen om och känslan för hembygden och dess historiskt och kulturell
synpunkt värdefulla traditioner.
 Att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö,
byggnadsminnen och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.
 Att dokumentera och vid behov bevara intressanta föremål, handlingar och skeenden
med anknytning till bygden i nutid och gången tid.
 Att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom
verksamhetsområdet, samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess
utveckling.
 Att organisera studiecirklar, kurser, föredrag, utflykter och annat som kan öka
kunskapen om bygden, dess natur och historia.
Föreningen disponerar i dag fyra byggnader:
 Mattsonska Stugan på ofri grund i Tjusta by genom gåva från kommunen 1982
 Lindströmska huset i Tjusta by genom nyttjanderättsavtal 1983 med drift- och ansvar
förlöpande underhåll.
 Fattigstugan i Kyrkbyn genom nyttjanderättsavtal 1994 med drift- och ansvar
förlöpande underhåll.
 Markområde med lada genom nyttjanderättsavtal 2003 med drift- och ansvar
förlöpande underhåll.
Alla avtal är tecknade med kommunen och en svårighet för föreningen är att olika enheter
inom kommunen har förvaltningsansvar för byggnaderna och Lindströmska huset är
Kommunfastigheter huvudman för.
Av de nya reglerna för ekonomiskt stöd till föreningar framgår det att vår förening är
bidragsberättigad till Verksamhetsbidrag för Kulturföreningar för att möjliggöra verksamhet
och publika arrangemang.
När det gäller Lokal- och Driftsbidrag är vi enligt bestämmelserna inte berättigade att söka
stöd. 2019 uppgick våra kostnader för enbart el till 31 000 kronor, detta trots att vi bara har
haft grundvärme, +10 grader, i husen och det varit ovanligt milda vintrar. Detta medförde att
det inte blev något över av vårt bidrag på 30 000 till verksamhet.
I 8.2 Syfte gäller stödet föreningar med egna lokaler eller hyrs av annan part än kommunen.
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I 8.3 Sökande finns inte vår kategori, förening med nyttjanderättsavtal med kommunen och
med drifts- och löpande underhållsansvar med.
Projektbidrag- Särskilt Stöd. Enligt reglerna finns inga inskränkningar att erhålla bidrag även
om föreningen fått verksamhetsbidrag. Detta skulle alltså innebära att det skulle vara möjlig
att erhålla bidrag för t ex en speciell kurs där sakkunskap behövs, som inte går att få utan
kostnad. Det finns bland annat ett stort behov av att inventera, dokumentera, utvärdera och
katalogisera alla handlingar och föremål, som föreningen samlat på sig.
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut UKF har tagit initiativ till samtal om ett
samarbete mellan dem Stockholms-Näs hembygdsförening, Bro hembygdsförening och
Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening. Tyvärr blev vårt första möte inställt pga den
pågående pandemin.

Håbo-Tibble 26/3 2020
För styrelsen Håtuna Håbo-Tibble socknars hembygdsförening

Ordförande
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Kungsängen 2020-03-29

Synpunkter-Nya regler för stöd till kultur- och fritidsverksamhet i UpplandsBro kommun
Generella synpunkter
Det är svårt att ta ställning till förslaget då inga belopp har presenterats. När det gäller det lokala
aktivitetsstödet kan vi läsa oss till att vår förening kommer få tillgodoräkna oss ett större underlag
viket borde ge mera pengar. Vi notera att grundbidrag samt det förstärkta grundbidraget försvinner
dvs. 40 000 kr resp. 80 000 kr. Vi kan också läsa oss till i ”Utdrag ur beslutsunderlag gällande nya
taxor” att lokalhyra för seniorer föreslås höjas med 50 kr per bokad timme. Kultur- och
fritidsnämnden kommer också att ta ut en ersättning på interna bokningar för att kunna upprätthålla
lokalvård, teknik och slitage av golv och inventarier med 30 kr i timmen.
Vi kan bara konstatera att sammantaget kommer det ske stora ekonomiska förändringar, säkert inte
alla negativa för vår förening. Under rådande omständigheter har inte vår ekonomiska sits precis
förbättrats. Vi har som många andra svårt att överblicka hur vår ekonomi kommer se ut, det är för
många omvärldsfaktorer som vi inte själva kan påverka. När det gäller bidragsdelen har vi skickat in
önskemål om ett möte med kommunen för att klargöra våra frågeställningar och se hur förslaget slår
mot vår förening.
Vi har också en önskan inför framtiden att fakturorna som kommer för våra hallhyror blir tydligare
och lättare att gå igenom. Vi behöver kunna stämma av dessa med er prislista som just nu är
svårlokaliserad.
Synpunkter på punkt 3. Lokalt aktivitetsstöd
a)
b)
c)
d)
e)

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

Med vänlig hälsning
Kungsängens SK
Styrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2022-02-11

KS 22/0117

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands -bro.se

Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro
kommun 2022-2030
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kultur- och fritidspolitisk strategi ”Intryck, uttryck, avtryck – Upplands-Bro”
antas.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020, som en del av övergripande
mål och budget 2021 med planering för 2022-2023, att Upplands-Bro kommun
skulle ta fram en ny kultur- och fritidspolitisk strategi.
Den 25 januari 2022 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut att överlämna
förslag till kultur- och fritidspolitisk strategi ”Intryck, uttryck, avtryck Upplands-Bro” till Kommunfullmäktige för antagande.
I kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse beskrivs framtagandet av en
kultur- och fritidspolitisk strategi som en möjlighet att nå alla som bor, vistas
och verkar i Upplands-Bro kommun. Genom kultur- och fritid finns stora
framtida möjligheter att tillsammans med invånarna bygga vidare på ett
demokratiskt samhälle där varje människa upplever tillit, delaktighet, trygghet,
meningsfullhet och gemenskap.
Den kultur- och fritidspolitiska strategin tar sikte mot 2030. Då är kultur- och
fritidsfrågor allas angelägenhet och det har etablerats samsyn kring att kulturoch fritid kan verka som ett kitt mellan verksamheter och bidrar till att nå
målen om hållbarhet.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

För att utforma en strategi som är relevant för alla den berör, människor som
lever, verkar och besöker Upplands-Bro kommun har kultur-och fritidskontoret
valt att arbeta med flera olika metoder såsom workshops, dialoger,
filmskapande, intervjuer och enkäter.
Strategin är gestaltad i nio kortare noveller. Varje novell är förankrad i de
viljeriktningar som ringats in i de workshops, intervjuer och dialoger som förts,
i Agenda 2030 och övrig informationsinsamling. Novellerna knyter an till och
gestaltar framtidsvisioner för de människor som bor och verkar i Upplands-Bro
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Datum

Vår beteckning

2022-02-11

KS 22/0117

Kommunledningskontoret
kommun 2030. Samverkan, innovation, samhörighet, flexibilitet, framåtanda är
det som främst speglas.
Kommunledningskontoret ser positivt på att den föreslagna strategin utgår ifrån
kommunen som en enhet som med sina delar samverkar för att göra UpplandsBro till en så bra plats som möjligt för dess invånare och besökare.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens
förslag till Kommunfullmäktige om att anta ”Intryck, uttryck, avtryck:
Upplands-Bro"

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2022.



Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25
januari 2022.



Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 29 november 2021.



Förslag till Kultur- och fritidspolitisk strategin: ”Intryck, uttryck,
avtryck – Upplands-Bro”

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020, som en del av övergripande
mål och budget 2021 med planering för 2022-2023, att Upplands-Bro kommun
skulle ta fram en ny kultur- och fritidspolitisk strategi.
Den 25 januari 2022 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut att överlämna
förslag till kultur- och fritidspolitisk strategi ”Intryck, uttryck, avtryck Upplands-Bro” till Kommunfullmäktige för antagande.
Nedan följer en sammanfattning av kultur- och fritidskontorets utrednings- och
processarbete som lett fram till nämndens förslag till strategi. För en mer
omfattande beskrivning av detta arbete läses med fördel hela kultur-och
fritidskontorets tjänsteskrivelse.
Kultur- och fritidspolitisk strategi – en möjlighet att nå alla
I kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse beskrivs framtagandet av en
kultur- och fritidspolitisk strategi som en möjlighet att nå alla som bor, vistas
och verkar i Upplands-Bro kommun. Oavsett livssituation har alla människor
ett behov av en meningsfull fritid för att må väl. Kultur- och fritidsnämnden
ansvarar för en stor del av den verksamhet och de aktiviteter som människor
deltar i under sin fria tid. Det innebär en unik möjlighet att nå ut till invånare i
kommunen och vara en länk till andra viktiga delar av kommunens
verksamheter.
Kultur och fritid är också en nyckel till dialog, flera perspektiv, nya idéer och
spelar en avgörande del i det informella lärandet. Med breda förutsättningar för
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Vår beteckning

2022-02-11

KS 22/0117

Kommunledningskontoret
olika former av möten öppnas dörren till utveckling både på individnivå och
för samhället i stort.
Kultur- och fritidsverksamhet bidrar med att skapa förankring närmiljö n för de
som redan bor i kommunen och lockar andra att hitta hit. Den får människor att
växa, utbilda sig och kan vara länken till ett nytt arbete. Den medverkar också
till att skapa sunda värderingar och en god samhällskultur som kan förebygga
ensamhet, otrygghet och utanförskap. Ett välmående samhälle är tryggt och
nyfiket och välkomnar med enkelhet nyetableringar i kommunen genom en
lustfylld innovationskultur.
För att nyttja kompetenser och resurser på ett hållbart sätt i ett drivande tempo
inom Upplands-Bro, behövs strategier som pekar ut den gemensamma
riktningen och som bidrar till det gemensamma helhetsperspektivet. Den
kultur- och fritidspolitiska strategin tar sikte mot 2030. Då är kultur- och
fritidsfrågor allas angelägenhet och det har etablerats samsyn kring att kulturoch fritid kan verka som ett kitt mellan verksamheter och bidrar till att nå
målen om hållbarhet.
Process och metoder för att ta fram en kultur- och fritidspolitisk strategi
I arbetet med att ta fram strategin har kultur- och fritidskontoret tagit fasta på
ett av Upplands-Bro kommuns sex övergripande mål, ”Stärka demokratin invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och
samhället i stort”.
För att utforma en strategi som är relevant för alla den berör, människor som
lever, verkar och besöker Upplands-Bro kommun har kultur-och fritidskontoret
valt att arbeta med flera olika metoder.
Resan startade i början av 2021 och under hela året har sedan människor i
Upplands-Bro kommun gemensamt blickat framåt mot 2030. I workshops och
dialoger, filmskapande och intervjuer har drömmar och resonemang om hur
kultur- och fritidslivet ser ut 2030 lyssnats in, delats och fångats upp. En annan
del av materialinsamling och underlag i framtagandet av den kultur- och
fritidspolitiska strategin har varit att genomföra och ta del av ett antal
enkätundersökningar och genomförandet av medborgardialog.
Parallellt med ovanstående insamlingsmetoder har förankring till ett antal
befintliga styrdokument och handlingsplaner varit avgörande. För att strategin
ska vara relevant är det viktigt att den är i samklang med världen, nationellt,
regionalt och kommunens egna styrdokument.
En gestaltad strategi
Strategin är gestaltad i nio kortare noveller. Varje novell är förankrad i de
viljeriktningar som ringats in i de workshops, intervjuer och dialoger som förts,
i Agenda 2030 och övrig informationsinsamling. Novellerna knyter an till och
gestaltar framtidsvisioner för de människor som bor och verkar i Upplands-Bro
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Datum

Vår beteckning

2022-02-11

KS 22/0117

Kommunledningskontoret
kommun 2030. Samverkan, innovation, samhörighet, flexibilitet, framåtanda
och samverkan igen är det som främst speglas.
Novellerna kan användas separat eller samlade, som ett kompletterande
redskap att nyttja för till exempel skolor, förskolor, biblioteket, äldreboende,
föreningsliv och näringsliv i det fortsatta arbetet för ett hållbart Upplands-Bro
2030. De kan även nyttjas i andra visionsarbeten, medborgardialoger,
uppstarter eller kommunikation kring satsningar som genomförs.
Intryck, uttryck, avtryck – resan är i full gång
Den inkluderande processen och de dialoger som lett fram till strategin har
medfört att riktningen i strategin redan är väl förankrad hos många invånare
och aktiva aktörer i kommunen. Strategin har redan börjat förverkligas innan
den formellt är antagen. Den lever redan hos kommunens ungdomar,
föreningar och kulturskapare som varit delaktiga och i de olika verksamheterna
som engagerats i arbetet med att ta fram strategin. När den är antagen finns
många ambassadörer som kan fortsätta förankra och sprida strategins
intentioner vidare. Filmer och musik som tagits fram under processen stärker
det redan påbörjade arbetet med att synliggöra och verka i strategins anda.
Kommunledningskontorets kommentarer
Kommunledningskontoret ser positivt på att den föreslagna strategin utgår ifrån
kommunen som en enhet som med sina delar samverkar för att göra UpplandsBro till en så bra plats som möjligt för dess invånare och besökare. Genom
framtagandeprocessen är förankringen påbörjad inom alla kontor och ut mot
civilsamhälle och föreningsliv.
En strategi ska vara översiktlig och ange viktiga och övergripande inriktningar,
mål och tillvägagångssätt. ”Intryck, uttryck, avtryck – Upplands-Bro” är
aktuell för alla nämnders verksamheter och används med fördel vid strategiska
vägval. Genom de beskrivande novellerna visar den väg och riktning för hur
kommunen vill att Upplands-Broborna ska uppleva sin kommun 2030 och hur
hela kommunen kan samverka för att nå dit.
Kommunledningskontoret ser också stora fördelar med att strategin är
utformad som ett färdigt material som kan användas i kommunens egna
verksamheter i utvecklingen mot en högre grad av hållbarhet.
Kommunen kan dock inte som ensam aktör skapa ett hållbart samhälle. För
detta krävs samverkan med andra aktörer i Upplands-Bro och omvärld.
Utformningen av strategin medför att även föreningsliv, organisationer och
företag kan använda sig av strategin i sina respektive utvecklingsresor.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens
förslag till Kommunfullmäktige om att anta ”Intryck, uttryck, avtryck:
Upplands-Bro"

4 (5)

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

Datum

Vår beteckning

2022-02-11

KS 22/0117

Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
Den kultur-och fritidspolitiska strategin lägger grunden för kommande
samverkan mellan olika aktörer som tillsammans med barn- och unga i
Upplands-Bro skapar självklara platser för gemenskap. Det stärker deras
egenmakt, rätt att bli lyssnad på, rätt till lek, fritid, kultur och vila. För barn och
unga innebär det också en förstärkt möjlighet till aktivt deltagande i den egna
utvecklingen och formandet av det egna livet. 2030 finns det inga barriärer för
att delta i kommunens kultur- och fritidsliv oavsett ålder.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25
januari 2022.
2. Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 29 november 2021.
3. Förslag till Kultur- och fritidspolitisk strategin: ”Intryck, uttryck,
avtryck – Upplands-Bro”
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
 Juridikenheten
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§1

Sammanträdesdatum:

2022-01-25

Kultur- och fritidspolitisk strategi i
Upplands-Bro kommun 2022–2030
Dnr KFN 21/0214

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidspolitiska strategin
”Intryck, uttryck, avtryck – Upplands-Bro” och föreslår Kommunfullmäktige
att anta densamma.

Reservationer och särskilda uttalanden
Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutet och medges lämna en
protokollsanteckning vilken återfinns i slutet av paragrafen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020, som en del av övergripande
mål och budget 2021 med planering för 2022–2023, att Upplands-Bro kommun
skulle ta fram en ny kultur- och fritidspolitisk strategi.
I kommunens riktlinje för övergripande styrdokument definieras vad som är en
strategi utifrån Upplands-Bro kommuns styrmodell. I denna beskrivs att en
strategi ska ange viktiga och övergripande inriktningar och mål. En strategi
formulerar således inte hur målen praktiskt ska förverkligas utan bidrar med att
peka ut en riktning och ska vara vägledande vid vägval som genomförs
dagligen och vid planering av alla kommunens verksamheter.
Varför en k ultur-och fritidspolitisk strategi?

Kultur-och fritid lockar till fysisk aktivitet och kreativitet vilket bidrar till
hälsosamma invånare med lust att lära och pröva nya vägar i livet.
Kulturupplevelser bidrar till livserfarenheter genom att få oss att känna och
reflektera. Kultur och fritid är också en nyckel till dialog, flera perspektiv, nya
idéer och en avgörande del i det informella lärandet.
När vi medverkar till att människor känner sig delaktiga i något, blir sedda och
uppskattade, vågar vi öppna upp för det som tidigare känts nytt och
främmande. Meningsfullhet är hälsofrämjande och skapar trygga samhällen
med stor tillit.
Kultur- och fritidspolitisk strategi 2030 – en angelägenhet för alla

2030 är kultur- och fritidsfrågor allas angelägenhet. Kultur- och
fritidsverksamheterna är det livsviktiga kittet som samverkar brett. Skapar
värden mellan husen tillsammans med samhällsbyggnadskontoret. Minskar
social isolering tillsammans med socialkontoret. Främjar nyfiken förflyttning
tillsammans med utbildningskontoret och näringsliv. Kommunicerar och
interagerar med många olika språk med invånarna och civilsamhället.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-01-25

Även att främja det fria konst- och kulturlivet är en angelägenhet för alla 2030,
som en central roll och utvecklingsmotor för transformation, innovation och
utveckling i sig. Forskning, utbildning, näring och kultur samverkar.
Process och metoder för att ta fram en k ultur- och fritidspolitisk strategi

Bred förankring i dialog
I arbetet med att ta fram strategin har kultur- och fritidskontoret tagit fasta på
ett av Upplands-Bro kommuns sex övergripande mål, stärkt demokrati. För att
den ska tala till och vara relevant för alla den berör, människor som lever,
verkar och besöker Upplands-Bro kommun har kultur-och fritidskontoret valt
att arbeta med flera olika metoder.
Kultur- och fritidskontoret har i den breda processen som använts för att ta
fram strategin, aktivt verkat för att invånare och aktörer i kommunen känt sig
delaktiga och redan idag skapat en samsyn och framför allt ett engagemang.
Då de nationella, regionala och kommunala målen siktar mot samma
hållbarhetsmål blev det uppenbart att vi ringade in liknande behov och
viljeinriktningar när det insamlade underlaget summerades. Genom att gestalta
strategin med hjälp av författandet kan vi stärka den som ett redskap för att
realisera målen under resans gång.
Vi har valt att gestalta strategin i nio kortare noveller. Varje novell är förankrad
i de viljeriktningar som ringats in i de workshops, intervjuer och dialoger som
förts, i Agenda 2030, övergripande mål och övrig informationsinsamling.
Novellerna knyter an till och gestaltar framtidsvisioner för de människor som
bor, lever och verkar i Upplands-Bro kommun 2030. Samverkan, innovation,
samhörighet, flexibilitet, framåtanda och samverkan igen är det som främst
speglas.
Filmer och musik som tagits fram under processen stärker det redan påbörjade
arbetet med att synliggöra och fortsätta arbeta i strategins anda.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att förslag till kultur-och fritidspolitisk
strategi ”Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro" antas.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2021.



Förslag till kultur-och fritidspolitisk strategi.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidspolitiska strategin
”Intryck, uttryck, avtryck – Upplands-Bro” och föreslår Kommunfullmäktige
att anta densamma.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-01-25

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

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta.

Protokollsanteckning
Khalouta Simba (V) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro kommun 2022–2030
Vackra ord som i sak inte lovar någonting!
Vi har sett hur den nuvarande kommunledningen i Alliansens regi har skapat ett vi och
dem-klimat.
Vi ser hur Alliansen tillsammans med sitt stödparti eldar på att Bro är stökigt och våra
Bro-bor måste övervakas extra noga. Detta samtidigt som våldet per capita finns i ett
område i Kungsängen.
Vi ser att oppositionen, som representeras av runt 40% av kommuninnevånarna inte
får vara delaktiga i framtagandet av översiktsplaner, mm.
Vi ser att borgarna glatt meddelar att föreningslivet har fått delta i framtagandet av de
nya planerna över Bro centrum och dess närområden. Detta samtidigt som de två
PRO-föreningar som finns i Bro har varit utestängda till detsamma. Noteras kan att
nästan 25% av kommunens innevånare är pensionärer.”

Beslutet skickas till:



Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Eva Falk
Verksamhetsutvecklare/ Strateg
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-11-29

KFN 21/0214

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

eva.falk@upplands-bro.se

Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro
kommun 2022-2030
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidspolitiska strategin
”Intryck, uttryck, avtryck – Upplands-Bro” och föreslår Kommunfullmäktige
att anta densamma.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020, som en del av övergripande
mål och budget 2021 med planering för 2022-2023, att Upplands-Bro kommun
skulle ta fram en ny kultur- och fritidspolitisk strategi.
I kommunens riktlinje för övergripande styrdokument definieras vad som är en
strategi utifrån Upplands-Bro kommuns styrmodell. I denna beskrivs att en
strategi ska ange viktiga och övergripande inriktningar och mål. En strategi
formulerar således inte hur målen praktiskt ska förverkligas utan bidrar med att
peka ut en riktning och ska vara vägledande vid vägval som genomförs
dagligen och vid planering av alla kommunens verksamheter.
Varför en k ultur-och fritidspolitisk strategi?

Kultur-och fritid lockar till fysisk aktivitet och kreativitet vilket bidrar till
hälsosamma invånare med lust att lära och pröva nya vägar i livet.
Kulturupplevelser bidrar till livserfarenheter genom att få oss att känna och
reflektera. Kultur och fritid är också en nyckel till dialog, flera perspektiv, nya
idéer och en avgörande del i det informella lärandet.
När vi medverkar till att människor känner sig delaktiga i något, blir sedda och
uppskattade, vågar vi öppna upp för det som tidigare känts nytt och
främmande. Meningsfullhet är hälsofrämjande och skapar trygga samhällen
med stor tillit.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kultur- och fritidspolitisk strategi 2030 – en angelägenhet för alla

2030 är kultur- och fritidsfrågor allas angelägenhet. Kultur- och
fritidsverksamheterna är det livsviktiga kittet som samverkar brett. Skapar
värden mellan husen tillsammans med samhällsbyggnadskontoret. Minskar
social isolering tillsammans med socialkontoret. Främjar nyfiken förflyttning

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Kommunledningskontoret
tillsammans med utbildningskontoret och näringsliv. Kommunicerar och
interagerar med många olika språk med invånarna och civilsamhället.
Även att främja det fria konst- och kulturlivet är en angelägenhet för alla 2030,
som en central roll och utvecklingsmotor för transformation, innovation och
utveckling i sig. Forskning, utbildning, näring och kultur samverkar.
Process och metoder för att ta fram en k ultur- och fritidspolitisk strategi

Bred förankring i dialog
I arbetet med att ta fram strategin har kultur- och fritidskontoret tagit fasta på
ett av Upplands-Bro kommuns sex övergripande mål, stärkt demokrati. För att
den ska tala till och vara relevant för alla den berör, människor som lever,
verkar och besöker Upplands-Bro kommun har kultur-och fritidskontoret valt
att arbeta med flera olika metoder.
Kultur- och fritidskontoret har i den breda processen som använts för att ta
fram strategin, aktivt verkat för att invånare och aktörer i kommunen känt sig
delaktiga och redan idag skapat en samsyn och framför allt ett engagemang.
Då de nationella, regionala och kommunala målen siktar mot samma
hållbarhetsmål blev det uppenbart att vi ringade in liknande behov och
viljeinriktningar när det insamlade underlaget summerades. Genom att gestalta
strategin med hjälp av författandet kan vi stärka den som ett redskap för att
realisera målen under resans gång.
Vi har valt att gestalta strategin i nio kortare noveller. Varje novell är förankrad
i de viljeriktningar som ringats in i de workshops, intervjuer och dialoger som
förts, i Agenda 2030, övergripande mål och övrig informationsinsamling.
Novellerna knyter an till och gestaltar framtidsvisioner för de människor som
bor, lever och verkar i Upplands-Bro kommun 2030. Samverkan, innovation,
samhörighet, flexibilitet, framåtanda och samverkan igen är det som främst
speglas.
Filmer och musik som tagits fram under processen stärker det redan påbörjade
arbetet med att synliggöra och fortsätta arbeta i strategins anda.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att förslag till kultur-och fritidspolitisk
strategi ”Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro" antas.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2021.



Förslag till kultur-och fritidspolitisk strategi.
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Ärendet
Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020, som en del av övergripande
mål och budget 2021 med planering för 2022-2023, att Upplands-Bro kommun
skulle ta fram en kultur- och fritidspolitisk strategi.
I kommunens riktlinje för övergripande styrdokument definieras vad som är en
strategi utifrån Upplands-Bro kommuns styrmodell. I denna beskrivs att en
strategi ska ange viktiga och övergripande inriktningar och mål. En strategi
formulerar således inte hur målen praktiskt ska förverkligas utan bidrar med att
peka ut en riktning och ska vara vägledande vid vägval som genomförs
dagligen och vid planering av alla kommunens verksamheter.
Varför en kultur-och fritidspolitisk strategi?
Kultur- och fritidsverk samhet – en möjlighet att nå alla

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för en stor del av den verksamhet och de
aktiviteter som människor deltar i under sin fria tid. Det innebär en unik
möjlighet att nå ut till invånare i kommunen och vara en länk till andra viktiga
delar av kommunens verksamheter.
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde innefattar idag
simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och
fritidsverksamhet, spontanidrottsytor, motionsspår, Ungdomens husverksamhet, föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning.
Även bibliotek, kulturhus, mötesplatser, konsthall, offentlig konst, kultur- och
fritidsaktiviteter i vård och omsorg, kultur i förskola/skola, kulturmiljöer och
offentliga scenkonstarrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Därtill
även kulturskoleverksamhet och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan
12-20 år.
Kultur- och fritidsverk samhet som ett verk tyg för utveck ling av samhället

Med alla dessa verksamheter och mötesplatser som grund finns det stora
framtida möjligheter att tillsammans med invånarna bygga vidare på det
samhälle vi vill leva i. Kultur-och fritid lockar till fysisk aktivitet och
kreativitet vilket bidrar till hälsosamma invånare med lust att lära och pröva
nya vägar i livet. Kulturupplevelser bidrar till livserfarenheter genom att få oss
att känna och reflektera. De berikar oss som människor och ger oss tillgång till
flera nyanser och lager av oss själva. Kultur och fritid är också en nyckel till
dialog, flera perspektiv, nya idéer och en avgörande del i det informella
lärandet. Med breda förutsättningar för olika former av möten öppnas dörren
till utveckling både på individnivå och för samhället i stort.
När vi medverkar till att människor känner sig delaktiga i något, sedda och
uppskattade, sprids ringar på vattnet och vi vågar öppna upp för det som
tidigare känts nytt och främmande. Meningsfullhet är hälsofrämjande och
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skapar trygga samhällen med stor tillit. Tillit är den främsta förutsättningen för
viljan till engagemang och gynnar samhällsutveckling.
Kultur- och fritidsverksamhet bidrar med att skapa förankring i sin närmiljö för
de som redan bor i kommunen och lockar andra att hitta hit. Den får människor
att växa, utbilda sig och kan vara länken till ett nytt arbete. Den medverkar
också till att skapa sunda värderingar och en god samhällskultur som kan
förebygga ensamhet, otrygghet och utanförskap. Ett välmående samhälle är
tryggt och nyfiket och välkomnar med enkelhet nyetableringar i kommunen
genom en lustfylld innovationskultur.
Kultur- och fritidspolitisk strategi – en angelägenhet för alla

För att nyttja kompetenser och resurser på ett hållbart sätt i ett drivande tempo
inom Upplands-Bro, behövs strategier som pekar ut den gemensamma
riktningen och som bidrar till det gemensamma helhetsperspektivet.
2030 är kultur- och fritidsfrågor allas angelägenhet och samsynen om att de är
en förutsättning för att nå hållbarhet är väl grundad och väl integrerad.
Samverkan sker med föreningslivet, civilsamhället och näringarna med lätthet.
I Upplands-Bro är kultur- och fritidsverksamheterna det livsviktiga kittet som
samverkar brett. Det skapar mjuka värden mellan husen tillsammans med
samhällsbyggnadskontoret. Det minskar social isolering tillsammans med
socialkontoret. Det främjar nyfiken förflyttning tillsammans med
utbildningskontoret och näringsliv. Vi kommunicerar och interagerar med
många olika språk med invånarna och civilsamhället.
Även att främja det fria konst- och kulturlivet är en angelägenhet för alla 2030,
som en central roll och utvecklingsmotor för transformation, innovation och
utveckling i sig. Forskning, utbildning, näring och kultur samverkar.
Process och metoder för att ta fram en kultur- och fritidspolitisk strategi
Dialog med bred förank ring som metod

I arbetet med att ta fram strategin har kultur- och fritidskontoret tagit fasta på
ett av Upplands-Bro kommuns sex övergripande mål, ”Stärka demokratininvånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och
samhället i stort”.
För att utforma en strategi som är relevant för alla den berör, människor som
lever, verkar och besöker Upplands-Bro kommun har kultur-och fritidskontoret
valt att arbeta med flera olika metoder. Med bred delaktighet och dialog i det
absolut främsta rummet.
Genom att på olika sätt synliggöra själva processen och genom detta involvera
och blanda representanter från föreningsliv, fria kulturskapare, ungdomar,
förtroendevalda och tjänstepersoner i olika dialoger och forum har vi inlett en
kultur- och fritidspolitisk resa tillsammans.
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Resan startade i början av 2021 och under hela året har sedan människor i
Upplands-Bro kommun gemensamt blickat framåt mot 2030. I workshops och
dialoger, filmskapande och intervjuer har drömmar och resonemang om hur
kultur- och fritidslivet ser ut 2030 lyssnats in, delats och fångats upp.
Att ta fram en kultur- och fritidspolitisk strategi under 2021 har på grund av
covid-19-pandemin som rått under året påverkat formen för insamling av
information, synpunkter, och genomförande av olika slags dialoger. Tack vare
att samhället under 2020 redan hunnit ställa om till mer digitala former att
arbeta på har många värdefulla samtal och diskussioner kunnat genomföras via
digitala möten.
För att bredda förutsättningarna för deltagande ytterligare, användes också
enkäter med framåtblickande frågor till föreningar och invånare i UpplandsBro.
Work shop och dialog

Kultur- och fritidskontoret har genomfört flera digitala workshops där
deltagare med olika funktioner och roller i Upplands-Bro blandats, lyssnat in
varandra och delat sina visioner. Kommunstyrelsen, kultur- och
fritidsnämnden, kommunens ungdomsråd, företrädare för föreningar och fria
professionella kulturskapare i Upplands-Bro kommun har medverkat.
Även en workshop med hela kultur- och fritidskontorets personal och därtill
workshops med företrädare för utbildningskontoret, socialkontoret och
samhällsbyggnadskontoret har genomförts, samt dialoger och intervjuer med
näringslivschef och näringslivsutvecklare i kommunen. Ca 200 personer har
samverkat i olika sammansättningar i sex workshops under 2021.
Inför strategiarbetet genomfördes åtta utbildningstillfällen för kommunens
ungdomsråd för att höja kunskapen och vetskapen om vad en strategi är och
syftar till, metod, roller och förväntningar i arbetet. Detta skapade trygga
förutsättningar för unga att delta i utveckling av sin närmiljö.
Drömmen om hur ett aktivt och meningsfullt kultur-och fritidsliv ser ut 2030
drevs i workshoparna av följande frågeställningar:


Dröm stort 2030– om vi hade alla medel vi önskade, hur ser kultur- och
fritidslivet ut i Upplands-Bro kommun då? (Frågan syftade till att lyfta
blicken till var vi vill vara och vilka vi vill vara, lustfyllt)



Hur påverkar det oss? (Frågan syftade till meningsfullhet, ett varför
men då tas drömmen ner till mer verklighet)



Hur mår vi då? Vad är skillnaden? Varför då? (Frågan syftade till
folkhälsan och nuläge/framtid)



Hur har vi fått med alla? (Frågan syftade till inkludering, delaktighet
och samverkan)
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Summera en kort framtidsspaning 2030 i fem punkter (Frågan syftade
till att ringa in en gemensam väg dit).

Film och intervju som redsk ap

Första filmen ”Med stora öron och blicken framåt” visar på ett brett antal olika
röster som delar tankar och visioner om ett hållbart Upplands-Bro. Den visar
också på en stor vilja att delta i och samverka för ett hållbart samhälle i
Upplands-Bro.
Filmen togs fram av flera skäl. Ett är att berätta om hur vi arbetar i processen
att samla in underlag till den kultur- och fritidspolitiska strategin 2030.
Filmen drevs av frågorna ”Dröm stort om ett kultur- och fritidsliv i UpplandsBro 2030”, ”Vad är viktigt för dig?”. ”Hur har vi fått med alla”, ”Hur mår vi
då?”, ”Vilka behov ser du?”.
Filmen skapades tillsammans med tre feriearbetande ungdomar från UpplandsBro som även fick ställa sina egna frågor utifrån sitt ungdomsperspektiv under
intervjuerna. Innan filmstart utbildades ungdomarna i att kommunicera via bild
och film.
Filmen användes även som ett redskap för att bredda deltagandet till
workshops, intervjuer och dialoger under hösten 2021. Att visa på vikten av
samverkan och hur vi tillsammans blickar framåt var avgörande för att få in
många olika röster och skapa engagemang under resans gång.
Film nummer två ”Med siktet mot 2030 i full samverkan” visar hur processen
med strategins framtagande fortlöper i samma anda, nu med fokus hur
kommunens verksamheter blickar framåt, spänner bågen gemensamt och siktar
mot ett hållbart Upplands-Bro 2030.
Även denna film ska användas som ett redskap för att fortsätta att bredda
deltagande och skapa engagemang när arbetet med att förverkliga strategin
fortsätter. Ett breddat deltagande möjliggör en mångfald av perspektiv och ökar
tilliten hos invånarna. Dessa parametrar ökar takten i transformationen för ett
hållbart 2030.
Båda filmerna bygger på ca 37 intervjuer som genomförts med invånare och
unga specifikt, föreningar, politiker och tjänstepersoner.
Enk ät och medborgardialog

En annan del av materialinsamling och underlag i framtagandet av den kulturoch fritidspolitisk strategi har varit att genomföra och ta del av ett antal
enkätundersökningar och genomförandet av medborgardialog


Enkätundersökning till föreningar genomfördes under sommaren 2021.



Trivselundersökning till alla invånare genomfördes under våren 2021.
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Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
nationellt och för Upplands-Bro kommun genomförd av Myndigheten
för ungdoms- och civilrättsfrågor.



Stockholmsenkäten, undersökning om ungdomars levnadsvanor
genomförd av Stockholm stad.



Enkät genomförd under aktiviteten ”Sommar i Bro” som genomfördes
under sommaren 2021 i samarbete med feriearbetande ungdomar och
som en del av projektet ”Omdaning Bro”



Medborgardialog genomfördes av tjänstepersoner tillsammans med
kommunens ungdomsråd två dagar i augusti i Stjärnparken i Bro, Bro
Centrum, Kungsängens Centrum och Brunna Park. Medborgarna
möttes i samtal om deras Upplands-Bro 2030 och fick sedan svara på en
digital enkät med fyra frågor: ”Hur får vi ett aktivt och meningsfullt
Upplands-Bro 2030”, ”Hur har vi fått med alla?”, ”’Hur har vi nått
denna framtid tillsammans?” och ”Hur har det påverkat oss?”

I samk lang med

Parallellt med ovanstående insamlingsmetoder har förankring till ett antal
befintliga styrdokument och handlingsplaner varit avgörande. För att strategin
ska vara relevant är det viktigt att den är i samklang med världen, nationellt,
regionalt och kommunens egna styrdokument. Nedan är några av de vars
inriktning och mål har förankrats i den kultur-och fritidspolitiska strategin
2030.














Övergripande mål i Upplands-Bro kommun
Näringslivsstrategi i Upplands-Bro kommun
Digitaliseringsstrategin i Upplands-Bro kommun
Styrmodell i Upplands-Bro kommun
Agenda 2030
Barnkonventionen
De nationella kulturpolitiska målen 2009
Nationellt mål för ungdomspolitiken
Nationella folkhälsomål; Levnadsvanor
Idrotten vill 2035
Folkhälsomyndighetens rapport Skolbarn som är fysiskt aktiva
rapporterar bättre psykisk hälsa 21 april 2021
Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
(SBU); 2017. SBU-rapport nr 268
Ung Livsstil nr 31 Juni 2020
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En gestaltad strategi
Kultur- och fritidskontoret har i den breda processen som använts för att ta
fram strategin, aktivt verkat för att invånare och aktörer i kommunen känt sig
delaktiga och redan idag skapat en samsyn och framför allt ett stort
engagemang.
Eftersom många av de nationella, regionala och kommunala målen siktar mot
samma hållbarhetsmål blev det uppenbart att kultur- och fritidskontoret pekade
ut liknande behov och viljeinriktningar när det insamlade underlaget
summerades. Detta är i sig positivt och starkt för framtida samverkan.
Samtidigt tydliggjordes ett behov av att kommunicera den kultur- och
fritidsstrategin med ”egna ord”, att berätta vad orden betyder när resan nått
2030. Genom att gestalta strategin med hjälp av författandet kan vi stärka den
som ett redskap för att realisera målen under resans gång.
Vi har därför valt att gestalta strategin i nio kortare noveller.
Novellerna

Varje novell är förankrad i de viljeriktningar som ringats in i de workshops,
intervjuer och dialoger som förts, i Agenda 2030 och övrig
informationsinsamling. Novellerna knyter an till och gestaltar framtidsvisioner
för de människor som bor och verkar i Upplands-Bro kommun 2030.
Samverkan, innovation, samhörighet, flexibilitet, framåtanda och samverkan
igen är det som främst speglas.
Novellerna kan användas separat eller samlade, som ett kompletterande
redskap att nyttja för till exempel skolor, förskolor, biblioteket, äldreboende,
föreningsliv och näringsliv i det fortsatta arbetet för ett hållbart Upplands-Bro
2030. De kan även nyttjas i andra visionsarbeten, medborgardialoger,
uppstarter eller kommunikation kring satsningar som görs. Eller som
utgångspunkt som en gestaltning inför ett samtal eller bara något att samlas
kring för att uppleva och dela tankar om framtiden, den som vi faktiskt redan
lever.
Bred delaktighet och engagemang är avgörande för att kunna vara flexibel
under resan mot ett hållbart Upplands-Bro 2030. Världsomställningar sker
snabbt och strategin är ett redskap där örat mot marken är en förutsättning.
The sound of Upplands-Bro

För att fortsätta förankringen av strategin har också en sonat, ett musikstycke i
tre delar börjat skapas. Sonaten komponeras av Carlo Monticelli Cuggiò,
konsertpianist och kompositör från Italien och boende i Kungsängen.
Monticelli Cuggiò har tolkat och gestaltat utifrån frågorna; Hur låter UpplandsBros vatten, staden, människorna, barnen och naturen? Stycket kommer också
kunna användas i arbetet med att levandegöra och gestalta strategin.
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Budget
Processen att ta fram underlaget till strategin har fortlöpt under ca ett års tid, ca
300 personer har mötts i olika dialoger. 37 intervjuer, 6 workshops, 1
medborgardialog och ett flertal enkäter har genomförts. 2 filmer som redskap
har synliggjort arbetet och breddat deltagandet. 11 utbildningstillfällen för
ungdomar har anordnats för att möjliggöra deltagande i en trygg process.
Hela budgeten för framtagandet av strategin har hanterats inom Kultur- och
fritidsnämndens ram.
Ungdomsrådet, 6-8 representanter för
unga, arvode

13.300

Fria Kulturskapare, 3-6 representanter,
arvoden

13.500

Föreningslivet, 24 representanter

0

Film som redskap – utbildning av ca 20
ungdomar under sommaren 2021 i rörlig
bild som kommunikationsverktyg + film
”Med stora öron och blicken framåt”

80.000

Film ”Med siktet mot 2030 i full
samverkan” inklusive ca 20 intervjuer,

80.000

Unga utbildning inför workshops,
8 tillfällen av tjänsteperson

700

Gestaltning novell, författararvode

15.500

Gestaltning musik, kompositörsarvode

15.000

Totalt

218.000

Uppföljning och utvärdering
Strategin följs upp i den ordinarie uppföljningsprocessen för kommunen.
Intryck, uttryck, avtryck - resan är i full gång
Resan fortsätter kontinuerligt när strategins intentioner omsätts i praktiken,
genom initiativ för och med invånarna och andra aktörer i och utanför
kommunen med siktet inställt mot ett hållbart samhälle för alla. Den
inkluderande processen och de dialoger som lett fram till strategin har medfört
att riktningen i strategin redan är väl förankrad hos många invånare och aktiva
aktörer i kommunen. Strategin är därför redan verklighet innan den formellt är
antagen. Den lever redan hos kommunens ungdomar, föreningar och
kulturskapare som varit delaktiga och i de olika verksamheterna som
engagerats i arbetet med att ta fram strategin. När den är antagen finns många
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ambassadörer som kan fortsätta förankra och sprida strategins intentioner
vidare.
Filmer och musik som tagits fram under processen stärker det redan påbörjade
arbetet med att synliggöra och fortsätta arbeta i strategins anda. Möjligheterna
är många att med ytterligare konstformer förstärka och fördjupa strategin.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att förslag till kultur-och fritidspolitisk
strategi 2030 ”Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro" antas.

Barnperspektiv
Den här kultur-och fritidspolitiska strategin lägger grunden för kommande
samverkan mellan olika aktörer som tillsammans med barn- och unga i
Upplands-Bro skapar självklara platser i gemenskap. Det stärker deras
egenmakt, rätt att bli lyssnad på och rätt till lek, fritid, kultur och vila. För
barn- och unga innebär det också en förstärkt möjlighet till aktivt deltagande i
den egna utvecklingen och formandet av det egna livet. 2030 finns det inga
barriärer för att delta i kommunens kultur- och fritidsliv oavsett ålder.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni

Eva Falk

Kultur- och fritidschef

Verksamhetsutvecklare

Karin Haglund
Utredare

Bilagor
1. Förslag till kultur-och fritidspolitisk strategi ”Intryck, uttryck, avtryck:
Upplands-Bro”
Beslut sänds till



Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Intryck
Uttryck
Avtryck
Upplands-Bro
Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030
Antagen 2022-xx-xx
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Novellförfattare:
Emy Stahl, 2021

23 Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro kommun 2022-2030 - KS 22/0117-2 Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro kommun 2022-2030 : Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro

Social
hållbarhet

Miljömässig
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Förord
KULTUR-OCH FRITID lockar till fysisk aktivitet och

Genom att gestalta strategin med hjälp av författandet

kreativitet vilket bidrar till hälsosamma invånare

kan vi stärka den som ett redskap för att realisera

med lust att lära och pröva nya vägar i livet. Kultur

målen under resans gång.

upplevelser bidrar till livserfarenheter genom att få
oss att känna och reflektera. Kultur och fritid är

Vi har valt att gestalta strategin i nio kortare noveller.

också en nyckel till dialog, flera perspektiv, nya
idéer och en avgörande del i det informella lärandet.

Varje novell är förankrad i de viljeriktningar som

När vi medverkar till att människor känner sig

ringats in i de workshops, intervjuer och dialoger

delaktiga i något, blir sedda och uppskattade, vågar

som förts, i Agenda 2030, övergripande mål och

vi öppna upp för det som tidigare känts nytt och

övrig informationsinsamling. Novellerna knyter an

främmande. Meningsfullhet är hälsofrämjande och

till och gestaltar framtidsvisioner för de människor

skapar trygga samhällen med stor tillit.

som bor och verkar i UpplandsBro kommun 2030.
Samverkan, innovation, samhörighet, flexibilitet,

2030 ÄR KULTUR- och fritidsfrågor allas angelägen

framåtanda och samverkan igen är det som främst

het. Kultur- och fritidsverksamheterna är det livs

speglas.

viktiga kittet som samverkar brett. Skapar värden
mellan människor och husen.

Vi hoppas att de intryck novellerna ger skapar av
tryck och att du tillsamman med oss vill fortsätta

Vi har i den breda processen som använts för att
ta fram strategin, aktivt verkat för att invånare och

uttrycka dig för ett hållbart UpplandsBro. Håll till
godo!

aktörer i kommunen känt sig delaktiga och redan
idag skapat en samsyn och framförallt ett engage
mang.
Då de nationella, regionala och kommunala målen
siktar mot samma hållbarhetsmål blev det u
 ppenbart

Mattias Peterson  (C)
Kultur- och fritidsnämndens Ordförande

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

att vi ringade in liknande behov och viljeinrikt
ningar när det insamlade underlaget summerades.

Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030
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GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

SuperSökaren 2030
– TEST NUMMER 51. Är du med? frågar jag och place

ring. Sedan blev hela klassrummet en robotverk

rar roboten på startstrecket.

stad. Inte bara klassrummet förresten, för vi fick ta

– Kör, säger Sadja och trycker GO på surfplattan.

med dem till sommarfritids också om vi ville fort

Roboten rullar längs med skolkorridoren, bort

sätta där. Sommarfritids är en sjukt stor grej. Där

mot hörnet där vi har gömt laddaren. Den närmar

kan man gå även om man har slutat på vanliga

sig laddaren, viftar med sin lilla griparm, nu är den

f ritids, och så kommer dom som sommarjobbar.

nära och... Nej. Den rullar förbi.

Det är såna som har gått på skolan för kanske sex år
sedan, så dom är mycket yngre än lärarna och lite

SOMMARTERMINEN. Förutom de vanliga lektionerna

roligare. Dom fixar aktiviteter på bibblan, på skol

får fyrorna göra en musikal med lärare från kultur

gården, i Stjärnparken, vid borgruinen, på scenen …

skolorna, femmorna hittar på egna företag och

Och dom hjälper oss jättemycket med roboten. Det

sexorna gör aktiviteter för alla ettor som går på fri

verkar roligt att sommarjobba på fritids. Fast när jag

tids. Förra året när jag gick i tvåan fick vi måla till

blir stor och sommarjobbar vill jag vara i en affär.

sammans med en riktig konstnär. Men det bästa är

Eller köra traktor hos Maria.

nu i trean. Då kommer det några ingenjörer (typ
som uppfinnare) till skolan och man får göra massor

NU HAR VI ARBETAT i två veckor. Inte bara med roboten

av experiment. Vår ingenjör heter Bella. Hon f rågade

såklart, vi har fått göra andra uppfinningar också.

om vi hade några vardagsproblem.

Men Supersökaren är roligast. Och svårast. Dags för

– Vad är det? sa jag.

test nummer 52. SuperSökaren 2030 XL rullar iväg

– Det kan vara vad som helst. Finns det något ni

igen. Den åker längs korridoren och … Hallå? Vad

ofta bråkar om hemma?

händer?

– Alltså... allt! Men kanske mest laddaren. Min
storasyster hittar aldrig sin egen, och då tar hon

DEN SVÄNGER HÖGER och ut i kapprummet! Jag

min. Och så tappar hon bort den också.

springer efter och får tag i den precis innan trapporna.

– Jobbigt. Vad kan man göra åt det då?

Tur, för roboten vet inte att den inte kan gå i trappor

– Hon kan ju bara låta mina grejer vara ifred.

med sina hjul. Det är så med robotar, de vet ingenting

– Men tänk om du kunde hjälpa din syster på

som inte vi människor har lärt dem. Jag har lärt mig

något sätt? Med att hitta sin egen laddare?

en hel del om robotar och ingenjörer på sommar
terminen. Jag är rätt bra på att få idéer, så jag tror att

JAG VISSTE DIREKT vad den skulle heta. SuperSökaren

jag skulle passa som det. Ingenjör alltså, inte robot.

2030 XL. Roboten som hittar borttappade grejer. Vi

Okej. Dags för testomgång 53.

fick börja med att titta på en film om programme
Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030
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		Vi vill arbeta med
fristående aktörer
i samverkan med
skolan.
Workshop Utbildningskontoret
och Kultur- och fritidskontoret

		Skolan 2030 har
fokus på hela livet
runt omkring
eleven, inte bara
utbildningen.
Workshop Utbildningskontoret
och Kultur- och fritidskontoret

samarbete mellan
olika åldrar

skola
även på
sommaren
öppna en
ny värld
nära koppling
mellan skola
och fritid

nå drömmar
I samklang med:
• Vi bygger en kultur som uppmuntrar till innovation
och nyfikenhet. (Ur Digitaliseringsstrategin UpplandsBro)
• Kunskap om företagande och entreprenörskap
ska vara en naturlig del, särskilt i skolan. (Ur
Näringslivsstrategi Upplands-Bro)

		Bra förutsättningar redan
		i låga åldrar skapar möjlighet
till egenförsörjning och att nå
drömmar stora som små.
Workshop Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidskontoret,
Föreningsliv, Unga, Fria professionella kulturskapare

• Upplands-Bro kommun verkar för tillväxt driven
av innovation och företagsamhet. Därför arbetar vi
aktivt med att kunskap om företagande och
entreprenörskap ska vara en naturlig del, särskilt i
skolan. Det möjliggör för ett livslångt lärande och
en god k
 ompetensförsörjning för näringslivet och
stora valmöjligheter för individen. (Ur
Näringslivsstrategi Upplands-Bro Kommun)

• Kulturen stärker demokratin i en öppen, jämställd,
jämlik och inkluderande region. (Kulturstrategi
Region Stockholm/ RUFS 2050)
• Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till
kultur. (De nationella kulturpolitiska målen 2009)

Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030
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GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Att fånga stjärnorna
– PAPPA. PAPPA. Pappa!

hundra personer men blir alldeles stel när det ska

– Ja?

lekas med lego.

– Du står på Merkurius.

– Vi ska på visning, säger jag. Guidad tur i observa

Leah laddade ner appen så fort vi kom hit och nu

toriet, den börjar klockan två.

springer hon runt i grönområdet och jagar planeter,

Hans barn ropar.

stjärnor, asteroider. Jag flyttar mig från Merkurius

– Slut på vilan, skrattar han och kastar sig i väg.

och sätter mig på en av de uppvärmda stenbänkarna
utanför observatoriet. Bekvämt. Jag tar upp mobilen

Jag sitter kvar. Hur kan det vara så enkelt för vissa?
Så självklart?

och ansluter till det lokala wi-fi:t, tänker att jag kanske

– Pappa, du måste vara med.

hinner beta av några mejl.

– Va? Nej, jag …

– Vad är det med ungar och rymden egentligen?
En annan pappa har satt sig på bänken bredvid.
Han är alldeles andfådd, har sprungit runt med sina
barn ända sedan vi kom.

– Du måste. Det är multi-player, man måste vara
två och samarbeta för att samla alla. Snälla.
Jag ser på Leahs ögon att hon egentligen redan har
gett upp. Hon vet att jag kommer säga nej. Jag sneglar

– Något steg i utvecklingen säkert, fortsätter han.

mot den andra pappan som hunnit ända bort till

Mina är som besatta. Vi har varit här säkert fem g
 ånger

skogsbrynet. Skärp dig nu, hur svårt kan det vara?

i sommar. Vi bor i Järfälla. Har ni varit vid gravfältet?

Jag tar ett djupt andetag, försöker få hjärtat att slå

Rösaring eller vad det heter. Om man ö
 ppnar appen

lite lugnare.

där så förflyttas man till vikingatiden. Shit alltså,

– Okej, säger jag.

vilken träningsvärk jag kommer ha i morgon.

Jag ger Leah mobilen, hon laddar ner appen.
UNIVERSUMS ÖDE VILAR I DINA HÄNDER

JAG HAR ALDRIG varit bra på att leka. Har mest tittat

står det på skärmen. Och sedan

på när andra föräldrar ålat runt i sandlådor och

VÅGAR DU ANTA UPPDRAGET?

klättrat på klätterställningar. Jag försökte några

Jag tvekar ett ögonblick. Sedan trycker jag JA.

gånger när Leah var riktigt liten men nu har jag gett
upp. Putta på gungan går bra men … Jag tror att jag

EN HALVTIMME SENARE har jag gräsfläckar på knäna

får prestationsångest. Det är som att hjärnan stängs

och lera på skorna. Jag kollar på klockan och ser att

av. Vad är det för sorts förälder egentligen? Som kan

vi har missat visningen, skit samma, det blir en

stå och hålla presentationer på jobbet för flera

annan dag. Vi ska fånga stjärnorna!

Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030
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Upplands-Bro har
stark attraktionskraft
som besöksmål.

Vi ska lyfta vår
historia i vår närmiljö tidigt i livet .

Workshop Kommunstyrelsen,
Kultur- och fritidskontoret,
Föreningsliv, Unga, Fria professionella kulturskapare

Workshop Kommunstyrelsen, Kulturoch fritidskontoret, Föreningsliv, Unga,
Fria professionella kulturskapare

synliggöra
kulturhistoriska
miljöer

upplands-bro
som besöksmål

generationsöverskridande
mötesplatser
I samklang med:
• Vi identifierar digitalt utanförskap och överbryggar
det med utveckling i samverkan med användare
och andra aktörer. (Ur Digitaliseringsstrategin
Upplands-Bro Kommun)
• Använda kultur och kulturmiljöer som resurs i
samhällsplaneringen. (Kulturstrategi Region
Stockholm/ RUFS 2050)
• Upplands-Bro kommun arbetar kontinuerligt och
tillsammans med övriga samarbetspartners för att
stärka och positionera varumärket Upplands-Bro.
(Ur Näringslivsstrategin Upplands-Bro Kommun)
• Främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas (De nationella kulturpolitiska
målen 2009)
• Resultaten tyder på att fysisk aktivitet är betydelse
fullt, inte bara för skolbarns kroppsliga hälsa, men
också för deras psykiska hälsa. Därmed är det viktigt att arbeta aktivt för att ge alla barn förutsättningar för att vara fysiskt aktiva och uppleva
rörelseglädje, o
 beroende av social och socioeko

Genom att det finns ett utbud
och en kommunikation som
tilltalar alla, genom att både
kommunala tjänstepersoner
och civilsamhälle bidrar. Vi
mår bra fysiskt och p
 sykiskt
och vill därför stanna kvar på
hemorten.
36–45-åring i Medborgardialog
”Hur har vi fått med alla 2030?”

nomisk bakgrund. Skolan är en viktig arena för ett
sådant arbete. (Folkhälsomyndighetens rapport
Skolbarn som är fysiskt aktiva rapporterar bättre
psykisk hälsa 21 april 2021)

Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030
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GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

En omöjlig idé
JAG TRODDE JU inte att han skulle ta det på allvar,

TÄNK OM DOM skulle glömma mig här? Det vore inte

den där grabben. Tyckte väl mest han kom och

så dumt. Där hemma är det snart dags för kvällsmat

störde när han frågade om det var något jag drömde

och kvällsmedicin, men jag skulle sitta här. Lyssna

om. Tänkte att om jag säger något omöjligt så lämnar

på fåglarna. Vicka på tårna. Blunda i solskenet.

han mig ifred och går och tjatar på någon annan i

– Nu, säger jag. Nu fryser jag.

stället.
SÅ TAR HAN tag i stolen och jag är uppe på land igen.

– Jag skulle vilja bada, sa jag.
– Bada? I ett badkar?

– Hur kallt är det egentligen? undrar jag.

– Nej för fan. I Mälaren.

– Vi kollar på skärmen, säger han och drar i väg
mig mot stugan.

SEN GICK ALLT väldigt snabbt och nu står vi här. Eller

18 grader står det, det ser jag redan på långt håll.

jag sitter ju, i rullstolen. Men vi är verkligen här, vid

Fy fan. Men när vi kommer närmare ser jag något

badplatsen vid Lillsjön. Här har hänt en del. Ett om

annat också. Är det fiskar?

klädningsrum. Toaletter. Massa cykelställ. Och en

– Jag tror att det sitter en kamera i vattnet, säger

ramp som går hela vägen ner i sjön, en sån där rull

killen. I vassen någonstans. Kolla, man kan sjunga

stolsramp. Det här är vansinne. Men det kan jag ju

karaoke också.

inte säga nu, när dom har bokat färdtjänst från rese

Han trycker på en symbol på skärmen. Blowin’ in

poolen och allt. Och nu ska jag tydligen i. Av med

the wind spelas och vi sitter och lyssnar en stund.

skorna, av med stödstrumporna. Badkläder har jag

– Vill du åka hit nästa vecka igen? frågar han.

inga men de klädde på mig shorts och en gammal

– Går det?

t-shirt i morse.

– Om du vill så. Man kan få åka på utflykt till

– Jag vill bara bada fötterna, säger jag.

Sigtuna också. Eller spela Wii i Drömparken till

Ut på rampen och sakta ner mot vattenbrynet.

sammans med barnen.

Skinnet på tårna drar ihop sig i det kalla vattnet. Jag

– Nej. Jag vill bada. Kommer du då också?
– Förmodligen. Jag har sommarjobb på aktivitets

kvider.

gruppen fram till september.

– Ska jag köra upp dig igen? frågar han.
– Nej, hör jag mig själv säga.
Nu når vattnet nästan till knäna. Det pirrar i hela

NÄSTA VECKA SKA jag bada. Dags att köpa badbyxor.

kroppen. Jag sitter en stund. Vänjer mig.
– Vill du upp nu?
– Bara lite till, säger jag. Går det att komma lite
längre ut?
– Du kommer se ut som ett russin.

Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030
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		Äldre i framtiden kommer sätta
helt andra krav på äldreomsorgen,
de kommer inte nöja sig med att
spela Bingo … Vi måste kunna
erbjuda många olika aktiviteter
och stimulans.
Film ”Med stora öron och blicken framåt”

stolthet över sin närmiljö

aktivitet över
generationsgränserna

frihet att
kunna välja och
förutsättningar
för det

		Omtanken om varandra
och vår närmiljö ger hållbarhet och plats för tillit.
Workshop Kultur- och fritidskontoret, Föreningsliv,
Unga, Fria professionella kulturskapare.

I samklang med:
• Genom digitaliseringen har vi 2035 förbättrat och
utvecklat vår service och våra tjänster till
invånare, näringsliv och besökare. (Ur
Digitaliseringsstrategin Upplands-Bro Kommun)
• Digitalt utanförskap ska överbryggas genom
samarbete. (Ur Digitaliseringsstrategin Upplands-Bro
Kommun)
• Öka tillgängligheten till och deltagandet i kultur
livet. (Kulturstrategi Region Stockholm/ RUFS 2050)

• SBU. Välfärdsteknik – digitala verktyg som s ocial
stimulans för äldre personer med eller vid risk för
psykisk ohälsa. En kartläggning av systematiska
översikter. (Stockholm: Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017.
SBU-rapport nr 268)

Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030
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GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

Lag Chill. Lag
Lagom. Lag Bäst.
JAG VAR PÅ VÄG att sluta. Vi hade gått upp till tre

FÖRSTA SA JAG inget till de andra i laget. Men jag

träningar i veckan plus matcher. Livet var bara

började prata med massa annat folk. Jag pratade

skola, hem, packa kläder, springa till idrottsplatsen,

med styrelsen. Jag pratade med vår tränare som inte

äta banan, byta om, träna, äta, sova och så samma

hade tid att träna ett lag till men visste någon som

sak igen nästa dag. När skulle jag plugga? I duschen?

kanske kunde. Jag pratade med kommunen som sa

Kan man gå in i väggen när man bara är fjorton?

att de kunde lägga ut det på sina sociala medier. Jag

Tränaren och de andra i laget verkade inte fatta vad

pratade med massa företag och hittade till slut ett

jag menade när jag sa att man måste hinna med

som ville sponsra oss.

annat också.
JAG BERÄTTADE OM det efter en match. Först sa jag
JAG HADE EGENTLIGEN redan bestämt mig. Funde

att jag skulle sluta i laget, och sen berättade jag att

rade på hur jag skulle berätta för de andra. De flesta

jag skulle starta ett nytt. Och att man fick hänga på

av oss har spelat tillsammans sedan vi var sju. Men

om man ville. Först blev det tyst. Sen sa Melina att

en kväll såg jag det på anslagstavlan. En tid skulle

hon gärna ville vara med. Sen Azra. Till slut var vi

bli ledig på planen på torsdagar. Det var ödet eller

fem personer.

något.
DET ÄR TVÅ år sedan nu. Nu är vi tjugoåtta spelare. I
JAG SKULLE STARTA ett nytt F15-lag.

vår ska dom dra i gång ett pojklag enligt samma

Lag Lagom. Lag Chill. Lag Bäst.

modell. Och förra veckan ringde det en från Sollen

Det skulle vara precis som ett vanligt fotbollslag,

tuna FK och frågade hur vi hade gjort för att få så

men med några viktiga skillnader:

många tonårstjejer att fortsätta med fotbollen. Vad
är hemligheten? På onsdag ska jag dit och b
 erätta för

MAX TVÅ TRÄNINGAR i veckan. Det skulle vara okej

deras styrelse. Sen ska vi dra till Stjärnparken med

att skippa ibland om man har mycket i skolan. Ingen

laget.

press på att vara bra. Alla skulle få spela på alla posi
tioner. Minst en träning i månaden skulle bytas ut
mot någon annan aktivitet, typ en filmkväll.

Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030
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		För att samverkan ska
funka och alla ska med så
är det viktigt att vi delar
samma bild av var vi vill
framåt, på alla n
 ivåer.

		Ett mer sammansvetsat
samhälle. Ett UpplandsBro och Vi-känsla.

Film ”Med stora öron
och blicken framåt”

Workshop Kommunstyrelsen, Kulturoch fritidskontoret, Föreningsliv, Unga,
Fria professionella kulturskapare

bredda
utbud

mötesplatser
med fler
funktioner

		Ungt ledarskap som
förebilder, ger erfarenhet,
leder till meningsf ullhet,
leder till arbete och
meningsfullhet.

		Om jag får vara
med och påverka så
vill jag det till 110%!
Film ”Med stora öron och
blicken framåt”

Intervju med föreningslivet

I samklang med:
• Rapporten visar att ett genomsnittsvärde på cirka
55% av tjejerna i högstadiet helt lämnat idrotten.
Helt klart fler än hos killar i samma ålder. I gymnasiet stiger siffran till cirka 60% för båda könen.
Orsakerna har en hel del variationer. (Ung Livsstil nr
31 Juni 2020)

• Du har rätt till lek, vila och fritid. Alla barn har rätt
att få göra saker som är roliga på fritiden. Det kan
vara att idrotta eller lyssna på musik. Men du som
är barn har också rätt att vila. Du har rätt att
koppla av och få sova. (Artikel 31 Barnkonventionen)

Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030
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GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Vi spelar i London,
New York och Sydney
DUNK DUNK DUNK dunk

Och så gör vi det. Jag sköter baskaggen.

Jag sitter alltid och stampar med högerfoten. I
bilen, i sängen, i skolan, på elbussen mellan Kungs
ängen och Bro.

dunk dunk dunk dunk
Och Dimitri går helt crazy bananas på resten av
trummorna.

dunk dunk dunk dunk.

I julas skulle alla vara med på den stora konserten.

Åttio slag per minut är mitt favorittempo. Det är
så fort ett hjärta slår.

Hundra personer i publiken! Jag vågade inte. Var
rädd för att bli nervös och tappa takten när alla
t ittade. Så nu övar vi med VRglasögonen varje gång.

DET ÄR KLART att jag vet att jag är annorlunda. Folk

Jag och Dimitri spelar i London, New York, Sydney,

brukar titta på min familj när vi är ute på stan. Först

för hundra, tusen, tiotusen personer! På låtsas, men

får dom syn på mig. Sedan tittar de på mina föräld

det KÄNNS som på riktigt.

rar. Sedan tittar de på mig igen.

Det är viktigt att jag övar

Jag vet att det inte kommer gå över och jag vet att
det heter Downs syndrom.

dunk dunk dunk dunk
för när jag fyller femton får jag vara med i Funkis

– Du är så fin precis som du är, säger folk.

festivalen

För det mesta tror jag på dom. Men ibland, när
folk tittar med den där speciella blicken, känner jag
att jag bara vill skrika.

dunk dunk dunk dunk
jag kommer bli världens första trummis som
t ävlar där
dunk dunk dunk dunk

DIMITRI TITTAR INTE på det sättet. Alltså min trum

Då kommer jag inte vara rädd längre

lärare. Han säger bara:

dunk dunk dunk dunk

– Rock ’n’ roll! Nu kör vi!

jag kommer gå ut på scenen och ropa
– Rock ’n’ roll! Nu kör vi!

Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030
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		 Lägre avgifter, större medvetenhet, förbättrade digitala rum
och större tillgänglighet.
Workshop Kultur- och fritidskontoret, Föreningsliv,
Unga, Fria professionella kulturskapare

		 Vi måste tänka större
och tillsammans, mötas
och lyssna på v
 arandra,
så vi når fler grupper.
Workshop Kultur- och fritidskontoret,
Föreningsliv, Unga, Fria professionella

kultur
som
redskap

stärkt självkänsla

lustfyllt
lärande

		 Alla är lika betydelsef ulla,
ökad tolerans och acceptans,
få med oss grupper som
annars kan g
 lömmas bort.

		 Vi har fått med alla genom bättre
inkludering och tillgänglighet,
det finns nu fler sätt att ta kontakt
med tjänstepersoner i k
 ultur och
fritid för att uttrycka behov och
det finns flera lokaler i varje del
av kommunen så alla kan delta
i aktiviteterna och kostnader och
resevägar ska ha tagits i bättre
beaktning.

Workshop Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidskontoret,
Föreningsliv, Unga, Fria professionella kulturskapare

I samklang med:
• Ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt
liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i
samhället. (Artikel 23 Barnkonventionen)

17–25-åring i Medborgardialog ur
”Hur har vi fått med alla 2030?”

• Öka tillgängligheten till och deltagandet i kultur
livet. (Kulturstrategi Region Stockholm/ RUFS 2050)
• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.
(De nationella kulturpolitiska målen 2009)

• Vi tar initiativ, är öppna och mottagliga för nya
tankar och synsätt. Vi bryr oss. Omtanken om varandra och vår närmiljö ger hållbarhet och plats för tillit.
(Ur Digitaliseringsstrategin Upplands-Bro Kommun)

Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030
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GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

En liten del
av det är mitt
IDAG SKA DET rivas. Hela huset är släckt, tomt, kallt.
Vi har gått dit för att titta allihop.

Man kunde testa sina idéer i en enorm legomodell
som stod mitt på golvet, det fanns surfplattor med

Vi visste ju att det skulle hända. Den gamla kon

modelleringsprogram eller så kunde man skriva

torsbyggnaden skulle rivas till sommaren och där

sina idéer direkt på väggarna. Solceller, skrev jag.

för fick Ungdomsrådet och skolan använda det. En i

Andra hade skrivit gym, e-sporthall, musikstudio, mjuk-

ungdomsrådet hade varit i Berlin och sett en konst

glassmaskin. Vi ritade massor av förslag på plattorna.

utställning, ett gammalt sjukhus där hundra konst

Det blev nästan som en tävling att få in så många

närer hade fått varsitt rum att göra ett konstverk av.

aktiviteter och funktioner som möjligt. Flera kvällar

Alla som ville vara med skulle bli indelade i grupper,

var en arkitekt medoch lyssnade på våra förslag.

varje grupp skulle få ett rum och fyrahundra kronor
till material. Om vi ville fick vi jobba med projektet

– DEMOLERINGSKULA HETER DET, säger någon. Ett

på bildoch musiklektionerna. En del gjorde det kan

sånt där klot man river hus med.

ske mest för att slippa skolan men några av oss var

Och nu är det dags. Maskinen mullrar fram. Huset

där hela kvällarna. Skissade, målade, tapetserade, åt

står tyst. Fönstren är som döda ögon. Det känns

micropizza i det gamla lunchrummet. I slutet av

sorgligt. Vi har fått se ritningarna som arkitekten

terminen hade vi vernissage. Hundratals kom, inte

har gjort. Maleks supersmarta konstruktion i dans

bara såna vi kände.

salen med en utfällbar scen, och med skärmar som
hissades ner från taket för att göra om hela lokalen

ETT RUM VAR fyllt med bara röda saker. Rött golv,

till massa små grupprum, den idén var med nästan

röda stolar, röda väggar, röda kaffekoppar och röda

exakt så som han hade ritat den. Och arkitekten

gardiner. Som att gå in i någons hjärta.

nappade direkt när jag sa att man borde använda

I ett rum var det en kille som sjöng. I nästa hängde

spillvärmen från servrarna på kommunens IT-

ett solsystem g jort av gamla fotbollar. Min grupp

avdelning som finns i huset bredvid. Så källaren som

g jorde om rummet till en skog. Med mjuk mossa,

egentligen skulle vara förråd, blev ett stort odlings

riktiga trädstammar och en pytteliten sjö. Överallt

rum med UV-lampor och automatisk bevattning.

i mossan stod det små porslinsdjur gömda. Det

Där kommer det odlas färska kryddor till kommu

k ändes som en magisk sagovärld.

nens skolor och äldreboenden.

DET STÖRSTA RUMMET tillhörde alla. Där kunde man

liten, liten del av det är mitt. Jag var ju med och

hjälpa till att bestämma hur det nya huset skulle se

h ittade på det. Det blir lite som vårt skogsrum. Jag

ut, det som skulle byggas på samma plats. Ett aktivi

ska ställa dit några av porslinsdjuren.

Och fast det tillhör alla så känns det som att en

tetshus, för alla i kommunen.
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		Ett bra centrum för mig
är ett ställe där det finns
parkbänkar och trevliga
invånare.
Ung Krafts undersökning/Omdaning Bro

		Jag tycker lärare i skolor och
sånt borde lära ut alla ung
domar redan från start att
vara delaktiga och hjälpa till
och samverka i sin kommun.
12–16-åring i Medborgardialog
”Hur har vi fått med alla 2030?”

stärka kommunikation i utveckling

aktivera
platser och
fastigheter

demokrati
		Alla ska få säga sin åsikt
och ingen idé är dålig.

fritid och skola ska
hänga ihop

Film ”Med stora öron och blicken framåt”

I samklang med:
• Kulturen stärker demokratin i en öppen, jämställd,
jämlik och inkluderande region.
Använda kultur och kulturmiljöer som resurs i
samhällsutvecklingen.
Stärka möjligheter till konstnärlig utveckling
(Kulturstrategi Region Stockholm/ RUFS 2050)
• 2030 har samhällsomdaningen, genom ett arbete
baserat på tillväxt, mod, helhetssyn och samverkan – genererat sociala, ekonomiska och strukturella värden inte bara i småstaden Bro, utan i
kommunen som helhet. (Effektmål Omdaning Bro)

2030 finns barn och ungdomar
med i styrelserummen … Vi har
stärkt barnens bästa och deras
möjlighet att påverka är en självklarhet. Barnen har klagorätt.
Workshop Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidskontoret,
Föreningsliv, Unga, Fria professionella kulturskapare

• Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt
att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. (Nationellt mål för ungdomspolitiken)
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GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Odlingslådor & äppelträd
CYKELN GÅR SÅ tungt, borde fylla på luft men när

Som en sång. Varför står det här trädet här? Ett ur

ska jag hinna leta efter cykelpumpen? När som helst

gammalt fruktträd mitt på gräset. Kanske fanns det

kommer de att ringa från föris, Ivar var kanske ändå

en stuga här, innan stad och pendeltåg och cykel

lite snorig när jag lämnade honom men han hade ju

banor. Ett litet torp med odlingarrunt omkring, och

ingen feber och är jag inte på jobbet idag heller blir

en torparkvinna i sjalett. En sliten liten gumma med

det kaos nästa vecka och då måste jag dessutom vara

fjorton barn. Brukade hon också stå här och lyssna

ledig på fredagen för begravningen.

på surret och känna huvudvärken lätta?

Om jag smiter fem minuter tidigare från APTmötet så hinner jag svänga upp till pappainnan jag
cyklar hem, fråga hur han vill göra med alla mamma

– Hallå? Mår du bra?
Jag öppnar ögonen och där står hon. Men inte i
sjalett och träskor utan i arbetsbyxor och keps.

saker, vore det inte enklast att bara packa ner allt och

– Jadå. Jag bara vilar lite.

ringa en flyttfirma och har han ringt Skatteverket än?

– Är det säkert?

Inte tänka på mamma nu, då börjar jag bara gråta.
Nu cyklar jag förbi odlingslådorna, det har börjat

OCH PLÖTSLIGT BARA rinner allt ur mig. Jag vet inte

växa ordentligt i dom.Vilka är detsom odlar här

om det är för att jag sovit så himla dåligt eller om

egentligen, någon förening? Jag bordeverkligen

det är för att hennes röstpå något sätt påminner om

engagera migi något, det är hälsosamt med n
 ärodlat

mammas, men plötsligt har jag berättat allt. Om allt

och viktigt att ha ett sammanhang utanför jobbet

krångel med bouppteckningen, om vabandet som

och det ärviktigt för barnen att se att vi vuxna verk

aldrig tar slut, om huvudvärken som gör det svårt

ligen gör något åt klimathotet och nu kommer

att somna om kvällarna. Hon lyssnar. Säger sedan:

huvudvärken igen. Omjag bara inte vore så trött på

– Vill du seodlingarna?

helgerna och sedan det här med mamma.

Vi går bort mot odlingslådorna. Massor av små
blad. Hon pekar. Tomat, spenat, zucchini.

ETT HÖGLJUTT SURRANDE. Det måste varaförskolan.

– Det är så fint här, suckar jag.

Stannar mitt på cykelbanan, tar upp mobilen. Men

– Du kanske vill vara med och odla? Det är en före

skärmen är svart. Inga missade samtal. Vad är det

ning, allakan gå med. Vi har temadagar för skolorna

som surrardå? Jag tittar till vänster. Ett äppelträd.

och vi kommer snart bygga ett växthus och …

Ett moln av vita blommor, och det är därifråndet
kommer. Jag kliver av cykeln, hypnotiserad av ljudet.
Tusentals blommor och i nästan varje 
blomma
k ravlar ett bi, en humla, en fluga omkring.

Jag tror att hon ser hur steltoch stressat mitt leende
blir, för hon säger bestämt:
– Eller så kommer du bara på skördefesten i sep
tember. Det går bra det också. Jag ska se till att du

Jag tittar mig omkring. Ingen i närheten. Jag

blir inbjuden. Och ta med din pappa också.

duckar under de lägst hängande grenarna och nu

Jag cyklar vidare mot jobbet. I cykelkorgen ligger

står jagnära stammen.Här är surret nästan öron

en påse med några späda spenatblad att piffa upp

bedövande. Jag blundar och låter det fylla huvudet.

matlådan med.
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		 Vi ska ta tillvara på det gröna vi har här,
skog och mark, att fortsätta odla och vara
en jordbrukskommun. Att fler ska kunna
komma ut och vara med och odla och se
var maten kommer ifrån, i det må bättre
fysisk och psykiskt.
Film ”Med stora öron och blicken framåt”

		 Mitt favoritträd
är äppelträd.
Ung Krafts undersökning/
Omdaning Bro

hållbart
samhällsbyggande
generationer
som möts
närhet till
landsbygd

I samklang med:
• Klimatet är starkt kopplat till samhällsbyggnadsfrågorna och hur vi planerar och bygger i
Upplands-Bro kommer att avgöra hur vi påverkar
och påverkas av klimatet. Anpassning till ett förändrat klimat måste ske i alla delar i kommunen
och redan i planeringsstadiet av nya byggnationer
och verksamheter...
Tillsammans verkar vi för ökad trygghet och en
klimatneutral kommun år 2030 samt att UpplandsBro ska bli en folkhälsokommun.
(Ur Näringslivsstrategin Upplands-Bro Kommun)
• Kulturupplevelser, möten och bildning bidrar till
en god livsmiljö i en tillgänglig region.
(Kulturstrategi Region Stockholm/ RUFS 2050)

		 Du måste inte alltid e
 ngagera
dig men det är viktigt att ändå
kunna få vara del av något, det
samhället blir inkluderande
och hållbart!
Workshop Socialkontoret och
Kultur- och fritidskontoret

• Hälsosamma levnadsvanor främjar en god hälsa.
För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är
det viktigt att stärka människors handlingsutrymme
och möjligheter till hälsosamma levnadsvanor
och så långt som möjligt ta hänsyn till hur olika
sociala grupper påverkas. För att bidra till en god
och jämlik hälsa behöver insatser inom området
levnadsvanor vara både främjande och före
byggande. (Nationella folkhälsomål; Levnadsvanor)
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GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

Nummer Elva
JAG SMYGER FÖRSIKTIGT in i sporthallen. Matchen

Och tillsammans med Nummer Elva, såklart. Vår

har redan börjat. Jag går upp på läktaren och a nsluter

för
hopp
n ing var att om han kunde hitta en

mig till klungan av föräldrar som tittar på sina barn.

f ritidsaktivitet där han fick känna att han var bra på

Känner mig lite som en inkräktare, men jag var

något, skulle han bli bättre rustad för att tackla

tvungen att gå hit. Jag letar, låter blicken fara över

svårigheterna i skolan. Problemet var att alla förslag

det tjugotal mellanstadiekillar som springer runt på

jag kom med var tråkiga, dumma, idiotiska.

planen. Var är han?

– Kanske är det inte förslagen som är fel? sa Lene.

Där. I en lite för stor lagtröja med siffran elva på

Det kanske är dig det är fel på?

och lång hästsvans i nacken. Han är sig lik, och sam

– Ursäkta? sa jag.

tidigt inte. Han verkar lugn. Koncentrerad.

– Äh, ta det inte personligt. Du ska få numret till
en av Inspiratörerna.

SKORNA GNISSLAR MOT underlaget, tränarna ropar

Lene gav mig numret till Anton, och jag bjöd in

instruktioner, tempot höjs. Nummer Elva med häst

honom till nästa möte. Anton är över en och nittio

svansen får bollen, tar sig fram över planen, han är

lång, går i tvåan på gymnasiet och pratar malmö

så snabb, fintar sig smidigt förbi försvaret, närmar

itiska som Zlatan. Tre egenskaper som gör honom

sig målområdet som är helt fritt, skjuter mot mål

skitcool. I alla fall i en femteklassares ögon. Dess

och...Domaren blåser av och pekar mot Nummer

utom är han innebandymålvakt.

Elva. Hög klubba. Ogiltigt mål, frislag för andra

– Du, sa han till Elvan. Du ser ju sjukt snabb ut.

laget.

Har du provat innebandy?

JAG HÅLLER ANDAN. Nu kommer det att smälla.

TILLBAKA TILL HALLEN. Nummer Elva står ensam kvar

Domaren kommer utifrån, han vet inte hur Nummer

i målområdet, matchen fortsätter i andra änden av

Elva funkar, vet inte att han varit avstängd från

planen. Jag ser hur ilskan bubblar upp i honom, ser

skolan i flera omgångar för att han varit aggressiv

att han vill drämma klubban i marken, ta sönder

mot både lärare och klasskamrater, vet inte att

någonting.

minsta motgång tänder en gnista som leder till

Men så skakar han av sig det. Bokstavligt talat.

explosion. Jag minns uppgivenheten när vi träffades

Han liksom ruskar på hela kroppen och sedan

i höstas. Förtvivlade lärare. Allvarlig rektor.

joggar han i väg, som om inget hänt. Får till några

Utmattade föräldrar. En frustrerad liten kille med

riktigt snygga passningar. Highfivar en kompis.

hästsvans. Alla tittade på mig.

Tackar motståndarlaget för god match och för
svinner sedan in i omklädningsrummet. Jag vinkar

SÅ FORT JAG hade sett till att skolan fått de extra

och gör tummen upp till Anton som sitter längre

resurser de behövde tog jag som vanligt kontakt

bort på läktaren, och till Tränar-Dani som såg till

med Lene på Kultur & Fritid. Vi började bolla idéer

att snabbt ordna plats i laget för Nummer Elva när jag

tillsammans med föräldrarna och skolans kurator.

ringde.
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		 Tillgängliga lokaler
för de med funktionsvariationer och bred
representation bland
personalen.

		 Vi har öppna samtal där alla bjuds
in till debatt och där anpassningar
görs så att alla har möjlighet att
delta på ett eller annat sätt. Inklude
ring är en praktik vi genomför!

Workshop Kultur- och
fritidskontoret, Föreningsliv, Unga,
Fria professionella kulturskapare

17–25-åring i Medborgardialog ”Hur har vi fått med alla 2030?”

självkänsla

psykisk
hälsa för
unga

		Många spontanaktiviteter att prova på
och testa, utan krav på prestation eller
att delta r egelbundet. Inspiratörer har
en r elation till m
 edborgarna, t.ex. de
som arbetar i skola, äldreboenden etc.
Aktiviteter finns på platser där
människor redan är.
Workshop Kultur- och fritidskontoret, Föreningsliv,
Unga, Fria professionella kulturskapare

I samklang med:
• Rörelse och träning har betydande positiva effekter
för att förhindra eller lindra depressiva symptom.
Regelbunden fysisk aktivitet har även en antidepressiv effekt hos personer med neurologiska sjukdomar.
Träningen förbättrar livskvalitet och stresshantering,
stärker självuppfattning och social kompetens.
Dessutom minskar fysisk aktivitet oro hos personer
som lider av oro- och stressrelaterad sjukdom.
(Riksidrottsförbundets FOU-rapport Idrottens samhälls
nytta 2017)

		2030 har vi suddat ut
g ränserna mellan
människor som vi ser
finns idag. Förenings
liv, skola, s ocialtjänst,
kultur- och f ritid – allt
hänger ihop och
jobbar gemensamt!
Workshop Socialkontoret och
Kultur- och fritidskontoret

• Ojämlikhet i livsvillkor och möjligheter mellan
olika familjer bidrar till att barn har skilda förutsättningar att utvecklas under det tidiga livet. För att
åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt
att skapa, stötta och stärka en god start i livet och
jämlika uppväxtvillkor, så att alla barn får grund
läggande förutsättningar att utifrån sina villkor
utveckla kognitiva, emotionella, sociala och fysiska
förmågor. (Nationella folkhälsomål; Det tidiga livets
villkor)
• Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör
barn. (Artikel 3 Barnkonventionen)
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GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

En riktning framåt
SÅ FORT SKOLAN töms på elever vid 15-tiden d roppar
de första in. Kursdeltagarna känner varandra väl
nu, samåker till träffarna och turas om att fixa fika.
”Fotokurs för seniorer” är en ren nybörjarkurs men
nu i slutet av terminen diskuterar de vant fördelarna

EN BLOMMA.
E n flicka som går över skolgården med sin förälder
i ena handen och trumpinnar i den andra.
En kvinna som betraktar ett blommande äppel
träd.

med olika kameramodeller och hjälper varandra

Några barn som bygger en slalombana åt en robot.

med inställningarna. Dessutom har en man i fyrtio

Permaodlingen nere vid pendeln.

årsåldern hakat på tillsammans med sin 13-åriga
dotter, så någon seniorgrupp är det inte heller längre.
Det känns konstigt att vi bara träffats tio gånger.
Och det känns ännu konstigare att jag bara bott ett

En kille med hästsvans som kliver av bussen med
en innebandyklubba på ryggen.
Ett tjejgäng som spelar fotboll.
En pappa som leker med sin dotter nedanför
observatoriet.

år här i Kungsängen.

Bygget av linbanan. De splitternya solpanelerna
DET VAR TRE saker jag letade efter när det var dags

glänser i solljuset.

att flytta. För det första ville jag vara nära barn

En gammal man i rullstol som blundar mot solen.

barnen i Jakobsberg. Det andra var att jag skulle

Några gymnasieungdomar som bär ett lass tapet
rullar över torget. De har färgfläckar på händerna

kunna fortsätta driva min fotoskola.
Inte på heltid, och inte i egna lokaler som förut,
men så mycket jag orkade. Och här verkade det

och målmedvetna ansikten.
En skog. En sten. En jättestor blå smurf.

fi nnas intresse både från kommunen och invånarna
för nya verksamheter. Jag kunde få hyra skolans

– DET ÄR MÄNNISKORNA som är mest intressanta,

bildsal på kvällarna och biblioteket sa ja direkt när

säger någon.
– Varför då? frågar jag.

jag frågade om vi kunde få ha
utställning där i slutet av kursen. Och det tredje …
Det är klyschigt men jag har alltid älskat att fota

– Jag vet inte, man blir fångad på något sätt.
– De är glada, säger någon annan.

vatten. Ljuset, speglingarna, den ständigt föränder

– Inte alla. Kvinnan vid äppelträdet verkar trött.

liga ytan. Och här låg Mälaren som en silvertråd

– Men alla har en känsla. Man blir nyfiken på dom.

mellan skogar och berg. Tretton mil stränder. Jag

– Gubben i rullstolen är så fin. Det ser ut som att
han tänker på något roligt.

fastnade direkt.
– Hörni, slut på fikat! Nu samlas vi. Ut med bilderna

– Trumpinnarna då? Ser ni att de går i linje med
taket på byggnaden?

på golvet.
Läxan till den här träffen var att glömma allt man
lärt sig om komposition och skärpa och i stället bara

– Jag gillar pojken med innebandyklubban. Han
har liksom en riktning framåt.

sticka ut med kameran i närområdet och se vad som
hände. Vi betraktar bilderna tillsammans.

JAG DRAR MIG tillbaka från diskussionen, plockar
tyst upp kameran och knäpper ett kort på deras
engagerade ansikten. De märker mig inte ens.

Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030

29

23 Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro kommun 2022-2030 - KS 22/0117-2 Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro kommun 2022-2030 : Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro

Ökad inflyttning ställer
större krav på att vara en
attraktiv kommun .

Vi ska få fler att välja och
bli kvar i Upplands-Bro,
kultur- och fritidsutbudet
har då en otroligt stor roll.

Workshop Kultur- och fritidsnämnden,
Kultur- och fritidskontoret, Föreningsliv,
Unga, Fria professionella kulturskapare

Film ”Med stora öron och blicken framåt”

tydlig kommunikation & god marknadsföring

stolthet över
närmiljön

mötesplatser
dygnet runt

kultur som utvecklingskraft
utveckla kulturella
kreativa näringar

		Vi möts över generationer
– minskad s ocial oro.
Workshop Kommunstyrelsen, Kultur- och
fritidskontoret, Föreningsliv, Unga, Fria
professionella kulturskapare

I samklang med:
• Kulturupplevelser, möten och bildning bidrar till
en god livsmiljö i en tillgänglig region.
(Kulturstrategi Region Stockholm/ RUFS 2050)
• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.
(De n
 ationella kulturpolitiska målen 2009)

		Fortlöpande aktiviteter för
olika åldrar, bra skolor, caféer,
mångfald, inkludering av olika
kulturer. Vi skulle blomstra,
må bra, minska k
 riminaliteten
samt psykisk ohälsa.
36–45-åring i Medborgardialog
”Hur har vi fått med alla 2030?”

• All vår verksamhet utgår från att företag ska se
kommunen som en attraktiv plats att etablera sig i
och ge förutsättningar att växa. Genom ett gott
företagsklimat kan nya arbetstillfällen erbjudas
och livsk valitet skapas för Upplands-Broborna.
(Ur Näringslivsstrategin Upplands-Bro Kommun)
Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030

30

23 Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro kommun 2022-2030 - KS 22/0117-2 Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro kommun 2022-2030 : Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun har drygt 30 000 invånare och
är en växande kommun, både när det gäller invånare
och företagsetableringar. Kommunen ligger vid
Mälaren, ungefär två mil nordväst om Stockholm och
pendeltåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms
central. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro,
och en levande landsbygd.
Kommunens vision, kommunen som ger plats, sträcker
sig till år 2035 och beskriver hur framtidens UpplandsBro ska vara. Visionen förenar kommunens invånare,
näringsliv, föreningsliv och anställda i kommunen för
att skapa ett gemensamt Upplands-Bro.

telefon: 08 - 581  690  00 • e-post: kommun@upplands-bro.se
postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
webbplats: www.upplands-bro.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2022-03-09

KS 21/0151

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands -bro.se

Björknäs camping sommaren 2022
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Upplands-Bro kommun bedriver

Björknäs camping sommaren 2022.
2. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar, i enlighet med sitt reglemente, i
huvudsak för drift och underhåll av Björknäs Camping.
3. Kostnaden för driften omfördelas från Kommunstyrelsens oförutsedda
utgifter till Kultur- och fritidsnämnden efter redovisning.
4. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda lämpliga
åtgärder för fartdämpning på vägsträckan mellan camping och badplats.

Sammanfattning
Sommarsäsongen 2021 bedrev Upplands-Bro kommun campingverksamhet vid
Björknäs. Upplands-Bro kommun har därefter arbetat vidare med visionen om
Björknäs som besöksmål.
Inför sommarsäsongen 2022 har inget avtal med arrendator kunnat tillses
eftersom campinganläggningen inte är klar för drift och omsättningen därför är
högst osäker. Även detta år är därför förutsättningen för campingverksamhet
att kommunen bedriver Björknäs camping under sommaren 2022.
De åtgärder som planeras inför sommaren 2022 genomförs på ett sådant sätt att
de är bestående för framtida användning. Dock behöver en del kostnader gå till
temporära insatser för att få campingverksamheten att fungera under
kommande säsong.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunledningskontoret föreslår att Upplands-Bro kommun även under
säsongen 2022 bedriver camping vid Björknäs, att Kultur-och fritidsnämnden
även detta år ansvarar för drift och underhåll av campingen och att kostnaden
för driften omfördelas från Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter till Kulturoch fritidsnämnden efter redovisning.
Vid den politiska beredningen av ärendet den 9 mars 2022, inför
Kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars 2022, framkom förslag om att ge
kommundirektören i uppdrag att tillse att fartdämpande åtgärder tillkommer på
vägen mellan badplats och camping.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Datum

Vår beteckning

2022-03-09

KS 21/0151

Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2022.



Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj
2021.



Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29
september 2021.

Ärendet
Bakgrund
Den 26 maj 2021 fattade Kommunstyrelsen beslut om att Upplands-Bro
kommun under sommarsäsongen 2021 skulle bedriva campingverksamhet vid
Björknäs. Inför säsongen 2021 investerade kommunen iordningställde av
Björknäs camping och omgivande miljöer med uppställningsplatser och vägar.
Medel användes också till kontroll och driftsättning av sommarvatten och
avlopp, sanitetsanläggningar samt temporära elanslutningar och skyltning.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarade i huvudsak för drift och underhåll av
campingen.
Förutsättningar för campingverksamhet i kommunal regi
Kommunens verksamhet vid Björknäs camping under 2021 genomfördes i
enlighet med lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som reglerar
att en kommun kan bedriva vissa typer av näringsverksamhet. I 4 kap 1 §
framgår att kommuner får vida åtgärder för uppförande och drift av
turismanläggningar i den utsträckning det behövs för att främja turistväsendet
inom kommunen.
Upplands-Bro kommun har vidare genom beslut om reglemente för Kultur- och
fritidsnämndens fastställt att nämnden i samverkan med kommunstyrelsen får
verka för en god turistverksamhet i kommunen.
Vision för Björknäs camping
Kommunstyrelsen gav den 26 maj 2021 kommundirektören i uppdrag att ta
utreda möjliga verksamhetsinriktningar och verksamhetsutövare för Björknäs
camping på lång sikt. Den 29 september 2021 fattade Kommunstyrelsen beslut
om ett förtydligande att uppdraget även skulle innefatta att ta fram en vision för
hur området kring Björknäs camping ska utvecklas. I det pågående arbetet för
området på längre sikt är inriktningen att campingen bedrivs av extern part från
och med säsongen 2023.
Planerade åtgärder inför campingsäsongen 2022
Parallellt med arbetet kopplat till det långsiktiga uppdraget om utvecklingen av
Björknäs pågår planering för att kunna öppna säsongen 2022. Inget avtal med
arrendator har kunnat tillses då campinganläggningen inte är klar för drift och
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2022-03-09

KS 21/0151

Kommunledningskontoret
omsättningen därför är högst osäker. Förutsättningen för att Björknäs camping
ska kunna öppna till sommarsäsongen 2022, 1 maj – 30 september, är därför att
kommunen bedriver campingen.
Åtgärderna inför säsongen 2022 kommer genomföras på ett sådant sätt att de är
bestående för framtida användning. En del kostnader behöver dock gå till
temporära insatser för att få campingverksamheten att fungera under
kommande säsong. Kommunen behöver till exempel hyra sanitetscontainrar för
toalettpaket och duschar samt containrar för kokmöjligheter och tvätt. De
sanitetscontainrar som användes föregående säsong är uttjänta och har
avyttrats.
Intäkt och driftskostnader
Föregående säsong redovisas kostnader för 474 tkr och intäkter på 109 tkr.
Utvärderingen av säsongen 2021 visade på ett större behov av bemanning på
plats än beräknat. Digital tillgänglighet var inte tillräcklig för att få
verksamheten att fungera.
I budget inför sommaren 2022 tillkommer därför ökade kostnader för personal.
I årets budget tillkommer också kostnader för inhyrning, etablering och
transport av containers.
Under säsongen 2021 var campingen öppen mellan den 19 juni och 12
september. Bokningarna kom i gång först i slutet på augusti när ett ökat antal
besökare hittat besöksmålet som ett led i att marknadsföringen nått ut i olika
campingforum och kanaler. Inför årets säsong finns bättre förutsättningar för
tidigare marknadsföring i rätt kanaler och bedömningen är därför att intäkterna
kommer öka avsevärt eftersom säsongen kan komma i gång tidigare. Intäkt för
campingen för sommaren 2022 beräknas därför till 200 000 – 400 000 kronor.
Driftskostnader beräknas till ca 1 miljon kronor enligt följande uppskattning:
personalkostnad 570 tkr, containrar 200 tkr, övrig drift 250 tkr. I övrig drift
ingår bland annat avgift för el och vatten, avfallshantering, grönyteskötsel,
marknadsföring och förbrukningsmaterial.
Kultur- och fritidsnämnden ombeds återkomma till tertialrapport 2 med
faktiska intäkter och kostnader för sommaren 2022.
Kommunledningskontorets slutsatser
Kommunledningskontoret föreslår att Upplands-Bro kommun även under
säsongen 2022 bedriver camping vid Björknäs. Det finns många lärdomar att ta
med sig in i arbetet inför den kommande säsongen såsom till exempel vikten av
högre grad av bemanning på plats.
Kommunens fortsatta arbete med att bedriva campingen kan också ge
erfarenheter att ta med sig in i det fortsatta arbetet med en långsiktig vision för
ett framtida Björknäs.
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Kommunledningskontoret
Kommunledningskontorets förslag är att Kultur-och fritidsnämnden även detta
år ansvarar för drift och underhåll av campingen och att kostnaden för driften
omfördelas från Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter till Kultur- och
fritidsnämnden efter redovisning.
Parallellt pågår arbetet med att ta fram en övergripande vision för området med
inriktningen om att externa parter bedriver verksamhet vid campingen från
säsongen 2023.
Politisk beredning inför Kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars
2022
Vid den politiska beredningen av ärendet den 9 mars 2022, inför
Kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars 2022, framkom förslag om
fartdämpande åtgärder på vägen mellan badplats och camping.
Hastighetsbegränsningen är redan idag 30 km/h men ytterligare åtgärder för att
göra platsen säker för besökare efterfrågas.

Barnperspektiv
Björknäs camping erbjuder både besökare utifrån och kommunens egna invånare
möten och upplevelser i naturskön miljö. Under sommaren 2021 blev platsen ett
nytt utflyktsmål för många barn, unga och deras familjer och vänner. Att vistas
utomhus i nära anslutning till natur och strandaktiviteter gynnar barn och ungas
psykiska och fysiska hälsa.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör
Anders Nilfjord

Sara Lauri

Ekonomichef

Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj
2021.
2. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29
september 2021.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 81

2021-05-26

Björknäs camping
Dnr KS 21/0151

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Upplands-Bro kommun bedriver
Björknäs camping sommaren 2021.
2. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar, i enlighet med sitt reglemente, i
huvudsak för drift och underhåll av Björknäs Camping.
3. Investeringsmedel om 1,5 miljoner kronor för utveckling av Björknäs
camping överförs från kommunstyrelsens medel för oförutsedda
utgifter till kommunstyrelsen.
4. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda möjliga
verksamhetsinriktningar och verksamhetsutövare för Björknäs
campingplats på lång sikt, efter sommarsäsongen 2021.

Sammanfattning
Kommunen har under 2021 sökt en arrendator till campingen men något avtal
med arrendator har inte kunnat tillses. För att campingen ska kunna öppna till
sommaren 2021 kommer kommunen att bedriva campingen.
Driftskostnader beräknas till ca 500 000–700 000 kronor och intäkt beräknas
till 300 000–500 000 kronor. Kultur- och fritidsnämnden ombeds återkomma
till tertialrapport 2 med kostnader för sommaren 2021.
Investeringsmedel används till att säkerställa och iordningställa Björknäs
camping och omgivande miljöer, uppställningsplatser och vägar. Medel
används också till kontroll och driftsättning av vatten och avlopp,
sanitetsanläggningar samt elanslutningar, samt uppskyltning.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2021

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Upplands-Bro kommun bedriver
Björknäs camping sommaren 2021.
2. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar, i enlighet med sitt reglemente, i
huvudsak för drift och underhåll av Björknäs Camping.
3. Investeringsmedel om 1,5 miljoner kronor för utveckling av Björknäs
camping överförs från kommunstyrelsens medel för oförutsedda
utgifter till kommunstyrelsen.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-05-26

4. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda möjliga
verksamhetsinriktningar och verksamhetsutövare för Björknäs
campingplats på lång sikt, efter sommarsäsongen 2021.

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

Protokollsanteckning
Erik Karlsson (V) tillåts lägga följande protokollsanteckning:
”Här ser vi ännu ett misslyckande i de satsningar som privatiseringsivriga
partier gör med vårt gemensamt ägande. Som vanligt kommer den misslyckade
affären att kosta oss skattebetalare någon eller några miljoner. Totalt kommer
kostnaderna troligen för oss att överstiga de 1.5¨ som anges i
beslutsunderlaget.”
Beslutet skickas till:


Kultur- och fritidsnämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 126

2021-09-29

Utveckling av Björknäs camping
Dnr KS 21/0151

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta
fram en vision för hur Björknäs camping ska utvecklas.
2. Beslutet från 26 maj 2021 om att uppdra åt kommundirektören att
utreda möjliga verksamhetsinriktningar och verksamhetsutövare
kvarstår och ska löpa parallellt med uppdraget om visionen.
3. Inom ramen för uppdraget ska förslag lämnas på hur mark och
fastigheter ska hanteras för att möta visionen.
4. Uppdraget ska återrapporteras vid Kommunstyrelsens första
sammanträde för år 2022.

Sammanfattning
Den 26 maj 2021 fattade Kommunstyrelsen beslut (KS 21/0151 § 81) om att
Upplands-Bro kommun bedriver Björknäs camping under sommaren 2021.
Vidare fattade kommunstyrelsen beslut om att Kultur- och fritidsnämnden
ansvarade i huvudsak för drift och underhåll, samt att investeringsmedel
tillfördes. Kommunstyrelsen gav även kommundirektören ett uppdrag att
utreda möjliga verksamhetsinriktningar och verksamhetsutövare för campingen
på längre sikt.
Nu när sommaren 2021 är förbi och säsongen vid Björknäs camping summeras
och utvärderas framkommer ett behov av att ytterligare förtydliga och förstärka
uppdraget kring platsutvecklingen för området. Kommunstyrelsen föreslås
därmed besluta om ett förtydligat uppdrag med återrapportering till
Kommunstyrelsen samt tidsättning. Det tidigare beslutet om att uppdra åt
kommundirektören att utreda möjliga verksamhetsinriktningar och
verksamhetsutövare kvarstår parallellt med uppdraget om att ta fram en vision
för Björknäs Camping. Detta görs för att skapa en strategisk helhet kring
Björknäs på både kort och lång sikt.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2021



Protokollsutdrag Kommunstyrelsens beslut § 81 den 26 maj 2021

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta
fram en vision för hur Björknäs camping ska utvecklas.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

2. Beslutet från 26 maj 2021 om att uppdra åt kommundirektören att
utreda möjliga verksamhetsinriktningar och verksamhetsutövare
kvarstår och ska löpa parallellt med uppdraget om visionen.
3. Inom ramen för uppdraget ska förslag lämnas på hur mark och
fastigheter ska hanteras för att möta visionen.
4. Uppdraget ska återrapporteras vid Kommunstyrelsens första
sammanträde för år 2022.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:




Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadschef
Näringslivschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Stefan Revestam
Personalspecialist
Personalstaben

Datum

Vår beteckning

2022-02-09

KS 21/0650

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Stefan.Revestam@upplands -bro.se

Policy och riktlinje om korruption och otillbörlig
påverkan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Styrdokumentet Policy om korruption och otillbörlig påverkan antas.
2. Styrdokumentet Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan antas.
3. Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att vid behov göra
redaktionella ändringar i ovanstående dokument för att anpassa reglerna
till förändrad lagstiftning, andra styrdokument och liknande justeringar.
4. Styrdokumentet Policy om muta och bestickning (Dnr 2011-000543)
upphävs.
5. Styrdokumentet Policy för representation m.m. (Beslutad i KF 200112-07) upphävs.
6. Styrdokumentet Riktlinjer för bisysslor (Dnr 2011-000542) upphävs.

Sammanfattning
Den föreslagna policyn och riktlinjen har tre huvudsyften:
1. Uppdatera och komplettera kommunens regelverk inom området för att
följa aktuell lagstiftning.
2. Skapa en dokumentstruktur inom området som följer Riktlinje för
övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun (UBKFS
2019:17).
3. Skapa ett ramverk inom området som kan och bör brytas ned till
verksamhetsnära styrdokument.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2022



Policy om korruption och otillbörlig påverkan



Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Datum

Vår beteckning

2021-12-01

KS 21/0650

Kommunledningskontoret

Ärendet
Ett demokratiskt styrt samhälle förutsätter att alla beslut fattas objektivt,
opartiskt och rättssäkert. Den föreslagna policyn och riktlinjen stärker
kommunens skydd och handlingskraft inom området korruption och otillbörlig
påverkan genom att de sammanställer, uppdaterar och förtydligar kommunens
inställning per delområde. Vidare ger dokumenten mandat och incitament till
respektive verksamhet att skapa och underhålla processer och
incidentberedskap för att upprätthålla rättssäker kommunal verksamhet.
I enlighet med Riktlinje för övergripande styrdokument i Upplands-Bro
kommun (UBKFS 2019:17) delas området in i två styrdokument, en
övergripande policy och en riktlinje där policyn är nedbruten i delområden.
Dessa kan sedan brytas ned ytterligare i verksamhetsnära processer och
instruktioner.
Den föreslagna riktlinjen täcker helt eller delvis några befintliga styrdokument,
dessa behöver därmed upphävas.
Sammantaget innebär detta:
1. Den föreslagna policyn och riktlinjen uppdaterar och kompletterar
kommunens regelverk inom området till att följa aktuell lagstiftning.
2. Dokumentstrukturen i regelverket förändras till att följa Riktlinje för
övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun (UBKFS
2019:17). Detta underlättar framtida underhåll och komplettering av
regelverket eftersom det blir tydligt vilken detaljeringsgrad som hör
hemma på respektive dokumentnivå.
3. Ett tydligt och heltäckande ramverk i form av policys och riktlinjer
understödjer och uppmanar till upprättandet av verksamhetsnära
styrdokument inom de ingående delområdena.
Kommunledningskontorets slutsatser
Styrdokumentet Policy om muta och bestickning (Dnr 2011-000543) har blivit
inaktuellt eftersom de lagar det skrivits för att följa har bytt namn och till viss
del förändrats. Dokumentet täcks helt och hållet av den föreslagna Riktlinje om
korruption och otillbörlig påverkan, dock är det sistnämnda inte lika detaljerat
så det behöver kompletteras med en verksamhetsnära vägledning. Slutsatsen är
att Policy om muta och bestickning (Dnr 2011-000543) bör upphävas och det
finns inga uppenbara negativa konsekvenser av upphävandet.
Styrdokumentet Policy för representation m.m. (Beslutad i KF 2001-12-07) har
blivit delvis inaktuellt. Dokumentet täcks helt och hållet av den föreslagna
Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan, dock är det sistnämnda inte
lika detaljerat så det behöver kompletteras med en verksamhetsnära
vägledning. Slutsatsen är att Policy för representation m.m. (Beslutad i KF
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Vår beteckning

2021-12-01

KS 21/0650

Kommunledningskontoret
2001-12-07) bör upphävas och det finns inga uppenbara negativa konsekvenser
av upphävandet.
Innehållet i styrdokumentet Riktlinjer för bisysslor (Dnr 2011-000542) täcks
helt och hållet av den föreslagna Riktlinje om korruption och otillbörlig
påverkan, dock är det sistnämnda inte lika detaljerat så det behöver
kompletteras med en verksamhetsnära vägledning. Genom att upphäva det
äldre dokumentet renodlas detaljeringsgraden på de olika nivåerna av
styrdokument så som föreskrivs i Riktlinje för övergripande styrdokument i
Upplands-Bro kommun (UBKFS 2019:17). Slutsatsen är att Riktlinjer för
bisysslor (Dnr 2011-000542) bör upphävas och det finns inga uppenbart
negativa konsekvenser av upphävandet.

Barnperspektiv
Alla medborgare, både barn och vuxna, har rätt att få sina ärenden objektivt,
opartiskt och rättsäkert behandlade och beslutade. I frågor som berör omyndiga
personer, exempelvis barn, är detta om möjligt ännu viktigare. Den föreslagna
policyn och riktlinjen stärker kommunens skydd och åtgärder mot hot och
otillbörlig påverkan vilket ökar rättssäkerheten för samtliga kommuninvånare,
inte minst barnen.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

AnnCatrin Brattström
Personalchef

Bilagor
1. Förslag till policy om korruption och otillbörlig påverkan
2. Förslag till riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
 Juridikenheten
 Personalavdelningen
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Policy om korruption och otillbörlig påverkan

För all offentlig verksamhet är demokrati, rättssäkerhet och effektivitet
grundläggande värden. Alla företrädare för Upplands-Bro kommun ansvarar
för att upprätthålla ett högt förtroende hos allmänheten. I alla sammanhang ska
ett sådant förhållningssätt iakttas så att detta förtroende inte påverkas negativt.
För att säkerställa detta gäller följande:
•
•
•

Alla anställda och förtroendevalda ska alltid uppträda korrekt i alla
kontakter med omvärlden
Kunskap om vad som är tillbör li gt respektive otillbör li gt inom områdena
korruption och påverkan skall vara god i hela organisat ionen
Organisat ionen skall ha processer för att förebygga och hantera
påverkansförsök så att dessa inte tillåts påverka organisat ionens verksamhet

Upplands-Bro kommun med de kommunala bolagen har verksamheter inom
många områden. Som medarbetare eller förtroendevald kan man bli utsatt för
påverkansförsök av olika slag, och det är viktigt att veta var gränsen går mellan
vad som är tillbör l igt och otillbör li gt. Till påverkansförsök räknas bland annat
mutor, hot, våld, t rakasserier, förolämpningar, skadegörelse, ot illbörlig
f otograf ering och okvädningsord.
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Riktlinje om korruption och otillbörlig påverkan

1 Sammanfattning
•

Detta dokument ger riktlinjer för hantering av korruption och otillbör l ig
påverkan som kommunen, dess förtroendevalda, eller dess anställda kan
tänkas utsättas för.

•

Dokumentet är övergripande, vid behov ska mer detaljerade/reglerande
styrdokument tas fram av respektive verksamhet.

2 Definition
Korruption och otillbör l ig påverkan omfattar bland annat – men begränsas inte
till – mutor, hot, våld, trakasserier, förolämpningar, skadegörelse, otillbör l ig
fotografer ing och okvädningsord.
I begreppet anställda ingår i tillämpli ga fall även inhyrd personal.

3 Tillbörlig respektive
otillbörlig påverkan
All form av påverkan är inte otillbör li g, det förekommer även olika former av
tillbör l ig påverkan på kommunen och/eller dess företrädare. Vissa
påverkansfor mer är inte bara tillbör liga utan även önskvärda i ett demokratiskt
samhälle. Som exempel på tillbör li ga påverkansfor mer kan nämnas
lobbyverksamhet, politiska manifestat ioner, produktdemonstrat ioner, etc.
Observeras bör dock att även om företeelsen är tillbör li g i sig själv bör man
vara uppmärksam på var gränsen för otillbör l ighet går. Exempelvis kan
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produktdemonstrat ioner vara olämpligt eller otillbör l igt i samband med
upphandling.

4 Korruptionsformer
4.1

Muta, givande och tagande av

4.1.1 Definition
Förtroendevalda och anställda i kommunen har dagliga kontakter med
medborgare, affärskontak ter, företag, föreningar och liknande i sina arbeten.
Både förtroendevalda och anställda kan genom dessa kontakter utsättas för
påverkan och kan utsätta andra för påverkan. Därför är det väsentligt att
kontakterna sker på ett formellt och korrekt sätt, för att inte mutor och andra
oegentligheter ska förekomma.
Mutor är att ta emot eller begära en otillbör l ig förmån för utövningen av sin
anställning eller uppdrag, alternativt att utlova eller erbjuda en otillbör li g
förmån. Oegentligheter definieras som en avsiktlig överträdelse av lag och/eller
Upplands-Bro kommuns interna regelverk i syfte att gynna sig själv eller
annan.
4.1.2 Riktlinje
Alla anställda och förtroendevalda i Upplands-Bro kommun ska alltid uppträda
så att inte ens misstanke om mutbrott kan uppstå. Detta uppnås genom att:
•
•

tillse att alla anställda och förtroendevalda delges kunskap om vad som är
tillbör l igt/oti llbör l igt i deras befattningar då de tillt rädes, samt att
regelbundet genomföra riskanalyser för att kartlägga var risk för mutbrott
finns samt för att finna förebyggande åtgärder för att minimera dessa risker.
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4.2

Handel med inflytande

4.2.1 Definition
Handel med inflyt ande är att ta emot, godta ett löfte om eller begära en
otillbör l ig förmån för att påverka en annans beslut eller åtgärd vid
myndighetsutövni ng eller offentlig upphandling, eller lämnar, utlovar eller
erbjuder någon en otillbör li g förmån för att han eller hon ska påverka annans
beslut eller åtgärd vid myndighetsutövni ng eller offentlig upphandling.
4.2.2 Riktlinje
Alla anställda och förtroendevalda i Upplands-Bro kommun ska alltid uppträda
så att inte ens misstanke om handel med inflytande kan uppstå. Detta uppnås
genom att:
•

•

4.3

alla anställda och förtroendevalda delges kunskap om vad som är
tillbör l igt/oti llbör l igt i deras befattningar då de tillt rädes, samt att
kunskapen repeteras med viss regelbundenhet.
kommunen ska regelbundet genomföra riskanalyser för att kartlägga var
risk för handel med inflytande finns samt för att finna förebyggande
åtgärder för att minimera dessa risker.
Vänskapskorruption

4.3.1 Definition
Vänskapskorruption är en form av korruption som medför fördelar för en vän
eller släkting utan egen vinning för den som tar ett visst beslut. Exempel på
vänskapskorrupt ion är när politiska, ekonomiska eller fackliga makthavare
förser släktingar eller vänner med uppdrag som ger dem ekonomisk vinst eller
andra fördelar. Det kan ske genom att konkurrensen i anbudsförfaranden
utestängs eller genom att man ger de anhöriga förtur i bostadsköer och dylikt.
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4.3.2 Riktlinje
Vänskapskorruption är inte ett brott i sig självt utan kan sägas vara ett
samlingsnamn för flera andra oegentligheter såsom jäv, tjänstefel, bedrägeri,
förskingr ing och trolöshet mot huvudman. Skillnaden ligger främst i motivet
för handlingen.
För riktlinjer hänvisas till följande kapitel:
4.4 Övriga oredlighet s- eller trolöshetsbrot t (sidan 7)
6.1 Jäv (sidan 13)
6.5 Bisysslor (sidan 15)
4.4

Övriga oredlighets- eller trolöshetsbrott

Det finns otillbörl igheter som oftast inte initieras av utomstående påverkare
men som definit ionsmässigt är närliggande till flera påverkansfor mer. Dit
räknas bland annat oredlighets- och trolöshetsbrott såsom bedrägeri,
förskingr ing och trolöshet mot huvudman.
4.4.1 Definition
För definition av respektive brott hänvisas till Brottsbalken.
4.4.2 Riktlinje
Alla anställda och förtroendevalda i Upplands-Bro kommun ska alltid uppträda
så att inte ens misstanke om oredlighets- eller trolöshetsbrot t kan uppstå. Detta
uppnås genom att:
•

riskanalyser regelbundet ska genomföras för att kartlägga var risk för
oredlighets- eller trolöshetsbrott finns samt för att finna förebyggande
åtgärder för att minimera dessa risker.
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5 Otillbörliga
påverkansformer
5.1

Hot och våld

5.1.1 Definition
Hot och våld är en påverkansfor m där exempelvis brukare, anhörig,
tillståndsansökare, etc, kan tänkas bruka hot eller våld för att påverka en
kommunrepresentant i dennes tjänsteutövni ng.
5.1.2 Riktlinje
Det är en arbetsmiljöfråga där arbetsgivaren har ett ansvar att skydda sina
förtroendevalda och anställda från alla former av hot, våld och trakasserier.
Alla former av hot och våld mot kommunens förtroendevalda, tjänstemän eller
deras anhöriga är oacceptabla. För att minimera risken att sådana situationer
uppstår skall arbetsgivar en:
•
•
•
•

5.2

ha ett kontinuer l igt förebyggande arbete mot hot- och våldssituat ioner
ha rutiner för att hantera eventuella pågående situationer
ha rutiner för åtgärder efter eventuella situationer.
ha rutiner för att förebygga att hot eller våld kan påverka kommunens eller
dess företrädares beslut eller handlingar.
Trakasserier

5.2.1 Definition
Till trakasserier räknas flera olika påverkansfor mer. Alla former av trakasserier
är inte straffbara, men kommunen behöver ha beredskap för att kunna hantera
alla former av trakasserier. Till trakasserier räknas bland annat, men inte
enbart:
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•
•
•
•
•
•

Självmordshot
Skuldbeläggning1
Obehagliga telefonsamtal
Obehagliga anspelningar
Okvädingsord
Enskilda åtal2

5.2.2 Riktlinje
Alla former av trakasserier mot kommunens förtroendevalda och tjänstemän är
oacceptabla. För att minimera risken och konsekvensen av trakasserier ska
kommunen
•
•
•
•

5.3

ha ett kontinuer l igt förebyggande arbete för att i möjligaste mån undvika att
personalen utsätts för trakasserier
ha rutiner för att hantera eventuella pågående situationer
ha rutiner för åtgärder efter eventuella situationer
ha rutiner för att förebygga att trakasserier kan påverka kommunens eller
dess företrädares beslut eller handlingar.
Skadegörelse

5.3.1 Definition
Skadegörelse är att förstöra eller skada fast eller lös egendom till men för
annans rätt till egendomen. Till skadegörelsebrott ingår skadegörelse på
motorfordon med eller utan brand, klotter, sönderslagna fönsterrutor,

1

När någon lägger skulden på tjänstemannen, t.ex. genom att påstå att vederbörandes företag
kommer att gå i konkurs på grund av tjänstemannens agerande i sin myndighetsutövning.
2 A tt väcka enskilt åtal mot en tjänsteman är inte olagligt, men kan av vissa grupper användas
som ett försök att otillåtet påverka tjänstemän och göra det personligt, detta genom att fokusera
på dem som individer i stället för på myndigheten i stort. Denna form av fokusförflyttning från
myndighet till tjänsteman framkommer i intervjuer med anställda på olika organisationer och
har uppmärksammats i tidigare forskning (Brå 2009:7)
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sönderslagna gatlyktor, med mera. Bränder som är allmänfar li ga och riskerar
spridas till större omfattning eller där någon riskerar att skadas klassificeras
som mordbrand. Konsekvenserna av skadegörelse som påverkansfor m kan
exempelvis vara självcensur, övervägande om byte av arbetsgivar e/arbetsplats
eller en allmän känsla av ökad otrygghet.
5.3.2 Riktlinje
För att hantera och minimera konsekvenserna av skadegörelse ska kommunen
•
•
•
•

5.4

regelbundet utvärdera vilka arbetsplatser som är särskilt riskutsatta
ha regelbunden utvärdering av förebyggande åtgärder på särskilt riskutsatta
arbetsplatser
ha rutiner för att ta hand om personal som utsatts för skadegörelse
ha rutiner och beredskap för att hantera den materiella skadegörelsen
Verbala påtryckningar

5.4.1 Definition
Verbala påtryckningar är en påverkansform där exempelvis näringsidkar e,
elever, brukare eller anhöriga verbalt försöker påverka en kommunföreträdares
handlingar eller beslut. Som exempel på verbal påverkan kan nämnas
telefonsamtal för att försöka påskynda handläggni ngstiden för ett ärende,
önskemål om skolmat, eller begäran om särskild vård för en brukare.
Verbal påverkan är tillbör li g till en viss gräns, därefter kan den övergå i hot
och/eller trakasseri.
5.4.2 Riktlinje
För att upprätthålla en god arbetsmiljö för alla anställda skall alla anställda och
förtroendevalda ha god kännedom om var gränsen för tillbörli ghet går för
verbal påverkan i verksamheten. Detta uppnås genom att:
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•
•

5.5

tillse att alla anställda och förtroendevalda har en god kunskap om var
gränsen för tillbör lig och otillbör li g verbal påverkan går i deras befattningar
tillse att organisat ionen har uppmärksamhet mot glidning av gränsen
Otillbörlig fotografering

5.5.1 Definition
Fotografering, ljud- eller videoinspelning är vanligt vis inte straffbart men i
vissa situationer kan det betraktas som ofredande. En tjänsteman kan uppleva
det som obehagligt när en person exempelvis fotograferar tjänstemannen,
fordonet, ID-handling etc, särskilt om personen hotar att distribuera materialet,
exempelvis i sociala medier.
5.5.2 Riktlinje
Otillbör li g eller olovlig fotografer i ng och/eller inspelni ng är mycket svår att
förebygga men kommunen ska göra vad som är praktiskt möjligt för att skydda
sin personal från den. Detta görs genom:
•
•

5.6

Anställda och förtroendevalda ska ha adekvat och behovsstyrd
kunskapsnivå om gällande regelverk
Arbetsgivaren ska ha kunskap och beredskap för att hantera situationen och
personalen efter att en händelse inträffat för att minimera konsekvenserna
av aktiviteten.
Olaga förföljelse

5.6.1 Definition
Det brott som tidigare kallades stalkning heter numera Olaga förföljelse och tas
i brottsbalken upp som ett brott med straff upp till fyra års fängelse. Brottet
definieras som upprepad (minst två ggr) av någon integr itetskränkande gärning,
exempelvis – men inte begränsat till – misshandel, olaga tvång, hemfridsbrott,
kränkande fotografering, ofredande eller skadegörelse.
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5.6.2 Riktlinje
Olaga förföljelse är mycket svår att förebygga men kommunen ska göra vad
som är praktiskt möjligt för att skydda sin personal från den. Detta görs genom:
•
•

5.7

Anställda och förtroendevalda ska ha adekvat och behovsstyrd
kunskapsnivå om gällande regelverk
Arbetsgivaren ska ha kunskap och beredskap för att hantera situationen och
personalen efter att en händelse inträffat för att minimera konsekvenserna
av aktiviteten.
Rättshaveristiskt beteende

5.7.1 Definition
Ett rättshaverist iskt beteende kännetecknas av en vilja – eller snarare ett behov
– av att visa att man själv har rätt och att motparten har fel. Det är inte ett
rättshaver istiskt beteende i sig att göra en anmälan eller att överklaga, utan det
handlar om intensiteten i hur det görs.
5.7.2 Riktlinje
En person som uppvisar ett rättshaveristisk t beteende skall detta till trots
varken erhålla för- eller nackdelar i sina kontakter med kommunens
företrädare. Detta ska tillses genom att:
•
•
•

regelbundet utvärdera vilka arbetsplatser som är särskilt riskutsatta
tillse att personalen har adekvat och behovsstyrd kunskapsnivå om
rättshaver istiskt beteende och hur det ska bemötas
ha rutiner för att hantera eventuella pågående situationer så att berörda
tjänstemän inte far illa och att beslutsprocesser inte påverkas
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6 Uppmärksamhetsfordrande
områden
6.1

Jäv

6.1.1 Definition
Jäv är en omständighet som kan rubba förtroendet till opartiskhet hos den som
ska handlägga ett ärende. Jävsregler na har kommit till för att garantera ett
objektivt och opartiskt handlande från förvaltni ngsmyndi ghet er nas sida.
Det förhållandet att jäv föreligger behöver inte nödvändigt vis betyda att någon
är partisk. Det betyder bara att det finns en omständighet som kan utgöra en
risk för partiskhet.
Jävsregler na gäller för alla som deltar i handläggni ngen av ett ärende. Det
innebär att inte bara den beslutande utan även den som bereder och föredrar ett
ärende kan vara jävig. Däremot berörs exempelvis registrator n eller den som
skriver ut ett beslut normalt sett inte av jävsregler na.
6.1.2 Riktlinje
Organisationen ska undvika att situationer uppstår som skulle kunna ses som
juridiskt eller moraliskt klandervärda ur jävssynpunk t. För att uppnå detta skall
•

•
•
•

alla anställda och förtroendevalda ha adekvat och behovsstyrd kunskap om
vad jäv och jävsförhållande innebär och hur det skulle kunna uppstå i den
egna verksamheten.
alla anställda och förtroendevalda ha adekvat och behovsstyrd kunskap om
hur jäv ska förhindras påverka beslut/verksamhet
alla anställda och förtroendevalda undvika att jävssituat ioner påverkar
beslut/verksamhet eller allmänhetens förtroende för dessa.
organisat ionen ha processer för att motverka att jäv uppstår
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6.2

Representation, extern

6.2.1 Definition
Extern representation riktar sig mot utomstående organisat ioner, företag och
enskilda personer.
6.2.2 Riktlinje
Allmänhetens förtroende för att kommunen både är opartisk och använder
skattepengar på ett klokt och effektivt sätt skall vara orubbat. Därför skall
•
•
•

6.3

extern representation användas med stor urskilj ning
måttfull het i relation till målet med representationen iakttagas
alkohol serveras inte på kommunens bekostnad
Representation, intern

6.3.1 Definition
Med intern representation menas exempelvis personalsammankomster,
infor mationsmöten, interna kurser, planeringskonferenser, uppvaktningar och
gåvor.
6.3.2 Riktlinje
Allmänhetens förtroende för att kommunen använder skattepengar på ett klokt
och effektivt sätt skall vara orubbat. Därför skall
•
•
•

6.4

intern representation användas med stor urskilj ni ng
måttfull het iakttagas vid all intern representation
alkohol serveras inte på kommunens bekostnad
Utbildningar och studieresor

All verksamhet behöver ett inflöde av ny kunskap för att inte stagnera.
Kommunen är därför i grunden positiv till utbildningar och studieresor/-besök
så länge de fyller ett behov för verksamheten. Samtidigt har kommunen ett
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ansvar att både vara opartisk och använda skattepengar på ett klokt och
effektivt sätt.
6.4.1 Definition
Med utbildningar menas här all form av externt arrangerad
kunskapsöverför ing, exempelvis kurser, seminarium och konferenser. Med
studiebesök menas besök i studiesyfte på annan plats än den ordinarie
arbetsplatsen, arrangerat av en extern part.
6.4.2 Riktlinje
För att tillse att utbildningar och studiebesök/-resor är verksamhetsnytt i ga,
kostnadseffekti va och inte påverkar kommunen eller dess företrädares
opartiskhet skall
•
•

verksamhetsnytta och kostnadseffekt i vitet iakttagas vid beslut om
deltagande i utbildni ngsverksamhet
försiktighetspri ncipen iakttagas vid beslut om deltagande i evenemang där
kommunens företrädare blivit inbjudna av extern part.

6.5
Bisysslor
Att utöva bisyssla vid sidan om ordinarie yrkesutövni ng behöver inte innebära
någon nackdel för arbetsgivaren. Generellt är Upplands-Bro kommun positivt
inställd till bisysslor eftersom dessa i många fall utvecklar medarbetarnas
kompetens och erfarenhet.
6.5.1 Definition
Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie
anställningen hos Upplands-Bro kommun och som inte hör till privatlivet,
oavsett om bisysslan civilrättsligt är att betrakta som uppdrag, anställning eller
egen verksamhet.
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6.5.2 Riktlinje
Upplands-Bro kommun ska av allmänheten uppfattas som rättssäker och
effektiv. För att uppnå detta skall
•
•

arbetsgivaren ha kännedom om och gett godkännande av arbetstagares
bisysslor
bisyssla får inte vara arbetshindrande, förtroendeskadlig eller
konkurrerande med kommunens verksamhet
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Kommunledningskontoret
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2022-03-01

KS 22/0079

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Ida.Texell@upplands-bro.se

Gestaltningspolicy Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till process, tidplan och kostnad
för utarbetande av gestaltningspolicy Upplands-Bro kommun.
2. Kommunstyrelsen godkänner principer för gestaltningspolicy.

Sammanfattning
En gestaltningspolicy kan vara ett kraftfullt verktyg för att ställa långsiktiga
krav på ny bebyggelse, omställning av byggnader samt gestaltning av offentligt
rum. Upplands-Bro kommun har en ambitiös och hög tillväxt. Att ta ett större
grepp om stadsbyggnadsfrågor genom en aktiv gestaltningspolicy är ett sätt att
säkerställa att kommunens befintliga värden tas tillvara samtidigt som
livsmiljön utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt, med hög kvalitet och med
inriktningen vacker småstad där landsbygd och stad möter varandra på ett
naturligt och berikande sätt.
En gestaltningspolicy bedöms därmed vara ett kraftfullt verktyg för UpplandsBro kommun att styra och leda utvecklingen och därav är det av vikt att
kommunens beslutsfattare äger gestaltningsprocessen som ska svara på vad och
varför. Med en hög tillväxttakt är bedömningen att svaren på dessa strategiska
ställningstaganden, utan en gestaltningspolicy, kan riskera att dels skapa
utdragna och därmed kostsamma planeringsprocesser samt att
gestaltningsfrågor hanteras av enskilda aktörer.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 mars 2022
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Datum

Vår beteckning

2022-03-01

KS 22/0079

Kommunledningskontoret

Ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav den 2 februari Kommundirektören i uppdrag att
presentera ett förslag till framtagande av en kommunövergripande
gestaltningspolicy inklusive tidplan och kostnad.
Syfte och mål med policyn
Syftet med gestaltningspolicyn är att ange mål och strategier för Upplands-Bro
kommuns arbete med att gestalta miljön och nå de övergripande målen, som
innebär att Upplands-Bro kommun ska utvecklas med försiktighet och omtanke
och bevara sin nuvarande karaktär.
Tidplan
Tidplan för arbetet med gestaltningspolicy är 1 april 2022 – 30 juni 2023.

Barnperspektiv
Genom framtagandet av en gestaltningspolicy tar Upplands-Bro kommun ett
ambitiöst och strategiskt viktigt steg mot att säkerställa en attraktiv livsmiljö
för samtliga invånare. Arbetet omfattar såväl offentligt rum, såsom torg och
mötesplatser samt enskilda byggnader eller områden vilka bedöms ha stor
inverkan på barns uppväxt, identitet och möjligheter till en god livsmiljö.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Bilagor
1. PM Framtagande av gestaltningspolicy - Process, tidplan och budget
2. Principer för gestaltningspolicy
Beslut sänds till
 Tekniska nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden
 Samhällsbyggnadsutskottet
 Bygg- och miljönämnden
 Upplands-Brohus
 Upplands-Bro Kommunfastigheter
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Kommunledningskontoret
Datum

Ida Texell
Kommundirektör
ida.texell@upplands-bro.se

2022-02-24

PM Framtagan d e g estaltn in g spolicy - p rocess,
tidp l an och bu d g et
1. Bakgrund och inledning
Upplands Bro kommun genomgår en större omvandling och därmed
förändringar i livsmiljön för kommunens invånare.
Upplands-Bro går från en kommun där landsbygd möter förort till en
sammanhål len och modern småstad där landsbygd och stad möts naturligt
och där livsmi ljön präglas av gemenskap. Omvandlingen sker dels genom
tillväxt där nya invånare och verksamheter söker sig till kommunen, dels
genom att vända utvecklingen i de delar av kommunen som idag är
socioekonomiskt särskilda från andra delar. Arkitektur och gestaltning
bedöms vara viktiga verktyg för att utveckla ett hållbart, jämlik t samhälle
med väl gestaltade livsmiljöer.
Med stora förändringar som till exempel tillkommande bebyggelse samt
utveckling av offentli gt rum finns ett behov av en policy för den
arkitektoniska och estetiska utformni ngen av områden och enskilda
byggnader i kommunen.
En gestaltningspol icy handlar om att ge arkitektur, gestaltning och livsr um
ett större utrymme i stadsutvecklingen och därmed skapa förutsättni ngar för
en bättre livsmi ljö inom alla delar av kommunens verksamhet. Det handlar
även om att tillgodose att det som byggs håller hög kvalitet, är vackert och
hållbart samt bidrar även till att byggherrar och kommuner utvecklar sin
beställarkompetens vad gäller arkitektur och då särskilt i tidiga skeden. En
gestaltningspol icy kan med andra ord utgöra ett viktigt verktyg för att
säkerställa arkitektonisk kvalitet samt social och ekologisk hållbarhet redan
från beställning och vidare genom hela genomförandeprocessen. När
kommunen har höga ambitioner kan kommunen också ställa långsiktiga
krav på omvandlingar och tillkommande bebyggelse.
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En gestaltningspol icy svarar på vad och varför, dvs ger en tydlig inrikt ning
vid bedömning av och tillämpni ng av gestaltningsfrågor. Det bedöms vara
av stor vikt att kommunen är tydlig i dessa frågor då det annars finns risk
att stadsbyggandsprocesser drar ut på tiden eller att frågan om gestaltning
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Datum

2022-02-24

blir en fråga i externa aktörers rådighet där kommunen utan proaktivitet
kan hamna i situationer och ställningstaganden med begränsade möjligheter
att styra och leda utvecklingen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Upplands-Bro kommun befinner
sig i en stor omställning och omdaning med hög tillväxttakt. I
omställningsprocesser bedöms det kritiskt att styrning och ledning rörande
kommunens utveckling koncentreras i relation till ansvarsutkrävande av
genomförare och den egna organisationen. Processen med framtagande av
gestaltningspolicy är även en god möjlighet att ytterligare utveckla
relationen mellan kommunens politiska styr- och ledningssystem samt
genomförandeorganisationen, dvs kommunens tjänstepersoner.
För att säkerställa en sammanhållen och hållbar samhällsutveckling
uppdrog därför Kommunstyrelsen den 2 februari 2022 Kommundirektör att
återkomma till Kommunstyrelsen med förslag till tidplan och kostnad för
framtagande av en kommunövergripande gestaltningspolicy.
2. Arbetsprocess – tillvägagångssätt och innehåll
Framtagandet av gestaltningspolicy syftar till att säkerställa att tydliggöra
hur kommunen bygger småstadsliknande miljöer utan att förlora
landsbygdens värden och karaktär samt tydliggöra vad som kan vara
ingredienser i en attraktiv livsmiljö.
En gestaltningspolicy kan fungera både vägledning i ställningstaganden och
verktyg för att driva utvecklingen framåt. Det bedöms därför vara av vikt
att policyn ses som en process och inte ett färdigt resultat. Detta då
arkitektur, gestaltning och stadsbyggnad ständigt genomgår förändringar.
Klimatutmaningar och miljöpåverkan samt ändrade värderingar och behov
hos invånare är några av de faktorer som har stor inverkan på arkitektur och
gestaltning.
Det bedöms därför även av största vikt att inför, under och efter
framtagandet av en gestaltningspolicy arbeta strukturerat och systematiskt
med olika dialogplattformar, där gestaltning och livsmiljö blir till en
naturlig dialog genom samtliga stadsbyggnadsprojekt. Detta såväl rörande
offentligt rum (ex vis torg och mötesplatser) som när det gäller
renoveringar och nybyggnation av enskilda byggnader eller områden.
För att skapa en policy som är levande, tillämpbar och en integrerad del av
stadsbyggnad i kommunen bedöms det viktigt att skapa en bred delaktighet
i frågor om gestaltning. Det är kommuninvånarnas livsmiljö det handlar
om. Framtagandet av gestaltningspolicy föreslås därför utgå från följande
steg och process:
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Tillsätt projektledare, arbetsgrupp samt referensgrupper. Skapa
förutsättningar för att policyn är relevant för hela kommunen genom
att arbeta nämnd- och kontorsövergripande.
Förstudie;
o Utgå från fastställda och beslutade principer för gestaltning.
o Inventering befintliga värden.
o Inventering beslutade och pågående utvecklingsprojekt.
o Kartläggning framtida projekt och stadsutveckling.
o Fastställ relation till övriga styrande dokument såsom
Översiktsplan, Fördjupade översiktsplaner, programarbeten
mm.
o Identifiering och initial dialog med intressenter.
o Förankra syftet med arbetet internt (politik och tjänstemän),
externa aktörer och samarbetspartners.
o Fastslå omfattningar och avgränsningar såsom;
 Vidare och eventuellt fördjupade ställningstaganden
rörande principer för gestaltning vid tillämpning i
kommunens olika delar, exempelvis olika områden
med särskiljande karaktär mm.
 Geografi exempelvis tätort, landsbygd mm.
o Fastslå behov och vad som ska åstadkommas.
o Ekonomiska ställningstaganden såsom konsekvenser och
bedömningar rörande höga gestaltningskrav på byggnader i
offentligt rum relativt möjligheter och värde mark och
byggrätter.
o Formulera krav, exempelvis hur ska policyn förhålla sig till
uppdragsbeskrivningar, bygglovshantering,
detaljplanearbete och programarbete.
o Omvärldsorientering genom att ta del av andra kommuners
arbete med arkitektur-/gestaltningspolicy samt nationellt
arbete genom Boverket och Riksarkitekt.
Genomförande:
o Generera innehåll och idéer baserat på resultat av förstudie i
en öppen process genom löpande och strukturerade dialoger
med invånare, verksamma, strategiska partners samt politik
och tjänstemän. Innehåll och idéer i policyn bör besvara
följande frågeställningar:
 Hur kan vi gestalta våra nya torg, gator, parker och
byggnader med omsorg om helheten såväl som
detaljer?
 Hur rustar vi upp och gestaltar vår redan bebyggda
miljö så att vi skapar mervärden för nuvarande och
framtida invånare samt verksamma i kommunen?
 Hur kan landsbygden utvecklas med omsorg om vårt
vackra landskap?
o Formulera principer eller en plattform att utgå ifrån som
stöttar inriktningen och visionen om en vacker småstad med
livskvalitet.
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o Kontinuerliga bedömningar av ekonomiska konsekvenser
relativt geografi, möjligheter samt värde mark och
byggrätter.
o Utgå från och skapa förutsättningar för att digitalisera
policyn, dvs gör den GIS-baserad.
o Löpande förankra utkast och delresultat i arbetet.
o Skapa verktyg och en process för att säkerställa att, efter
dess färdigställande och antagande, policyn är en aktiv och
ambitiös del i utbyggnaden och omdaningen av kommunen.
Detta genom att tydliggöra struktur och systematik att följa
upp dess tillämpning i nya projekt, löpande samla in
synpunkter genom ex vis enkäter, runda-bords-samtal och
gemensamma platsbesök.
3. Tidplan och kostnad
Att arbeta fram en policy som är ambitiös, aktiv och styrande men även
flexibel, kräver bred förankring och därmed tid. Bedömningen är även att
arbetet kräver en god plattform och grundarbete genom föreslagen
förstudie. Nedan följer förslag till grov tidplan för arbetet med policy
framgent.





Förstudie: 1 april – 30 september 2022
Genomförande: 1 oktober – 31 mars 2023
Antagande: april 2023
Implementering och digitalisering: april – juni 2023

Budget: 1 400 000 kr
Budget omfattar eventuellt externt stöd (arkitekturkompetens), interna
resurser samt digitalisering.
4. Framgångsfaktorer
Att arbeta fram en gestaltningspolicy är ett omfattande och för kommunen
strategiskt viktigt arbete. Baserat på andra kommuners arbete sammanställt
i en rapport från Sveriges Arkitekter ”Kommunernas arkitekturpolicyer –
en kartläggning” (Juni 2019) konstateras att nedan punkter är viktiga
framgångsfaktorer i arbetet.
 Förankra syftet med arbetet både internt och externt bland aktörer.
 Skapa enighet om hur behoven ser ut och vad både politik och
tjänstepersoner vill åstadkomma med arbetet.
 Utgå från fastställda principer och genomför en förstudie för att
skapa en tydlig inriktning i arbetet tidigt.
 Integrera pågående arbeten med detaljplaner och bygglov i
processen med syfte att influera och löpande tillämpa resultat och
dialoger från arbetet med policy. Detta för att inte ”hejda” pågående
arbete i väntan på policy och samtidigt dra lärdomar kring
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möjligheter och utmaningar rörande tillämpning. Säkerställ att följa
upp.
Skapa en öppen process med workshops och dialoger där alla parter
samt invånare ges möjlighet att delta.
Arbeta systematiskt med att förankra arbetet i form av utkast och
delresultat genom hela processen.
Digitalisera policyn.
Försök hålla policyn så kort, konkret och begriplig som möjligt,
exempelvis genom att använda tydliga riktlinjer och principer.
Ställ krav, exempelvis hur policyn ska hänvisas till i
uppdragsbeskrivningar samt vid bygglovshantering.
Arbeta kontors- och nämndövergripande.
Skapa förutsättningar för en levande policy, dvs se den inte som ett
slutdokument utan som ett processverktyg.
Systematisera att följa upp policyns tillämpning samt samla in
synpunkter.
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Kommunledningskontoret
Datum

Ida Texell
Kommundirektör
ida.texell@upplands-bro.se

2022-02-24

Prin cip er för g estal tn in gsp olicy
1. I nledning
För ett framgångsrikt och effektivt arbete med gestaltningspolicy är det av
vikt att tidigt formulera inrikt ning med arbetet. En inrikt ning som vidare
process kan ta avstamp i och som också svarar på frågor rörande vad som
ska uppnås samt varför.
Detta är ett viktigt verktyg för att på ett tydligt och effektivt sätt styra och
leda utvecklingen i kommunen i önskad riktning. Inriktningen bör även
vara förenlig med andra av kommunen styrande dokument rörande
stadsutveckli ng och fysisk planering. Detta avser bl a Översiktsplan samt
Fördjupade Översiktsplaner. Till dessa kan även betonas vikten av att
tydlighet vid tillämpningen av gestaltni ngspr i nciper i arbetet med pågående
och kommande detaljplaner och programarbeten samt vid hantering av
bygglovsärenden.
Principer för gestaltni ngspolicy kan tillämpas omgående och samtidigt
ligga utgöra utgångspunkt och inrikt ning i kommande arbete med
gestaltningspol icy, då denna föreslås bygga på bred delaktighet och
förankring.
2. Principer för gestaltningspolicy
Nedan föreslås ett antal principer för gestaltningspolicy samt pågående
detaljplane- och programarbeten samt bygglovshant ering. Principerna är
formulerade med inspiration från kommunens beslutade och styrande
dokument och därmed dess långsikti ga utveckling.
Utformni ngspr i nci per generellt
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Varma naturmaterial och ombesörjda detaljer.
Ta tillvara och vidareut veck la befintli ga värden i form av bland annat
grönstråk och kulturmi ljövärden.
Småskalighet och varierade byggnadshöjder.
Varierade fasadmater ial och takutfor mningar.
Grönska i gatubilden.
Balkonger mot gata.
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Variation i fasadliv mot gata och sockelvåningar – ett varierat och
levande gaturum.
Ombesörjd förgårdsmark mot gata.

Utformningsprinciper gata, allmän plats







Orienterbarhet – tydliga stråk som kopplar mellan de olika områden
som berörs av förändring. Det kan till exempel röra sig om gatustråk
mellan olika bostadsområden inom en tätort, alternativt mellan
bostadsbebyggelse i ett område och intilliggande
grönområden/rekreationsområden.
Småstadskaraktär där gång- och cykeltrafik ges plats och möjlighet till
naturliga inslag i stadsrummet.
Varierad och ombesörjd markbeläggning kopplat till olika trafikslag
Gröna dagvattenlösningar och ekosystemtjänster integrerade i
gatumiljön.
Återkommande element så som belysning, urbana möbler och
planteringar som bidrar till att skapa sammanhang och identitet.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2022-03-10

KS 22/0191

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Ida.Texell@upplands-bro.se

Upplands-Bro kommuns åtgärder och hantering
med anledning av kriget i Ukraina
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att vidta
nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens
och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden,
2. Kommunstyrelsen beslutar att hemställa till övriga nämnder och
bolagsstyrelser att i dialog med kommunledningskontoret göra detsamma,
3. Kommunstyrelsen beslutar att särskilt uppdra åt kommunledningskontoret
att säkerställa att Upplands-Bro kommun ska ha ett lager av frystorkad mat
motsvarande en veckas förbrukning inom kommunens verksamheter och för
brukare i extern regi,
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att i
samverkan med övriga kontor och bolag vidta nödvändiga förberedelser för att
kommunen ska ta en aktiv roll i Sveriges mottagande av ukrainska flyktingar,
5. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att i
samverkan med övriga kontor och bolag se över vilka affärsmässiga relationer
Upplands-Bro kommun har till aktörer i Ryssland och Belarus, om möjligt
avsluta dem och ej inleda nya,
6. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att i
samverkan med övriga kontor och bolag se över Upplands-Bro kommuns
utbyten, samarbeten och engagemang vilka kan härledas till rysk eller
belarusisk statsfinansiering, samt ej inleda nya,
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7. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att se
över vilka hjälpinsatser kommunen kan – inom ramen för det kommunala
uppdraget – göra för att stödja Ukraina,
8. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att i
samverkan med kontor och bolag initiera dialog med civilsamhället avseende
hur samverkan kan stärkas för Upplands-Bro beredskap i mottagande av
ukrainska flyktingar samt samordnade hjälpinsatser för att stödja Ukraina,
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9. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att
förbereda för att med kort varsel kunna avropa frivilliga resursgrupper (FRG)
om behov uppstår,
10. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret att
ordna ytterligare utbildnings- och övningstillfällen i kris, beredskap och
totalförsvar för kommunstyrelsen utifrån rådande och nya omständigheter.

Sammanfattning
Civilt försvar är den civila verksamhet som myndigheter, kommuner och
regioner samt enskilda, företag och det civila samhället vidtar för att förbereda
Sverige för krig.
I fredstid utgörs verksamheten av beredskapsplanering och förmågehöjande
åtgärder. Det militära försvaret är beroende av att ett antal viktiga
samhällsfunktioner fungerar för att kunna genomföra sina uppgifter. Det civila
försvaret ska därför bistå de militära försvarsåtgärderna och medverka i de
samlade försvarsansträngningarna. De åtgärder som vidtas inom det civila
försvaret bidrar till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera
svåra påfrestningar för samhället i fredstid och resurser ska även kunna
användas i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.
Kriget i Ukraina och osäkerheten kring vad som kan hända härnäst väcker
många frågor och även oro. Försvarsmakten och sakkunniga bedömer att
Sverige i dagsläget inte står inför något omedelbart hot eller väpnat angrepp.
Samtidigt behöver Sverige - såväl som Upplands-Bro kommun - rusta sig inför
det nya hotet och förändrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde.
Kriget i Ukraina innebär en humanitär kris och miljontals människor befinner
sig på flykt. Migrationsverket har gått ut med en begäran till länsstyrelserna,
som skickades 8 mars 2022, där det framgår att Migrationsverket önskar
använda kommunernas evakueringsplatser. Platsbehovet är fördelat mellan ett
antal olika län, varav Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län och
Västmanlands län gemensamt ska bidra med 4 000 platser, varav 1 000
omedelbart.
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta enligt punkterna
ovan.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2022

Ärendet
2015 beslutades om att återuppta arbetet med det svenska totalförsvaret.
Bakgrunden till beslutet 2015 var Rysslands agerande i Georgien, Syrien och
Ukraina. I försvarsbeslutet 2020 som riksdagen beslutade om 15 december
2020, gällande det svenska försvarets inriktning och utveckling åren 2021–
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2025, kom avsevärt utvecklade inriktningar. Lagändringarna i försvarsbeslutet
trädde i kraft 1 februari 2021 och pengar tillfördes för att kunna arbeta med
delar av det civila försvaret.
Inriktningarna handlar om att höja försvarsförmågan i närtid och detta arbete
fortsätter nu mot bakgrund av en kraftigt försämrad situation i Europa och det
omfattade ryska väpnade angreppet mot Ukraina.
I fredstid utgörs verksamheten om civilt försvar av beredskapsplanering och
förmågehöjande åtgärder. Det militära försvaret är beroende av att ett antal
viktiga samhällsfunktioner fungerar för att kunna genomföra sina uppgifter.
Det civila försvaret ska därför bistå de militära försvarsåtgärderna och
medverka i de samlade försvarsansträngningarna. De åtgärder som vidtas inom
det civila försvaret bidrar till att stärka samhällets förmåga att förebygga och
hantera svåra påfrestningar för samhället i fredstid och resurser ska även kunna
användas i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.
Upplands-Bro kommun bedriver ett löpande och strukturerat arbete med att
utveckla och stärka krisberedskap och civilt försvar.
För att utveckla arbetet med civilt försvar och krisberedskap kommer
företrädare för civila samhället identifieras för att delta vid konsultationer och
samverkan, eftersom de bidrar med kunskap och lösningar. Det lägger även en
grund för stabilitet och långsiktighet.
I grunden är skyddet av Sverige en fråga om kvinnors och mäns lika
rättigheter, skyldigheter och möjligheter att delta i försvaret av vårt samhälle.
Verksamheter i enlighet med grundlagen ska bedrivas med respekt för alla
likas värdighet och för den enskilda människans fri- och rättigheter.
Kriget i Ukraina och osäkerheten kring vad som kan hända härnäst väcker
många frågor och även oro. Försvarsmakten och sakkunniga bedömer att
Sverige i dagsläget inte står inför något omedelbart hot eller väpnat angrepp.
Samtidigt behöver Sverige - såväl som Upplands-Bro kommun - rusta sig inför
det nya hotet och förändrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde.
Konflikter är även multidimensionella, det vill säga de består av regionala,
nationella och lokala dimensioner som påverkar varandra. Under väpnad
konflikt befinner sig ofta stora delar av befolkningen i en humanitär kris.
Kriget i Ukraina föranleder att miljoner av människor just nu befinner sig i
humanitär kris och på flykt.
Migrationsverket har gått ut med en begäran till länsstyrelserna, som skickades
8 mars 2022, där det framgår att Migrationsverket önskar använda
kommunernas evakueringsplatser. Platsbehovet är fördelat mellan ett antal
olika län, varav Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län och
Västmanlands län gemensamt ska bidra med 4 000 platser, varav 1 000
omedelbart.
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Migrationsverket har uppgett att statlig ersättning utgår enligt 18 §
förordningen om statlig ersättning för asylsökande m. fl. Med tillfälliga
boendeplatser avses enligt förfrågan boende i skolor eller gymnastiksalar,
campingplatser och stugbyar där kommunen är ägare eller
verksamhetsansvarig.
Massflyktsdirektivet (direktiv 2001/55/EG) innebär att personer från Ukraina
ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i
EU:s medlemsstater. Det krävs ingen individuell prövning för att besluta om
uppehålls- och arbetstillståndet.
Massflyktsdirektivet ger miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv
tillströmning av fördrivna personer. Direktivet innebär också att åtgärder vidtas
utifrån solidaritetsprincipen, för att sträva efter en balans mellan EU-ländernas
insatser för att ta emot dessa personer.

Barnperspektiv
De åtgärder som vidtas inom det civila försvaret för att stärka samhällets och
närmast Upplands-Bro kommuns förmåga att förebygga och hantera svåra
påfrestningar i kris kommer också barnen till del. Barn på flykt befinner sig i
en särskilt sårbar situation och kommunens beredskap för att kunna ta emot
ukrainska flyktingar samt samordna hjälpinsatser är av särskild vikt för att ge
barnen skydd.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare
Kommunledningskontoret

Datum
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands -bro.se

Svar på motion om att bygga en träningshall i
anslutning till befintlig Bro sporthall
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med hänsyn till att det i kommunens
lokalförsörjningsplan finns planering för en ny fullstor sporthall i Bro som en
del av utvecklingen av Bro IP och att kommunen har för avsikt att ta vara på
önskemål och erfarenheter från föreningar och civilsamhälle under
utvecklingsarbetet.

Sammanfattning
I en motion inkommen den 26 juli 2019, föreslår från Naser Vukovic (S) att en
träningshall byggs i anslutning till Bro sporthall i Bro samhälle. I motionen
framhålls att föreningslivet behöver fler ytor och bokningsbara tider för att
kunna erbjuda fler barn och ungdomar möjlighet att delta i sport- eller
kulturaktiviteter. Motionären yrkar också på att det förs en dialog med
föreningslivet inför byggandet av ny lokal. Enligt motionären skulle en
träningshall i anslutning till Brohuset kunna nyttjas för de aktiviteter som kan
ske i en mindre hall, vilket skulle kunna frigöra tid i de fullstora hallarna.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kultur och fritidsnämnden yttrade sig den 26 maj 2020. Nämnden håller med
motionären om att det finns behov av fler bokningsbara tider för barn-och
ungdomar. Kultur-och fritidsnämnden anser dock att det är en stor hall som
Bro behöver och inte ytterligare en mindre. En ny fullstor sporthall finns med i
kommunens lokalförsörjningsplan som är beslutad av Kommunfullmäktige den
9 juni 2021. En förstudie för utvecklingen Bro IP är påbörjad.
Kommunledningskontoret konstaterar att det finns ett väl upparbetat samarbete
mellan kommunen och flera aktiva föreningar i Bro. Kultur- och fritidskontoret
kommer att föra en dialog med föreningslivet inför byggandet av en ny
sporthall i Bro för att så många som möjligt ska få användning och glädje av
hallen.
Kommunledningskontoret ansluter till Kultur- och fritidsnämndens förslag om
att motionen är att anses som besvarad med hänsyn till ovanstående.
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Datum

Vår beteckning

2022-02-14

KS 19/0479

Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2022.



Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro
sporthall inkommen den 26 juli 2019



Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 maj
2020



Kultur- och fritidskontorets yttrande den 3 maj 2020.



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni
2021.



Bilaga 2 till övergripande mål och budget 2022- lokalförsörjningsplan.

Ärendet
I en motion inkommen den 26 juli 2019, föreslår från Naser Vukovic (S) att en
träningshall byggs i anslutning till Bro sporthall i Bro samhälle. I motionen
framhålls att föreningslivet behöver fler ytor och bokningsbara tider för att
kunna erbjuda fler barn och ungdomar möjlighet att delta i sport- eller
kulturaktiviteter. Enligt motionären skulle en träningshall i anslutning till
Brohuset kunna nyttjas för de aktiviteter som kan ske i en mindre hall, vilket
skulle kunna frigöra tid i de fullstora hallarna.
Naser Vukovic (S) föreslår därför följande:


Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsammans
med berörda facknämnder planera för att bygga en träningshall i
anslutning till Brohuset.



Att i dialog med föreningslivet se över deras intresse och önskemål för
att skapa en hög nyttjandegrad av hallen samt effektivisera resurserna.

Kultur och fritidsnämnden yttrade sig om motionen den 26 maj 2020.
Nämnden håller med motionären om att det finns behov av fler bokningsbara
tider för barn-och ungdomar. I yttrandet konstateras att det endast finns en
fullstor idrottshall i Bro med en spelplan med måtten 20 x 40 meter vilket
begränsar möjligheten att bedriva tränings- och matchverksamhet i denna
kommundel.
Kultur-och fritidsnämnden anser därför att Bro behöver ytterligare en fullstor
sporthall för att kunna tillgängliggöra utbud av aktiviteter för fler.
Beläggningsgraden i gymnastiksalarna är endast är 40 % vilket indikerar att det
inte är brist på tider i dessa hallar.
Vidare kan konstateras att Kungsängen har fyra fullstora sporthallar vilket
innebär att det råder en obalans mellan kommundelarna. Med en ny fullstor
sporthall i Bro ökar möjligheten för föreningslivet att utöka sin verksamhet
även i Bro så att fler barn- och ungdomar kan få utöva sina fritidsintressen.
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Datum

Vår beteckning

2022-02-14

KS 19/0479

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontorets synpunkter
Planer för utveckling av Bro IP finns med i lokalförsörjningsplanen beslutad av
Kommunfullmäktige i samband med övergripande mål och budget både för
2021 och 2022. En förstudie för utvecklingen Bro IP är påbörjad.
En intention med utvecklingen för Bro IP är att det ska byggas en ny sporthall i
Bro som går i linje med motionens intention om att fler barn- och unga ska
kunna ta del av kultur- och fritidsaktiviteter.
Motionären föreslår även att kommunen för en dialog med föreningslivet inför
byggande av en ny hall för att ta del av deras intressen och önskemål. På så sätt
skapas förutsättningar för att nå en hög nyttjandegrad.
Kommunledningskontoret kan konstatera att det finns ett väl upparbetat
samarbete mellan kommunen och flera aktiva föreningar i Bro. Kultur- och
fritidskontoret kommer att föra en dialog med föreningslivet inför byggandet
av en ny sporthall i Bro för att så många som möjligt ska få användning och
glädje av hallen.
Under 2021 har kultur- och fritidskontoret arbetat med processen att ta fram en
kultur- och fritidspolitisk strategi. I detta arbete har många varit delaktiga
såsom föreningar, ungdomsråd och civilsamhälle. Genom enkäter och
intervjuer har kultur- och fritidskontoret lyssnat in vilka önskemål som finns
när det gäller kultur- och fritid i Upplands-Bro kommun. Det innebär att det
redan finns ett stort insamlat material om vilka behov och önskemål som finns
gällande visionen om Bro IP. Därtill finns metoder och upparbetad samverkan
som kan användas i fortsatt arbete med utvecklingen av Bro IP.
Utifrån ovanstående ansluter kommunledningskontoret sig till Kultur- och
fritidsnämndens förslag till Kommunfullmäktige om att motionen är att anses
som besvarad.

Barnperspektiv
Att möjliggöra fler lokaltider som kan nyttjas för kultur- och fritidsaktiviteter
för barn och ungdomar är av stor vikt av flera skäl. Idrott och kultur bidrar till
kunskap, gemenskap och fysisk aktivitet. Det kan förebygga både fysisk och
psykisk ohälsa bland barn och unga. Fler halltider möjliggör även för barnens
vårdnadshavare att använda anläggningen i högre grad. Goda förebilder är
viktiga i barns liv för att skapa en hälsosam och hållbar livsstil.
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Datum

Vår beteckning

2022-02-14

KS 19/0479

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro
sporthall inkommen den 26 juli 2019
2. Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 maj
2020
3. Kultur- och fritidskontorets yttrande den 3 maj 2020.
4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni
2021.
5. Bilaga 2 till övergripande mål och budget 2022- lokalförsörjningsplan.
Beslut sänds till
 Motionären
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Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro sporthall
Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsam och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. Här ges alla
möjlighet att hitta sin plats, skapa sina livs chanser och tillsammans forma framtiden
Det är ett långsiktigt arbete där vi alla gemensamt tar ansvar för såväl kommunens utveckling som
Upplands-Brobornas trygghet och trivsel. Kommunen växer och moderniseras.
Upplevelsekommunen Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- och fritidsområdet. Ett
utvecklat kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och skapar trygghet och
förtroende mellan människor. Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv
fritid.
Verksamhet för barn och ungdomar i och omkring våra tätorter är viktigt. Behov av ytterligare
satsningar för att utveckla de befintliga verksamheterna och bredda aktivitetsutbudet för fler
målgrupper utifrån medborgarnas intresse följs upp kontinuerligt. Det återspeglas inte minst i de
många medborgarförslag som skickas till kommunen samt den dialog föreningslivet har med Kultur
och fritidskontoret.
En av de mest återkommande frågorna är ett uttalat behov av flera bokningstider i våra hallar och
anläggningar. Vissa föreningar måste tacka nej till nya medlemmar på grund av bristen på tillgängliga
tider. Barn och ungdomar tvingas ge upp sina drömmar om att få vara med i någon kulturidrottsupplevelse de tyckte om. Att inte vara en del av en större gemenskap kan kännas väldigt tufft
och tråkigt.
Vi vill ju leva upp till de mål och inriktning medborgarna gav oss mandat att förverkliga!
Föreningslivet skriker efter flera ytor och tider för fortsatt verksamhet! I Bro kan vi faktiskt ta ett steg
i rätt riktning som ytterligare kan öka ungdomars chanser att förbättra deras hälsa och sociala
engagemang. Befintliga idrottshallar har en mycket hög nyttjandegrad ca 85%. Skolverksamheten och
kulturföreningarna i Bro har behov av ändamålsenliga ytor samt omklädningsrum. Fritidsgården har
också behov av halltider till verksamheten för sin måluppfyllelse.
Vi vill bygga en träningshall i anslutning till Brohuset! Det ges möjligheter att fördela halltider
anpassade efter träningsmoment och ålder för att frigöra utrymme i de fullstora hallarna. Smarta
bokningar i samverkan med föreningslivet ökar tillgången till lokaler över hela kommunen.
Med anledning av ovan nämnda yrkar jag:
-

Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsammans med berörda
facknämnder planera för att bygga en träningshall i anslutning till Brohuset

-

Att i dialog med föreningslivet se över deras intresse och önskemål för att skapa en hög
nyttjandegrad av hallen samt effektivisera resurserna

Bro den 26 juli 2019
Naser Vukovic (s)
2-e viceordförande i Kultur och fritidsnämnden

on om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro sporthall : Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 5-26-0--20 - Yttrande - Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro sporthall, KS 19/0479

PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§ 29

Sammanträdesdatum:

2020-05-26

Yttrande - Motion om att bygga en
träningshall i anslutning till befintlig Bro
sporthall, KS 19/0479
Dnr KFN 19/0223

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anse motionen
besvarad i och med att ny fullstor sporthall redan är prioriterad i kommunens
lokalresursplan.

Reservationer och särskilda uttalanden
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Leif Janson (S) och Maikki Lemne (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. Naser
Vukovic har formulerat en reservationstext enligt följande:
”I sitt svar pekar Kultur och fritidskontoret (kontoret i vidare text), mycket riktigt, på ökat
behov av lokaler till föreningslivet i komunen!
Att planera för en välbehövd fullstor idrottshall i Bro är utmärkt men det räcker inte för att lösa
lokalbehov för vissa kultur- och fritidsföreningar som kombinerar olika behov inom egen
verksamhet!
I min motion påtalas också lokalbehov för kulturföreningar, fritidsgårdar samt kultur och
motion i övrigt.
Exempelvis, spelar man en match behövs det en separat lokal för att värma upp. Dansar man
behövs det också byta om någonstans. Fritidsgårdarna kan också av olika skäl behöva en extra
lokal för spontana aktiviteter. En träningshall kan också nyttjas av pensionärsföreningar eller
för gym och rehab, konst - kulturevenemang och utställningar, skolverksamhet.
Handikappföreningar kan dra nytta av hela Brohusets möjligheter. Övernattningslokal vid vissa
evenemang. En lätt tillgänglig lokal vid akuta behov.
En mindre träningshall i Brocentrum skapar goda utvecklingsmöjligheter till simhallen,
biblioteket, besöksnäring, affärsliv i samt kring centrumet mm.
En ny fullstor hall i Bro kan ta tid att bygga färdigt och inget beslut har tagits fram sedan
maktskiftet år 2018!
Hur kommer föreningsverksamhet att påverkas under den långa väntetiden? Vad innebär det
för barn och ungdomars hälsa och välmående? Vad kommer att hända med Brocentrum om all
barn- och ungdomsverksamhet, inklusive Broskolan, flyttas till södra delen av Bro? Vilket
kultur - fritidsliv kommer att finnas kvar i dagens centrala delar av Bro? Jag känner viss oro
inför framtiden för Brocentrum!
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-05-26

Jag är övertygad om att en stor majoritet av kommuninnevånare uppskattar att det finns
fritidsanläggningar och andra miljöer samt ytor för kultur - fysisk aktivitet även om de inte
gynnar dem personligen.
Politiskt ansvar handlar om helhetsperspektiv för kommuninnevånare och det var det jag tog
upp i min motion!”

Sammanfattning
I en motion från Naser Vukovic (S), 2:e vice ordförande i Kultur- och
fritidsnämnden, daterad den 26 juli 2019, föreslås att en träningshall byggs i
anslutning till Bro Sporthall i Bro samhälle.
Kultur- och fritidskontorets yttrande
Det finns i dag endast en fullstor idrottshall i Bro. Med fullstor hall avses en
hall med en spelplan med måtten 20 x 40 meter som är godkänd för sporter
som handboll, innebandy, basket och futsal som är en form av inomhusfotboll.
Det faktum att det bara finns en hall i Bro begränsar möjligheten att bedriva
tränings- och matchverksamhet i denna kommundel. Det finns inget behov av
ytterligare hall som inte har fullstora mått då beläggningsgraden i
gymnastiksalarna endast är 40 % och i Bro finns det i dag tre mindre hallar.
Det råder en obalans mellan kommundelarna vad gäller sporthallar då
Kungsängen snart har fyra fullstora hallar med 85 % beläggning varav en går
att dela upp i tre mindre. Med en ny fullstor sporthall i Bro ökar möjligheten
för föreningslivet att utöva sin verksamhet och gör det möjligt för kommunens
barn och ungdomar att genomföra spontanaktiviteter Detta kommer att gynna
den allmänna folkhälsan då fler får möjlighet att utöva sina fritidsintressen på
hemmaplan men även gynna känslan av tryggheten på bostadsorten med ökad
rörelse till och från anläggningen.
Handboll är exempel på en aktivitet som hittills inte har erbjudits i Bro med
anledning av att det inte finns utrymme i någon hall. Det innebär att handbollen
i kommunen idag har sitt huvudsakliga upptagningsområde av ungdomar i
Kungsängen.
Med hänsyn till ovanstående är därför en fullstor sporthall i Bro redan högt
prioriterat i kommunens lokalresursplan.
Kultur- och fritidskontoret anser att den nya hallen bör ligga på Bro IP för att
kunna dra nytta av de faciliteter som finns i området. Det underlättar också
logistiken för föreningslivet när de vill arrangera läger och cuper. Hallen kan
då även användas dagtid av de nya planerade skolorna i Bro. Detta gör att Bro
får ett nytt samlat centrum för Idrott och bidrar till kommunens attraktionskraft.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-05-26

Beslutsunderlag


Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro
sporthall undertecknad Naser Vukovic (S) 2:e viceordförande i Kultur
och fritidsnämnden – 26 juli 2019

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anse motionen
besvarad i och med att ny fullstor sporthall redan är prioriterad i kommunens
lokalresursplan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) yrkar bifall till motionen.
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut för
Sverigedemokraternas räkning.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot
varandra. Han finner därefter att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Maria Palm
Enhetschef Fritidsenheten
Fritidsavdelningen
+46 8-581 690 94
maria.palm@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-05-03

KFN 19/0223

1 (2)

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande - Motion om att bygga en träningshall i
anslutning till befintlig Bro sporthall, KS 19/0479
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anse motionen
besvarad i och med att ny fullstor sporthall redan är prioriterad i kommunens
lokalresursplan.

Sammanfattning
I en motion från Naser Vukovic (S), 2:e vice ordförande i Kultur- och
fritidsnämnden, daterad den 26 juli 2019, föreslås att en träningshall byggs i
anslutning till Bro Sporthall i Bro samhälle.
Kultur- och fritidskontorets yttrande
Det finns i dag endast en fullstor idrottshall i Bro. Med fullstor hall avses en
hall med en spelplan med måtten 20 x 40 meter som är godkänd för sporter
som handboll, innebandy, basket och futsal som är en form av inomhusfotboll.
Det faktum att det bara finns en hall i Bro begränsar möjligheten att bedriva
tränings- och matchverksamhet i denna kommundel. Det finns inget behov av
ytterligare hall som inte har fullstora mått då beläggningsgraden i
gymnastiksalarna endast är 40 % och i Bro finns det i dag tre mindre hallar.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Det råder en obalans mellan kommundelarna vad gäller sporthallar då
Kungsängen snart har fyra fullstora hallar med 85 % beläggning varav en går
att dela upp i tre mindre. Med en ny fullstor sporthall i Bro ökar möjligheten
för föreningslivet att utöva sin verksamhet och gör det möjligt för kommunens
barn och ungdomar att genomföra spontanaktiviteter Detta kommer att gynna
den allmänna folkhälsan då fler får möjlighet att utöva sina fritidsintressen på
hemmaplan men även gynna känslan av tryggheten på bostadsorten med ökad
rörelse till och från anläggningen.
Handboll är exempel på en aktivitet som hittills inte har erbjudits i Bro med
anledning av att det inte finns utrymme i någon hall. Det innebär att handbollen
i kommunen idag har sitt huvudsakliga upptagningsområde av ungdomar i
Kungsängen.
Med hänsyn till ovanstående är därför en fullstor sporthall i Bro redan högt
prioriterat i kommunens lokalresursplan.
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Datum

Vår beteckning

2019-05-05

KFN 19/0223

Kultur- och fritidskontoret anser att den nya hallen bör ligga på Bro IP för att
kunna dra nytta av de faciliteter som finns i området. Det underlättar också
logistiken för föreningslivet när de vill arrangera läger och cuper. Hallen kan
då även användas dagtid av de nya planerade skolorna i Bro. Detta gör att Bro
får ett nytt samlat centrum för Idrott och bidrar till kommunens attraktionskraft.

Beslutsunderlag


Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro
sporthall undertecknad Naser Vukovic (S) 2:e viceordförande i Kultur
och fritidsnämnden – 26 juli 2019

Barnperspektiv
Detta är positivt i ett barnperspektiv då det möjliggör fler träningstider och
stunder av kultur- och fritidsaktiviteter för barn i alla åldrar. Det berikar barn
och ungas fritid och ökar känslan av att finnas i ett sammanhang samt
motverkar fysisk ohälsa. Med fler tider finns också möjlighet för barnens
vårdnadshavare att använda anläggningen. Goda förebilder är viktiga i barns
liv för att skapa en god livsstil.
Kultur- och fritidskontoret
Maria Palm
Avdelningschef Fritid
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Bilagor
 Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro
sporthall undertecknad den 26 juli 2019.
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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§ 92
Övergripande mål och budget 2022
med planering för 2023 – 2024
Dnr KS 21/0008

Beslut
1.

Skattesatsen för 2022 fastställs till 19:40.

2.

Övergripande mål och budget för 2022 med planering för 2023-2024
inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021.

3.

Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C)
förslag 26 maj 2021.

4.

Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021.

5.

Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och ny ram
för långfristiga lån sätts till 400 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik
Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C)
förslag 26 maj 2021.

6.

Uppföljning under 2022 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till
nämnderna.

7.

Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2022.

8.

Kommunstyrelsen får under 2022, för kommunens räkning ta upp
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr.

9.

Kommunstyrelsen får under 2022 köpa eller försälja fastigheter eller
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får
även besluta om finansiering av förvärven.

10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet med
bilaga 2.
11. Kommunfullmäktige fastställer budget 2022 för kommunens revision i
enlighet med revisionens äskande.

Reservationer och särskilda uttalanden
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge
Björnberg (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S), Naser Vukovic (S),
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Helena Austrell (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika
Falk (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Annelies Lindblom (V), Erik Karlsson (V) och Khalouta Simba (V) reserverar
sig till förmån för eget förslag till beslut.
Agnieszka Silversjö (SD), Andreas Persson (SD), Johan Silversjö (SD),
Annette Nyberg (SD), Jan Ramstedt (SD) och Börje Svensson (SD) reserverar
sig till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde 3 februari 2021 anvisningar och tidsplan för
arbetet med budget 2022–2024. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos
(M), kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark (L), Jan
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 26 maj 2021 lagt fram förslag till
Övergripande mål med budget för 2022 och planering för 2023–2024.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2021 med
bilaga; Övergripande mål och budget 2022 – med planering för 2023–
2024.



Nämndernas underlag till budget, i akt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Skattesatsen för 2022 fastställs till 19:40.
2. Övergripande mål och budget för 2022 med planering för 2023-2024
inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021.
3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik
Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards
(C) förslag 26 maj 2021.
4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021.
5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och ny
ram för långfristiga lån sätts till 400 mnkr, godkänns i enlighet med
Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) förslag 26 maj 2021.
6. Uppföljning under 2022 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess
och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar
till nämnderna.
7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2022.
8. Kommunstyrelsen får under 2022, för kommunens räkning ta upp
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr.
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9. Kommunstyrelsen får under 2022 köpa eller försälja fastigheter eller
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får
även besluta om finansiering av förvärven.
10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet
med bilaga 2
Kommunfullmäktige beslutar för egen del
Kommunfullmäktige fastställer budget 2022 för kommunens revision i enlighet
med revisionens äskande.

Yttranden
Fredrik Kjos (M), Jan Stefansson (KD), Börje Wredén (L), Marcus Sköld (M),
Mattias Peterson (C), Tina Teljstedt (KD), Martin Normark (L), Lisa Edwards
(C), Paul Gustafsson (M), Hans Åberg (L), Jan-Erik Björk (KD), Camilla
Janson (S), Jan Lannefelt (S), Catharina Andersson (S), Naser Vukovic (S),
Kerstin Ahlin (S), Rolf Nersing (S), Birgitta Nylund (S), Johan Silversjö (SD),
Jan Ramstedt (SD), Anette Nyberg (SD), Börje Svensson (SD), Sara
Ridderstedt (MP), Erik Karlsson (V), Kjell A Johansson (V), Khalouta Simba
(V), Annelies Lindblom (V) yttrar sig i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Börje Wredén (L), Marcus Sköld (M), Mattias Peterson (C),
Tina Teljstedt (KD) Martin Normark (L), Lisa Edwards (C), Paul Gustafsson
(M) och Jan Stefansson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till
Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023 – 2024.
Camilla Janson (S), Jan Lannefelt (S), Catharina Andersson (S), Kerstin Ahlin
(S) och Rolf Nersing (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budget för 2022.
Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall Miljöpartiets förslag till budget för 2022.
Kjell A Johansson (V), Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) yrkar bifall
till Vänsterpartiets förslag till budget för 2022.
Johan Silversjö (SD) och Anette Nyberg (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut:
1.
2.
3.
4.
5.

Kommunstyrelsens förslag till övergripande mål och budget 2022.
Socialdemokraternas förslag till övergripande mål och budget 2022.
Sverigedemokraternas förslag till övergripande mål och budget 2022.
Vänsterpartiets förslag till övergripande mål och budget 2022.
Miljöpartiets förslag till övergripande mål och budget 2022.
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Ordföranden utser Kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. Ordföranden
ställer Socialdemokraternas förslag, Sverigedemokraternas förslag,
Vänsterpartiets förslag samt Miljöpartiets förslag mot varandra för att utse
motförslag till Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige
vill ställa Socialdemokraternas förslag mot huvudförslaget.
Ordförande ställer därefter Kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Socialdemokraternas förslag och finner att Kommunfullmäktige har beslutat i
enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:


Samtliga nämnder och kommunala bolag
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Lokalförsörjnings-plan 2022

Prioriterade projekt i
Lokalförsörjningsplan
Projekt

Bedömd
investerings
utgift [mnkr]

Uppskattade
fastighetsrelaterade
kostnader
[mnkr]

Kapacitet

Detaljplan
status

Förstudie Planerad
klar
byggstart

Planerat
tillträde

Kommunen som verksamhetsutövare
Ny skola i Bro

150-200

15

500+

@samråd

2021

2022

2024

Grundsärskola
30
Förskola HåboTibble
33
Ny förskola i gamla
Bro
35
Avveckling
Finnstaskolans
paviljonger
0
Avveckling
Råbyskolans
paviljonger
0
Öppen
ungdomsverksamh
et i Bro
Renovering och
tillgänglighetsanpa
ssning Korpen 25 i Reinvestering
Bro
ca 2-3 mnkr
Utveckla befintliga
Avvaktar
friluftsmiljöer
förstudie

2,0

50

@samråd

2021

2022

2024

3,0

100

2021

2022

2023

4

120

2022

2023

2024

3

0

2023

2025

3

0

2023

2024

2022

2022

2022

2022

2022

2022

0,3

Sid 2 av 4
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Lokalförsörjnings-plan 2022

Projekt

Ersättningslokal
Socialpsykiatri och
daglig verksamhet

Bedömd
investerings
utgift [mnkr]

Uppskattade
fastighetsrelaterade
kostnader
[mnkr]
Uppskattad
hyra:1,5-2
Inhyrning mnkr

Kapacitet

Detaljplan
status

Förstudie Planerad
klar
byggstart

Planerat
tillträde

2022

-

2023

LSS-boende 1

21

2

6

2021

2022

2022

LSS-boende 2

21

2

6

2021

2022

2023

2023

2024

2025

2021

2022

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Trygghetsboende
Vård- och
omsorgsboende
Avveckling
paviljongboende
Violinvägen 4
Korttidsboende
LSS
Ersättningslokal
för Härnevi
skolväg 8
Bron ny lokal
Utveckling
Kungsängens IP

150

60

5
Avvaktar
förstudie

Inhyrning
Avvaktar
förstudie
Avvaktar
förstudie
Avvaktar
förstudie

Uppskattad
hyra: ca 2
mnkr

2022
@planuppd
rag

Utveckling Bro IP
Ny
kretsloppscentral i
Avvaktar
Bro
förstudie
Fristående verksamhetsutövare

2024

2021
2022

<planuppdr
ag

Skola Brunna Park
Förskola Brunna
Park

350 @samråd

2023

2025

80 @samråd

2023

2025

Skola Brunna

480 @samråd

2023

2025

Förskola Brunna

120 @samråd

2023

2025
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Lokalförsörjnings-plan 2022

Projekt

Bedömd
investerings
utgift [mnkr]

Uppskattade
fastighetsrelaterade
kostnader
[mnkr]

Jensen skola i
Mälarstaden
Trädgårdsstaden
skola
Trädgårdstadens
förskola 1
Trädgårdstadens
förskola 2
Förskola/
Lågstadieskola Bro
Mälarstrand
Förskola/ Skola
Örnäs

Kapacitet

Detaljplan
status

568 DP antagen
Et 1 DP laga
250 kraft
Et 1 DP laga
80 kraft

Sid 4 av 4

Förstudie Planerad
klar
byggstart

2020

Planerat
tillträde

2022
2025
2025

80 @samråd

2028

80 Laga kraft
@planuppd
rag

2023
>2029

29 Svar på motion om rätt till 30 timmar på förskolan - KS 20/0131-3 Svar på motion om rätt till 30 timmar på förskolan : Svar på motion om rätt till 30 timmar på förskolan

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Märta Westerberg

2022-01-03

KS 20/0131

Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Marta.Westerberg@upplands -bro.se

Svar på motion om rätt till 30 timmar på
förskolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad då Upplands Bro kommun har valt att införa tillsynstiden
om 30 timmar per vecka i förskolan. Detta inbegriper barn till vårdnadshavare
som är arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden yttrade sig den 14 december 2021 gällande en motion
som inkommit från Sara Ridderstedt (MP). Motionen handlar om ett förslag att
ge barn till arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga rätt till en tillsynstid om
30 timmar per vecka i förskolan. I sitt yttrande så lyfter Utbildningskontoret att
Upplands-Bro kommun har valt att införa tillsynstiden om 30 timmar per vecka
i förskolan. Detta eftersom Utbildningsnämnden den 9 november 2021
beslutade om Alliansens budget för verksamhetsåret 2022, däri det låg ett
förslag om att erbjuda alla barn i förskolan 30 timmars tillsynstid i veckan.
Kommunledningskontoret stödjer därmed Utbildningskontoret bedömning att
motionen anses vara besvarad.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2022



Protokollsutdrag Utbildningsnämnden den 14 december 2021



Utbildningsnämndens yttrande den 23 november 2021



Motion om rätt till 30 timmar på förskolan den 14 februari 2020

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
I februari 2020 inkom en motion från Sara Ridderstedt (MP) om att ge barn till
arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga rätt till en tillsynstid om 30 timmar
per vecka i förskolan. Motionären beskriver vikten av förskolans verksamhet
för barnet, då förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och är en
förberedelse inför förskoleklass samt vidare skolgång. Motionären menar att
det är en likvärdighetsfråga och hänvisar till Barnkonventionen som blivit lag

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Datum

Vår beteckning

KS 20/0131
Kommunledningskontoret
sedan 1 januari 2020 för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla
barn.
Utbildningsnämnden yttrade sig i ärendet under sammanträdet den 14
december 2021. I yttrandet lyfter Utbildningskontoret att enligt skollagen 8
kap. 6 § har barn till vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga med
ett annat barn rätt till totalt 15 timmar tillsynstid i veckan. Utbildningskontoret
informerar om att Upplands Bro kommun tidigare har valt att införa den
lagstadgade tillsynstiden om maximalt 15 timmar per vecka i förskolan.
Den 9 november 2021 så beslutade Utbildningsnämnden om alliansens budget
för verksamhetsåret 2022. Däri låg ett förslag om att erbjuda alla barn i
förskolan 30 timmars tillsynstid i veckan. Detta inbegriper barn till
vårdnadshavare som är arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna. Detta då det
bidrar till att de barn som behöver förskolans utbildning mest, får mer tid i
förskolan. Utbildningsnämnden beslutade i och med detta på sammanträdet den
14 december 2021 att motionen anses vara besvarad.
Kommunledningskontoret delar Utbildningskontorets bedömning att motionen
är besvarad med hänsyn till ovanstående.

Barnperspektiv
Att ge alla barn en likvärdig start och gemensam grund som stärker barnens
självförtroende och självkänsla inför grundskolan är en prioriterad fråga som
stärks i och med regeländringen.
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag Utbildningsnämnden den 14 december 2021
2. Utbildningsnämndens yttrande den 23 november 2021
3. Motion om rätt till 30 timmar på förskolan den 14 februari 2020
Beslut sänds till


Motionär Sara Ridderstedt (MP)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

§ 59

2021-12-14

Yttrande - Motion om rätt till 30 timmar
på förskolan
Dnr UN 20/0085

Beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och
föreslår Kommunfullmäktige besluta om att motionen är besvarad.

Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Nersing (S), Kristian Cronsell (S) och Björn-Inge Björnberg (S) reserverar
sig till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
I februari 2020 inkom en motion från Miljöpartiet till kommunen som
överlämnades till Utbildningsnämnden för yttrande. Motionen handlar om ett
förslag att ge barn till arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga rätt till en
tillsynstid om 30 timmar per vecka i förskolan.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2021



Begäran om yttrande – Motion om rätt till 30 timmar på förskolan

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och
föreslår Kommunfullmäktige besluta om att motionen är besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på följande förslag till
beslut: ”att Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att
bifalla motionen.”

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt
Rolf Nersings (S) förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till:




Sara Ridderstedt (MP)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Josefin Almberg

2021-11-23

UN 20/0085

Utbildningskontoret

Utbildningsnämnden

Er beteckning

Josefin.Almberg@upplands -bro.se

Yttrande - Motion om rätt till 30 timmar på
förskolan
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och
föreslår Kommunfullmäktige besluta om att motionen är besvarad.

Sammanfattning
I februari 2020 inkom en motion från Miljöpartiet till kommunen som
överlämnades till Utbildningsnämnden för yttrande. Motionen handlar om ett
förslag att ge barn till arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga rätt till en
tillsynstid om 30 timmar per vecka i förskolan.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2021



Begäran om yttrande – Motion om rätt till 30 timmar på förskolan

Ärendet
I februari 2020 inkom en motion från Sara Ridderstedt (MP) om att ge barn till
arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga rätt till en tillsynstid om 30 timmar
per vecka i förskolan. Motionären beskriver vikten av förskolans verksamhet
för barnet, då förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och är en
förberedelse inför förskoleklass samt vidare skolgång. Motionären menar att
det är en likvärdighetsfråga och hänvisar till Barnkonventionen som blivit lag
sedan 1 januari 2020 för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla
barn.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utbildningskontorets yttrande
Enligt skollagen 8 kap. 6 § har barn till vårdnadshavare som är arbetslösa eller
föräldralediga med ett annat barn rätt till totalt 15 timmar tillsynstid i veckan.
Upplands Bro kommun har tidigare valt att införa den lagstadgade tillsynstiden
om maximalt 15 timmar per vecka i förskolan.
Den 9 november 2021 beslutade nämnden om alliansens budget för
verksamhetsåret 2022. Däri låg ett förslag om att erbjuda alla barn i förskolan
30 timmars tillsynstid i veckan. Detta inbegriper barn till vårdnadshavare som
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Datum

Vår beteckning

2021-11-23

UN 20/0085

är arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna. Detta då det bidrar till att de barn
som behöver förskolans utbildning mest, får mer tid i förskolan.

Barnperspektiv
Att ge alla barn en likvärdig start och gemensam grund som stärker barnens
självförtroende och självkänsla inför grundskolan är en prioriterad fråga som
stärks i och med regeländringen.

Utbildningskontoret

Fredrik Nordvall
Utbildningschef

Bilagor
1. Begäran om yttrande – Motion om rätt till 30 timmar på förskolan
Beslut sänds till



Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Sara Ridderstedt
den 14 februari 2020 10:17
kommunstyrelsen
Motion 30 h

Ge barn till arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga rätt till 30 timmar på förskolan
Förskolan spelat en avgörande roll för att alla barn får tillgång till språket, till gemensamma
upplevelser och till möten som ökar förståelsen för varandras olikheter. Förskolan lägger
grunden för det livslånga lärandet och är en förberedelse inför förskoleklass samt vidare
skolgång. I förskolan får barnen möjlighet att under roliga och trygga former lära sig saker
genom att: leka, skapa och utforska — på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.
I Upplands-Bro har Minoritetsalliansen (M, L, C, KD) valt att införa max 15 timmar per vecka för
barn till föräldrar som saknar arbete, är sjukskrivna eller som är föräldralediga med yngre
syskon.
Att begränsa barns möjlighet att ta del av förskolans pedagogik och gemenskap är i grunden
oförenlig med en modern syn på förskolan. Förskolan är en pedagogisk verksamhet med egen
läroplan och utbildade pedagoger. Det har förtydligats ytterligare i och med den nya skollagen.
Förskolan erbjuder en genomtänkt mix av lek, kompisar, pyssel och pedagogik som den
arbetslösa föräldern med krav på arbetssökande på heltid eller den föräldralediga med ett eller
flera syskon att ta hand om ofta har svårt att erbjuda.
Forskning visar att barn som får sin vistelsetid på förskolan beskuren ofta upplever en brist på
kontinuitet och känner sig utanför. Språkutvecklingen för barn med annat modersmål än svenska
är ett exempel. Om barn med annat modersmål än svenska får leka med andra barn lär de sig
snabbare att uttrycka sig på det svenska språket. Sedan 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag
i Sverige för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla barn.
Miljöpartiet anser att förskolan ska vara till för barnens behov. Föräldrarnas situation får inte leda
till att barnen skickas hem efter tre timmar och därmed ges sämre rättigheter och möjligheter än
andra barn. Enligt likvärdighetsprincipen ska barnen ges samma chans att ta del av förskolans
verksamhet.
Sara Ridderstedt ledamot Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Märta Westerberg

2022-02-21

KS 20/0630

Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Marta.Westerberg@upplands -bro.se

Svar på motion om statsodling och odling i
förskolor och skolor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till följande:
Det finns i dagsläget inte ett behov av en kommunövergripande plan för
stadsodling och skolträdgårdar. Förskolor och skolor har möjlighet att på eget
initiativ införa odling som ett inslag i undervisningen, vilket skapar frihet att
själva bestämma odlingens utformning och omfattning.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden yttrade sig den 14 december 2021 gällande en motion
som inkommit från Socialdemokraterna i Upplands-Bro. Motionen gäller ett
förslag om att arbeta fram en kommunövergripande plan för stadsodling och
skolträdgårdar. Utbildningskontoret lyfter i sitt yttrande att de ser positivt på
förslaget om odling på förskolor och skolor. Utbildningskontoret framför dock
att förslaget om en kommunövergripande plan för skolträdgårdar inte är en
högt prioriterad fråga i dagsläget eftersom skolor behöver mycket stöd och
handledning för att pedagogiska odlingsträdgårdar ska kunna etableras och bli
långsiktiga. Utbildningsnämnden beslutade i och med detta på sammanträdet
den 14 december 2021 om att motionen avslås. Utbildningskontoret framför att
förskolor och skolor på eget initiativ kan införa odling som ett inslag i
undervisningen, något som Utbildningskontoret sett flera goda exempel på i
kommunen.
Kommunledningskontoret stödjer Utbildningskontorets bedömning om att
avslå motionen med hänsyn till ovanstående.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 februari 2022



Protokollsutdrag Utbildningsnämnden den 14 december 2021



Utbildningsnämndens yttrande den 22 november 2021



Motion om stadsodling och odling i förskolor och skolor den 30
september 2020
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Datum

Vår beteckning

2021-08-24

KS 20/0630

Kommunledningskontoret

Ärendet
Den 15 september 2020 inkom en motion från Socialdemokraterna i UpplandsBro. Motionen gäller ett förslag om att arbeta fram en kommunövergripande
plan för stadsodling och skolträdgårdar. Motionärerna framför att syftet med
planen är att möjliggöra odling i olika former och flera kommundelar samt att
fler ska skolträdgårdar ska växa fram tillsammans med barn, elever,
skolpersonal och andra intresserade. Skolträdgårdar, menar motionärerna, är ett
sätt för barn att öka förståelsen för naturens kretslopp och biologisk mångfald.
Vidare framhålls att man i skolträdgårdar kan arbeta ämnesövergripande och
att barn och skolpersonal tillsammans kan ta hand om planering, anläggning,
skörd och tillagning.
I sitt yttrande så lyfter Utbildningskontoret att de ser positivt på förslaget om
odling på förskolor och skolor. Förutom en ökad delaktighet och ett ökat
engagemang för hållbarhet och gröna frågor hos kommunens unga invånare
kan kunskap om närodlad mat och andra lokalproducerade produkter främja
kommunfullmäktiges mål om att vara en klimatneutral kommun år 2030 och
bidra till en god folkhälsa bland medborgarna. Utbildningskontoret framför
dock att förslaget om en kommunövergripande plan för skolträdgårdar inte är
en högt prioriterad fråga i dagsläget. De hänvisar i sitt yttrande till erfarenhet
från t. ex Göteborgs stad som visar att skolorna behöver mycket stöd och
handledning för att pedagogiska odlingsträdgårdar ska kunna etableras och bli
långsiktiga. I och med detta så beslutade Utbildningsnämnden på sammanträdet
den 14 december 2021 om att avslå motionen.
Utbildningskontoret lyfter att förskolor och skolor på eget initiativ kan införa
odling som ett inslag i undervisningen, något som de sett flera goda exempel på
i kommunen. Detta ger frihet att själva bestämma odlingens utformning och
omfattning, vilket kan vara positivt då pedagoger och lärare själva kan välja att
lägga en del av sin undervisning utomhus.
Kommunledningskontoret delar Utbildningskontorets bedömning att avslå
motionen med hänsyn till ovanstående.

Barnperspektiv
Ur ett barnperspektiv är det viktigt att ta hänsyn till barnens intresse vid tema
och upplägg av undervisningen vilket möjliggörs genom att förskolor och
skolor på ett eget initiativ inför odling som ett inslag i densamma.

Kommunledningskontoret
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Datum

Vår beteckning

2021-08-24

KS 20/0630

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag Utbildningsnämnden den 14 december 2021
2. Utbildningsnämndens yttrande den 22 november 2021
3. Motion om stadsodling och odling i förskolor och skolor den 30
september 2020
Beslut sänds till
 Motionär

3 (3)

ing i förskolor och skolor - KS 20/0630-4 Svar på motion om statsodling och odling i förskolor och skolor : Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 2-14-1--20 - Yttrande - Motion om stadsodling och odling i förskolor och skolor

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

§ 60

2021-12-14

Yttrande - Motion om stadsodling och
odling i förskolor och skolor
Dnr UN 20/0307

Beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt
eget och föreslår Kommunfullmäktige besluta om att avslå motionen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Nersing (S), Kristian Cronsell (S) och Björn-Inge Björnberg (S) reserverar
sig till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Den 15 september 2020 inkom en motion från Socialdemokraterna som
överlämnades till Utbildningsnämnden för yttrande. Motionen gäller ett förslag
om att arbeta fram en kommunövergripande plan för stadsodling och
skolträdgårdar.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2021.



Begäran om yttrande – Motion om stadsodling och odling i förskolor
och skolor den 30 september 2020.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt
eget och föreslår Kommunfullmäktige besluta om att avslå motionen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på följande förslag till
beslut: ”att Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt
eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.”

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt
Rolf Nersings (S) förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till:




Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S) och Rolf Nersing (S)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Josefin Almberg

2021-11-22

UN 20/0307

Utbildningskontoret

Utbildningsnämnden

Er beteckning

Josefin.Almberg@upplands -bro.se

Yttrande - Motion om stadsodling och odling i
förskolor och skolor
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och
föreslår Kommunfullmäktige besluta om att avslå motionen.

Sammanfattning
Den 15 september 2020 inkom en motion från Socialdemokraterna som
överlämnades till Utbildningsnämnden för yttrande. Motionen gäller ett förslag
om att arbeta fram en kommunövergripande plan för stadsodling och
skolträdgårdar.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2021.



Begäran om yttrande – Motion om stadsodling och odling i förskolor
och skolor den 30 september 2020.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 15 september 2020 inkom en motion från Socialdemokraterna som
överlämnades till Utbildningsnämnden för yttrande. Motionen gäller ett förslag
om att arbeta fram en kommunövergripande plan för stadsodling och
skolträdgårdar. Motionärerna framför att syftet med planen är att möjliggöra
odling i olika former och flera kommundelar samt att fler ska skolträdgårdar
ska växa fram tillsammans med barn, elever, skolpersonal och andra
intresserade. Skolträdgårdar, menar motionärerna, är ett sätt för barn att öka
förståelsen för naturens kretslopp och biologisk mångfald. Vidare framhålls att
man i skolträdgårdar kan arbeta ämnesövergripande och att barn och
skolpersonal tillsammans kan ta hand om planering, anläggning, skörd och
tillagning.
Utbildningskontorets yttrande
Utbildningskontoret ser positivt på förslaget om odling på förskolor och skolor.
Förutom en ökad delaktighet och ett ökat engagemang för hållbarhet och gröna
frågor hos kommunens unga invånare kan kunskap om närodlad mat och andra
lokalproducerade produkter främja kommunfullmäktiges mål om att vara en
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Datum

Vår beteckning

2021-11-22

UN 20/0307

klimatneutral kommun år 2030 (*1) och bidra till en god folkhälsa bland
medborgarna.
Utbildningskontoret vill dock framföra att förslaget om en
kommunövergripande plan för skolträdgårdar inte är en högt prioriterad fråga i
dagsläget. Erfarenhet från t. ex Göteborgs stad visar att skolorna behöver
mycket stöd och handledning för att pedagogiska odlingsträdgårdar ska kunna
etableras och bli långsiktiga (*2).
Förskolor och skolor kan på eget initiativ införa odling som ett inslag i
undervisningen, något som Utbildningskontoret sett flera goda exempel på i
kommunen. Detta ger frihet att själva bestämma odlingens utformning och
omfattning, vilket kan vara positivt då pedagoger och lärare själva kan välja att
lägga en del av sin undervisning utomhus.

Fotnoter
*1 Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023–2024, KS 21/0008-14.
*2 Pedagogisk a odlingsträdgårdar Slutrapport – R 2014:11

Barnperspektiv
Ur ett barnperspektiv är det viktigt att ta hänsyn till barnens intresse vid tema
och upplägg av undervisningen vilket möjliggörs genom att förskolor och
skolor på ett eget initiativ inför odling som ett inslag i densamma.
Utbildningskontoret

Fredrik Nordvall
Utbildningschef

Bilagor
1. Begäran om yttrande – Motion om stadsodling och odling i förskolor
och skolor den 30 september 2020.
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Kommunfullmäktige
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MOTION
Kommunfullmäktige 30 september 2020
Upplands-Bro kommun

STADSODLING OCH ODLING I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR
Socialdemokraterna i Upplands-Bro föreslår att kommunen arbetar fram en
kommunövergripande plan för stadsodling och skolträdgårdar
Syftet med en sådan plan är att möjliggöra odling i olika former och i flera
kommundelar, samt att fler skolträdgårdar ska kunna växa fram tillsammans
med barn i förskola, elever, skolpersonal och andra intresserade. Genom
skolträdgårdar och odlings parker kan gröna och kreativa utomhusmiljöer
skapas, med ökad delaktighet och större ansvarstagande för förskole/skolmiljön
och våra gemensamma grönområden.
Skolträdgårdar och odling på förskolor och skolor är ett sätt för barn att
upptäcka matens väg från jord till bord och öka förståelse för vikten av biologisk
mångfald. I en skolträdgård kan barn, elever, pedagoger och övrig skolpersonal
arbeta ämnesövergripande och tillsammans och ta hand om planering,
anläggning, skörd och tillagning.
Socialdemokraterna föreslår därför att
kommundirektören får i uppdrag att arbeta fram en kommunövergripande plan
för stadsodling och skolträdgårdar.

Camilla Janson (S)
Catharina Andersson (S)
Rolf Nersing (S)
För Socialdemokraterna i Upplands-Bro
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Märta Westerberg

2022-02-24

KS 21/0107

Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Marta.Westerberg@upplands -bro.se

Svar på Motion om skolbibliotek och
bibliotekarie i varje skola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänsyn till följande:
Det finns planering för en samverkan mellan utbildningskontoret och kulturoch fritidskontoret med målet att utveckla tillgång till litteratur och utbildad
bibliotekspersonal för alla elever i Upplands-Bro kommun. Friskolor kommer
välkomnas in i detta samarbete. Denna satsning på läsfrämjande åtgärder
medför att det inte är aktuellt med någon ytterligare utredning gällande
skolbibliotek.

Sammanfattning
Den 31 januari 2021 inkom en motion om skolbibliotek från Erik Karlsson,
Vänsterpartiet. I motionen föreslås att kommunen ska tillsätta en utredning för
att komma med ett komplett förslag på hur man kan få till stånd skolbibliotek i
de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett huvudman, samt att till
utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas med utbildade
bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i förhållande till
elevunderlag.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet.
Utbildningskontoret framför att de ser ett behov av att stötta rektorerna i deras
ansvar över att skolbibliotekens verksamhet används som en del i
undervisningen. Kultur- och fritidskontoret framför i sitt yttrande att kvaliteten
på skolbibliotek varierar mellan kommuner och mellan skolor och att
utredningen därför bör tillsättas.
I Utbildningsnämndens budget för 2022 så fördelas 1,9 miljoner kronor extra
till skolbiblioteken. Med hänsyn till detta kommer Utbildningskontoret att få i
uppdrag att göra en kartläggning av den kommunala
skolbiblioteksverksamheten. De ska i samverkan med Kultur- och
fritidskontoret genomföra en översyn av vilka utvecklingsområden som finns
hos de kommunala skolbiblioteken, samt hur man kan främja en mer likvärdig
verksamhet. Kommunledningskontoret stödjer Utbildningskontoret och Kulturoch fritidskontorets bedömning i ärendet, och föreslår Kommunstyrelsen att
motionen avslås med hänsyn till ovanstående.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

31 Svar på Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i varje skola - KS 21/0107-5 Svar på Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i varje skola : Svar på Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i varje skola

Datum

Vår beteckning

2022-01-03

KS 21/0107

Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag







Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2022
Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 14
december 2021
Utbildningsnämndens yttrande den 29 november 2021
Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25
maj 2021
Kultur- och fritidsnämndens yttrande den 14 april 2021
Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i varje skola inkommen den
31 januari 2021

Ärendet
Den 31 januari 2021 inkom en motion om skolbibliotek från Erik Karlsson,
Vänsterpartiet. I motionen föreslås att kommunen ska tillsätta en utredning för
att komma med ett komplett förslag på hur man kan få till stånd skolbibliotek i
de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett huvudman, samt att till
utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas med utbildade
bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i förhållande till
elevunderlag.
Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet.
Utbildningskontoret framför att de ser ett behov av att stötta rektorerna i deras
ansvar över skolbibliotekens verksamhet. Kultur- och fritidskontoret framför i
sitt yttrande att kvaliteten på skolbibliotek varierar mellan kommuner och
mellan skolor och att utredningen därför bör tillsättas.
Utbildningskontorets bedömning
I Utbildningsnämndens yttrande framgår att Utbildningskontoret ser ett behov
av att stötta rektorerna i deras ansvar över att skolbibliotekens verksamhet
används som en del i undervisningen. I Utbildningsnämndens budget för 2022
fördelas 1,9 miljoner kronor extra till skolbiblioteken. En
uppföljning/utredning där omfattningen av litteratur, samt bemanning, skulle
före och efter att den nya budgeten trätt i kraft, kunna följas upp för att se att
resurserna gör skillnad för eleverna. Utbildningsnämnden öppnar upp för ett än
mer utvecklat och strukturerat samarbete mellan skolbiblioteken och
folkbiblioteket, för att stärka elevernas lärande.
Kultur- och fritidskontorets bedömning
I Kultur- och fritidsnämndens yttrande framgår att det saknas en klar definition
av begreppet skolbibliotek i skollagen. Detta har fått till följd att kvaliteten på
skolbibliotek varierar från kommun till kommun och mellan skola och skola.
Utredningen om stärkta bibliotek och läromedel (SOU 2021:3), som lades fram
i januari 2021, föreslår en ändring i skollagen vad beträffar skolbiblioteken. Då
dessa ändringar överensstämmer väl med Erik Karlssons motion föreslår
Kultur- och fritidskontoret att utredningen tillsätts.
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Datum

Vår beteckning

2022-01-03

KS 21/0107

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontorets slutsatser
I Utbildningsnämndens budget för 2022 så fördelas 1,9 miljoner kronor extra
till skolbiblioteken. Med hänsyn till detta kommer Utbildningskontoret att få i
uppdrag att göra en kartläggning av skolbiblioteksverksamheten.
Utbildningskontoret ska i samverkan med Kultur- och fritidskontoret
genomföra en översyn av vilka utvecklingsområden som finns hos de
kommunala skolbiblioteken, samt hur man kan främja en mer likvärdig
verksamhet. Utbildningskontoret och Kultur- och fritidskontorets bedömning i
ärendet går i linje med varandra, och kommunledningskontoret kan konstatera
att nämnderna i en gemensam verkan ska kartlägga vilka utvecklingsområden
som finns hos de kommunala skolbiblioteken, samt hur man kan främja en mer
likvärdig verksamhet. Kommunledningskontoret föreslår att även skolor som
inte har kommunen som huvudman erbjuds möjlighet att samverka i arbetet
med att utveckla och förbättra elevers tillgång till bibliotek och utbildad
bibliotekspersonal. Kommunledningskontoret stödjer Utbildningskontoret och
Kultur- och fritidskontorets bedömning i ärendet och föreslår att motionen
avslås med hänsyn till ovanstående.

Barnperspektiv
Skolbibliotek är en verksamhet för hela skolan och inte enbart knuten till
lokalen. Däremot är lokalen viktig som plats på flera sätt. Den kan vara hjärtat i
skolan, en trygg och lugn plats för studiero och skolarbete och en plats för
trivsel och möten mellan elever. Skolbiblioteket borgar även för en god
språkutveckling och digital kompetens hos eleverna, men det är också en trygg
miljö som motverkar pennalism och utanförskap. I skolbiblioteket möter eleven
barn från andra klasser och vuxna personer som inte har ett
bedömningsperspektiv.
Kommunledningskontoret
Ida Texell

Sara Lauri

Kommundirektör

Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag Utbildningsnämnden den 14 december 2021
2. Utbildningsnämndens yttrande den 29 november 2021
3. Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden den 25 maj 2021
4. Kultur- och fritidsnämndens yttrande den 14 april 2021
5. Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i varje skola den 31 januari
2021

Beslut sänds till


Motionär Erik Karlsson (V)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Utbildningsnämnden

2021-12-14

§ 61 Yttrande - Motion om skolbibliotek och
bibliotekarie i varje skola
Dnr UN 21/0056

Beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och
föreslår Kommunfullmäktige besluta om att avslå motionen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Nersing (S), Kristian Cronsell (S) och Björn-Inge Björnberg (S) reserverar
sig till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Erik Karlsson, gruppledare i Vänsterpartiet, föreslår i en motion att kommunen
tillsätter en utredning för att komma med ett komplett förslag på hur man kan
få till stånd skolbibliotek i de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett
huvudman, samt att till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas
med utbildade bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i
förhållande till elevunderlag.
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 2 kap.
36 § Skollagen (2010:800)
Det är rektors ansvar att skolbibliotekets verksamhet används som en del i
undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala
kompetens. (Lgr 11 kap 2.8)
Utbildningsnämnden ser behovet av att stötta rektorerna i detta ansvar och i
nämndens budget för 2022 fördelas 1,9 miljoner kronor extra till
skolbiblioteken.
I dagsläget finns det skolbibliotek på alla våra kommunala grundskolor och
dessa bemannas av skolpersonal under vissa tider av skoldagen.
Utbildningskontoret ser ej ett behov av att utreda hur skolbibliotek kan komma
till stånd på våra skolor, men en uppföljning/utredning där omfattningen av
litteratur, samt bemanning, skulle före och efter att den nya budgeten trätt i
kraft, kunna följas upp för att se att resurserna gör skillnad för eleverna.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2021



Begäran om yttrande - Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i
varje skola den 31 januari 2021
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PROTOKOLLSUTDRAG
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-12-14

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och
föreslår Kommunfullmäktige besluta om att avslå motionen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på följande förslag till
beslut: ”att Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt
eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. ”

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt
Rolf Nersings (S) förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till:




Erik Karlsson (V)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE

Ann-Louise Rantanen
Kvalificerad utredare
Utbildningskontoret
+46 8-58169483
Ann-Louise.Rantanen@upplands -bro.se

Datum

Vår beteckning

2021-11-29

UN 21/0056

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Yttrande - Motion om skolbibliotek och
bibliotekarie i varje skola
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och
föreslår Kommunfullmäktige besluta om att avslå motionen.

Sammanfattning
Erik Karlsson, gruppledare i Vänsterpartiet, föreslår i en motion att kommunen
tillsätter en utredning för att komma med ett komplett förslag på hur man kan
få till stånd skolbibliotek i de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett
huvudman, samt att till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas
med utbildade bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i
förhållande till elevunderlag.
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 2 kap.
36 § Skollagen (2010:800)
Det är rektors ansvar att skolbibliotekets verksamhet används som en del i
undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala
kompetens. (Lgr 11 kap 2.8)
Utbildningsnämnden ser behovet av att stötta rektorerna i detta ansvar och i
nämndens budget för 2022 fördelas 1,9 miljoner kronor extra till
skolbiblioteken.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I dagsläget finns det skolbibliotek på alla våra kommunala grundskolor och
dessa bemannas av skolpersonal under vissa tider av skoldagen.
Utbildningskontoret ser ej ett behov av att utreda hur skolbibliotek kan komma
till stånd på våra skolor, men en uppföljning/utredning där omfattningen av
litteratur, samt bemanning, skulle före och efter att den nya budgeten trätt i
kraft, kunna följas upp för att se att resurserna gör skillnad för eleverna.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2021



Begäran om yttrande - Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i
varje skola den 31 januari 2021
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Datum

Vår beteckning

UN 21/0056

Ärendet
Erik Karlsson, gruppledare i Vänsterpartiet, föreslår i en motion att kommunen
tillsätter en utredning för att komma med ett komplett förslag på hur man kan
få till stånd skolbibliotek i de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett
huvudman, samt att till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas
med utbildade bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i
förhållande till elevunderlag.
Utbildningskontorets yttrande
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 2 kap.
36 § Skollagen (2010:800) Detta innebär att för att följa skollagen ska det
finnas ett skolbibliotek på alla skolor. Definitionen av vad ett skolbibliotek är
otydlig. I Skollagen finns ingen precisering av vad som kännetecknar ett
skolbibliotek. Regeringen har i propositionen 2009/10:165 hänvisat till att med
skolbibliotek ”brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av
medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och
som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas
lärande.”
Rektorn har ansvar för skolans resultat och har inom givna ramar, ett särskilt
ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att kunna söka
och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och
förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för
en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg. (Lgr 11
kap 2.8)
Rektors uppgift är att se till att verksamheten i skolbiblioteket organiseras så att


den möter alla elevers behov av språk- och kunskapsutveckling



den är en del av skolans verksamhet



bibliotekets personal och övrig pedagogisk personal har möjlighet att
samarbeta



det finns en lokal som gör det möjligt att använda skolbiblioteket i
skolans alla ämnen. Om skolan inte kan ha ett bibliotek i de egna
lokalerna eller anställa en bibliotekarie, är samarbete med näraliggande
skolor eller kommunens folkbibliotek en tänkbar lösning.

Utbildningsnämnden ser behovet av att stötta rektorerna i detta ansvar och i
nämndens budget för 2022 fördelas 1,9 miljoner kronor extra till
skolbiblioteken.
I dagsläget finns det skolbibliotek på alla våra kommunala grundskolor och
dessa bemannas av skolpersonal under vissa tider av skoldagen.
Utbildningskontoret ser ej ett behov av att utreda hur skolbibliotek kan komma
till stånd på våra skolor, men en uppföljning/utredning där omfattningen av
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Datum

Vår beteckning

UN 21/0056

litteratur, samt bemanning, skulle före och efter att den nya budgeten trätt i
kraft, kunna följas upp för att se att resurserna gör skillnad för eleverna.
Utbildningsnämnden öppnar upp för ett än mer utvecklat och strukturerat
samarbete mellan skolbiblioteken och folkbiblioteket, för att stärka elevernas
lärande.

Barnperspektiv
Skolbibliotek är en verksamhet för hela skolan och inte enbart knuten till
lokalen. Däremot är lokalen viktig som plats på flera sätt. Den kan vara hjärtat i
skolan, en trygg och lugn plats för studiero och skolarbete och en plats för
trivsel och möten mellan elever.

Fredrik Nordvall
Utbildningschef

Bilagor
1. Begäran om yttrande - Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i
varje skola inkommen den 31 januari 2021
Beslut sänds till



Erik Karlsson (V)
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§ 29

Sammanträdesdatum:

2021-05-25

Yttrande - Motion om skolbibliotek och
bibliotekarie i varje skola
Dnr KFN 21/0024

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till
yttrande som sitt eget och skickar det vidare för beslut i Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Erik Karlsson, gruppledare i Vänsterpartiet, föreslår i en motion att kommunen
tillsätter en utredning för att komma med ett komplett förslag på hur man kan
få till stånd skolbibliotek i de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett
huvudman, samt att till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas
med utbildade bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i
förhållande till elevunderlag.
Kultur- och fritidskontoret kan konstatera att det saknas en klar definition av
begreppet skolbibliotek i skollagen. Detta har fått till följd att kvaliteten på
skolbibliotek varierar från kommun till kommun och mellan skola och skola.
Utredningen om stärkta bibliotek och läromedel (SOU 2021:3), som lades fram
i januari 2021, föreslår en ändring i skollagen vad beträffar skolbiblioteken. Då
dessa ändringar överensstämmer väl med Erik Karlssons motion föreslår
Kultur- och fritidskontoret att utredningen tillsätts.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2021.



Motion om skolbibliotek inkommen den 31 januari 2021.



Skolbibliotek för bildning och utbildning - Delbetänkande av
Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (SOU 2021:3).
https://www.regeringen.se/48ef40/contentassets/9c1a8a9bf582412f9d0944b8
07c704cf/skolbibliotek-for-bildning-och-utbildning-sou-20213



Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. – proposition
2009/10:165
https//data.riksdagen.se/fil/260C002E-E714-4F41-9619-8D1F5A9A8D13

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till
yttrande som sitt eget och skickar det vidare för beslut i Kommunfullmäktige.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-05-25

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:



Erik Karlsson (V)
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Olof Språng

2021-04-14

KFN 21/0024

Kulturavdelningen

Kultur- och fritidsnämnden

1 (3)

Er beteckning

Olof.Sprang@upplands-bro.se

Yttrande - Motion om skolbibliotek och
bibliotekarie i varje skola
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till
yttrande som sitt eget och skickar det vidare för beslut i Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Erik Karlsson, gruppledare i Vänsterpartiet, föreslår i en motion att kommunen
tillsätter en utredning för att komma med ett komplett förslag på hur man kan
få till stånd skolbibliotek i de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett
huvudman, samt att till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas
med utbildade bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i
förhållande till elevunderlag.
Kultur- och fritidskontoret kan konstatera att det saknas en klar definition av
begreppet skolbibliotek i skollagen. Detta har fått till följd att kvaliteten på
skolbibliotek varierar från kommun till kommun och mellan skola och skola.
Utredningen om stärkta bibliotek och läromedel (SOU 2021:3), som lades fram
i januari 2021, föreslår en ändring i skollagen vad beträffar skolbiblioteken. Då
dessa ändringar överensstämmer väl med Erik Karlssons motion föreslår
Kultur- och fritidskontoret att utredningen tillsätts.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2021.



Motion om skolbibliotek inkommen den 31 januari 2021.



Skolbibliotek för bildning och utbildning - Delbetänkande av
Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (SOU 2021:3).
https://www.regeringen.se/48ef40/contentassets/9c1a8a9bf582412f9d0944b8
07c704cf/skolbibliotek-for-bildning-och-utbildning-sou-20213
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Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. – proposition
2009/10:165
https//data.riksdagen.se/fil/260C002E-E714-4F41-9619-8D1F5A9A8D13
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Datum

Vår beteckning

2021-04-14

KFN 21/0024

Ärendet
Kultur- och fritidskontorets yttrande
Erik Karlsson, gruppledare i Vänsterpartiet, föreslår i en motion att kommunen
tillsätter en utredning för att komma med ett komplett förslag på hur man kan
få till stånd skolbibliotek i de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett
huvudman, samt att till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas
med utbildade bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i
förhållande till elevunderlag.
Det svenska skolbiblioteket står idag vid ett vägskäl. Den digitala utvecklingen
gör att skolbiblioteken måste utvecklas och utvidgas så att de fungerar som
både fysiska och digitala rum. Biblioteket ska omfatta facklitteratur,
skönlitteratur, informationsteknik och andra medier samt vara anpassat till
elevernas behov för att främja språkutveckling och användas som en del i
undervisningen. För skolbiblioteket spelar det fysiska rummet i dag en viktig
roll som både en plats där man samlat böcker och andra fysiska resurser, men
också som en lugn miljö i skolan där det ofta finns tillgång till vuxna.
I Skollagen finns ingen precisering av vad som kännetecknar ett skolbibliotek.
Regeringen har i propositionen 2009/10:165 hänvisat till att med skolbibliotek
”brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och
information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i
skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.”
Denna brist på definition har tyvärr medfört att kvaliteten på skolbiblioteken
varierar betänkligt från kommunen till kommun, och mellan skola och skola.
Regeringen beslutade den 28 november 2019 att ge en särskild utredare i
uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att
ge alla elever i förskoleklassen, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek.
Utredningen överlämnades till regeringen i januari 2019. I utredningen kom
man fram till följande:







Skollagen ska definiera att skolbibliotek ska vara en gemensam och
ordnad resurs med ett utbud av digitala och analoga medier som ska
präglas av allsidighet och kvalitet och ställas till elevernas och lärarnas
förfogande. Skolbibliotekets syfte ska vara att främja elevernas läsande
och medie- och informationskunnighet.
Skolbiblioteket ska i normalfallet återfinnas på den egna skolenheten.
Skolbibliotek ska vara bemannade och huvudmannen ska sträva efter
att i första hand anställa personal som har en examen inom biblioteksoch informationsvetenskap.
Antalet utbildade inom biblioteks- och informationsvetenskap ska
utökas med 100 platser per år och en uppdragsutbildning för lärare ska
organiseras.
Skolbiblioteket ska inkluderas i skolans pedagogiska arbete. Rektors
ansvar ska förtydligas och hen bör vara chef över skolbibliotekets
personal.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-14

KFN 21/0024

Kultur- och fritidskontorets slutsatser

Kultur- och fritidskontoret kan konstatera att det saknas en klar definition av
begreppet skolbibliotek i skollagen. Detta har fått till följd att kvaliteten på
skolbibliotek varierar från kommun till kommun och mellan skola och skola.
Utredningen om stärkta bibliotek och läromedel (SOU 2021:3), som lades fram
i januari 2021, föreslår en ändring i skollagen vad beträffar skolbiblioteken. Då
dessa ändringar överensstämmer väl med Erik Karlssons motion föreslår
Kultur- och fritidskontoret att utredningen tillsätts.

Barnperspektiv
Skolbiblioteket borgar för en god språkutveckling och digital kompetens hos
eleverna, men det är också en trygg miljö som motverkar pennalism och
utanförskap. I skolbiblioteket möter eleven barn från andra klasser och vuxna
personer som inte har ett bedömningsperspektiv.
Kultur- och fritidskontoret

Olof Språng
Avdelningschef bibliotek

Hannah Rydstedt

Upplands-Bro kommun
Kultur- och fritidschef
Upplands-Bro kommun
Bilagor
1. Motion om skolbibliotek inkommen den 31 januari 2021.
Beslut sänds till
 Erik Karlsson (V)
 Kommunfullmäktige
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Upplands-Bro kommun
kommun@upplands-bro.se

Motion
Ett skolbibliotek och en bibliotekarie i varje skola
För att upptäcka vårt svenska språks nyanser, oavsett om vi har
det som ett första eller som ett andra språk behöver vi boken.
Vi vet att i ju tidigare ålder som vi upptäcker boken, desto
enklare är det att som vuxen svänga förbi ett bibliotek för att
låna en och annan god bok.

Undertecknad hade turen att i grundskolan få undervisning i skolor som hade skolbibliotek. Jag
lyckades därför, trots att jag saknade litterära vuxna i min närhet att bli bekant med, kunna hantera
och älska det svenska språket. Allt detta tack vare de underbara skolbibliotekarier som tålmodigt
lotsade oss elever igenom bokfloran och därigenom även vårdade vår läslust.

Vänsterpartiet föreslår att kommunen tillsätter en utredning för
att
komma med ett komplett förslag på hur vi kan få ett skolbibliotek till stånd i våra skolor som saknar
dessa, oavsett huvudman, samt
att
till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas med utbildade bibliotekarier med en
tjänstgöringstid som motsvarar behov i förhållande till elevunderlag

Erik Karlsson
Gruppledare
Vänsterpartiet Upplands-Bro

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida
e-post
facebook

www.upplands-bro.vansterpartiet.se
upplands-bro@vansterpartiet.se
Vänsterpartiet-Upplands-Bro

32 Förvärv av Härnevi 1:46 - KS 22/0066-1 Förvärv av Härnevi 1:46 :

Detta dokument är sekretessbelagt
Titel : Förvärv av Härnevi 1:46
Skyddskod : Allmän handling - skyddad enligt sekretess
Paragraf : Se kommentar
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Katarina Ekroth
Chefsjurist
Kansliavdelningen

Datum

Vår beteckning

2022-02-17

KS 21/0529

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Katarina.RosikEkroth@upplands -bro.se

Revidering av Kommunstyrelsens
delegationsordning 2022
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen samt
bilaga 1 med beslut om behöriga delgivningsmottagare.

Sammanfattning
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.
De revideringar som föreslås är inga av större mått. Inledningen har omarbetats
för att förtydliga delegationsordningens syfte och funktion, efter synpunkter
som kommunledningskontoret kontinuerligt tagit emot sedan den senaste
revideringen. Förtydliganden har gjorts avseende att det alltid är berörd chef
som avses som delegat och vilka chefsnivåer som förekommer i
delegationsordningen. Anpassningar har gjorts till den omorganisation som
gjorts på samhällsbyggnadskontoret. I vissa punkter har förtydligande
kommentarer lagts till och text har omarbetats för att anpassas till mer modernt
språk. När det gäller dataskyddsfrågor har en del punkter lagts till för att
förtydliga dataskyddsombudets roll och klargöra vilka ställningstaganden som
är att betrakta som beslut. Behöriga delgivningsmottagare har lyfts ut från
delegationsordningen och in i en bilaga eftersom det inte utgör ett beslut att ta
emot delgivning.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2022



Nu gällande delegationsordning för Kommunstyrelsen beslutad den
29 januari 2020 (KS 20/0020, UBKFS 2020:01)



Bilaga 1, Behöriga delgivningsmottagare för Kommunstyrelsen

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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2022-02-17

KS 21/0529

Kommunledningskontoret

Ärendet
Nedan följer en redogörelse över föreslagna ändringar. För varje avsnitt där en
förändring föreslås följer först nuvarande lydelse följt av samma text med
föreslagna ändringar markerade i gult eller överstrukna med genomstruken
text.
Föreslagna ändringar
1. Inledning – allmänt om delegation av beslut
1.4 Delegationsbeslut
Nuvarande lydelse
Saknas beslutspunkt i delegationsordningen?

Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte
delegerat. Det betyder att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet.
Föreslagen ny lydelse

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen?
Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte
delegerat. Det betyder att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet.
Ibland kan det även stå i delegationsordningen att vissa beslut ska beslutas i
nämnd. Detta har gjorts i fall där det ansetts otydligt vad som gäller.
1.5 Vidaredelegation
Nuvarande lydelse

Nämnden kan genom beslut ge rätt till delegat att vidaredelegera sin
beslutanderätt till annan anställd. En sådan vidaredelegation ska redovisas i en
särskild förteckning. Samtliga delegationsordningar och listor över
vidaredelegation finns på kommunens externa webbsida:
https://www.upplands-bro.se/kommun--politik/organisation-och-styrning/
forfattningssamling.html
Föreslagen ny lydelse

Nämnden kan genom beslut ge rätt till delegat att vidaredelegera sin
beslutanderätt till annan anställd. En sådan vidaredelegation kan redovisas
direkt i delegationsordningen eller i en särskild förteckning. Samtliga
delegationsordningar och listor över vidaredelegation finns på kommunens
externa webbsida där författningssamlingen och övriga styrdokument är
samlade.
1.9 Ren verkställighet
Nuvarande lydelse

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

Behörigheten att fatta beslut kan vara delegerad på andra sätt än genom en
delegationsordning. Behörigheten kan framgå av instruktioner eller
befattningsbeskrivningar2 , exempelvis chefer fattar många olika beslut
dagligen, beslut där det föreligger alternativa lösningar och där chefen alltså
måste göra vissa egna överväganden. Sådana beslut fattar chefen främst inte
genom behörighet i delegationsordningen utan med stöd av en
befattningsbeskrivning eller liknande avtal där chefens ansvar och uppdrag är
beskrivet. Delegationen kan också ges i ett särskilt beslut som tas av nämnden.
1.10 Överklagan av beslut - allmän
Nuvarande lydelse

Delegationsbeslut är överklagbara och ska vara möjliga att överklaga på
samma sätt som om de vore beslutade av nämnden. Beslut kan som regel
överklagas antingen genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.
Att skriva ett yttrande och skicka iväg till berörd mottagare innebär själva
framtagandet av yttrandet en självständig bedömning, även om inte alla
yttranden kan överklagas.
Beslut som ordförande fattar exempelvis protokollföring, kallelse till
nämndsammanträden, agerande i ordningsfrågor, beslut om jäv med mera
anses inte i sig vara överklagbara. Däremot kan beslut som ordförande fattar
under ett sammanträde prövas genom att det beslut som nämnden har fattat
överklagas och genom att själva handläggningen, som hör ihop med
nämndbeslutet, prövas i domstol.
Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket
beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär.
Skrivelsen ska lämnas in till nämnden där det överklagade beslutet har fattats.

1

I HFD 2016 ref. 28 hade en regiondirektör fattat vissa beslut baserat på en
befattningsbeskrivning. Chefsinstruktionen ansågs tillräckligt preciserad i detta avseende.
Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening finns i princip inget hinder mot att delegation
kan ske genom till exempel en befattningsbeskrivning eller en chefsinstruktion.
2 I HFD 2016 ref. 28 hade en regiondirektör fattat vissa beslut baserat på en
befattningsbeskrivning. Chefsinstruktionen ansågs tillräckligt preciserad i detta avseende.
Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening finns i princip inget hinder mot att delegation
kan ske genom till exempel en befattningsbeskrivning eller en chefsinstruktion.
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Kommunledningskontoret
Överklagandetiden är generellt sett tre veckor lång från det att den berörda tagit
del av beslutet eller från det att beslutet har anslagits på kommunens externa
hemsida.
1.10.1 Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen
(2017:900), FL. Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som
grundar sig på specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut
överklagas. Enligt FL får ett beslut överklagas av den som beslutet angår. Det
krävs också att beslutet har gått hen emot och att det är ett beslut som är
möjligt att överklaga.
1.10.2 Laglighetsprövning
Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller
författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om
kommunen har överskridit sina befogenheter.
Föreslagen ny lydelse

1.10 Överklaga beslut
Delegationsbeslut är överklagbara och ska vara möjliga att överklaga på
samma sätt som om de vore beslutade av nämnden. Beslut kan som regel
överklagas antingen genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.
(För mer information om hur beslut kan överklagas, se anslagstavlan på
kommunens hemsida).
Vissa åtgärder, som inte i sig utgör beslut som kan överklagas, kan kräva en
självständig bedömning. Ett sådant exempel är att skriva ett yttrande och skicka
yttrandet till berörd mottagare. Själva framtagandet av yttrandet innebär en
självständig bedömning och utgör därför ett delegationsbeslut, även om inte
alla yttranden kan överklagas.
Vissa beslut som ordförande fattar, exempelvis beslut om protokollföring,
kallelse till nämndsammanträden, agerande i ordningsfrågor, beslut om jäv
med mera är i regel inte överklagbara. Däremot kan beslut som ordförande
fattar under ett sammanträde prövas genom att det beslut som nämnden har
fattat överklagas. Vid prövningen av beslutet kan domstolen även pröva frågor
om själva handläggningen, som hör ihop med nämndbeslutet.
Överklagandetiden är ofta tre veckor men det finns beslut som har kortare
överklagandetid, t.ex. i upphandlingsärenden. Om beslutet riktar sig till en
enskild ska denne i själva beslutet upplysas om hur hen kan överklaga beslutet.
1.16
Vilka funktioner som får ta emot delgivning regleras i Reglemente med
gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i
Upplands-Bro kommun. Av 27 § framgår att delgivning med nämnden sker
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Kommunledningskontoret
med ordföranden, kommundirektören, kontorschefen eller annan anställd som
nämnden beslutar. I bilaga till denna delegationsordning framgår vilka
funktioner som får ta emot delgivning.
Kommentar till förändringen (den nya punk ten)

Vilka funktioner som får ta emot delgivning regleras i Reglemente med
gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i
Upplands-Bro kommun. Av 27 § framgår att delgivning med nämnden sker
med ordföranden, kommundirektören, kontorschefen eller annan anställd som
nämnden beslutar. Tidigare har det reglerats i delegationsordningen, i punkten
A 1.10, vilka funktioner som har rätt att ta emot delgivning. Dock utgör denna
rätt inte ett delegationsbeslut och passar därför inte att ha med som en punkt i
delegationsordningen. Däremot måste behörighet ges av nämnden till den som
ska ha rätt att ta emot och underteckna delgivningskvitto. Därför föreslås att
punkten ersätts med en bilaga som räknar upp vilka funktioner som har rätt att
ta emot delgivning. Detta förtydligas genom denna nya punkt i delegationsordningens inledning.
Avsnitt 2
Nuvarande lydelse

Avsnitt 2 i inledningen har rubriken:
2. Kommunstyrelsens delegationsordning
Föreslagen ny lydelse

Rubriken för avsnitt 2 ändras till:
2. Inledning – särskilt om kommunstyrelsens delegationsordning
Kommentar till förändringen

Rubriken ändras för att bättre harmoniera med rubriken för avsnitt 1.
2.1 Delegationer
Nuvarande lydelse

Kommunstyrelsen delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper
som tas upp i denna delegationsförteckning. Delegat är det organ eller den
befattningshavare som angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor
som uppställs vid respektive ärendegrupp.
Förkortningar definieras i avsnitt 3.
Med avdelningschef avses närmsta chefsnivå under kommundirektör och
samhällsbyggnadschef (kontorschef). Med enhetschef avses närmsta chefsnivå
under avdelningschef. Person med högre befattning kan fatta beslut som
delegerats till person med lägre befattning.
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2022-02-17

KS 21/0529

Kommunledningskontoret
Alla delegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande
nämndsammanträde om inte annat framgår av beslutet.
Föreslagen ny lydelse

2.1 Delegationer
Kommunstyrelsen delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper
som tas upp i denna delegationsordning. Delegat är det organ eller den
befattningshavare som angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor
som uppställs vid respektive ärendegrupp. När någon av funktionerna
Kontorschef, Avdelningschef eller Enhetschef anges som delegat innebär det
att delegaterna har rätt att besluta inom sina respektive verksamhetsområden.
Delegationen avser således berörd chef.
Tillämpningsanvisning
När det exempelvis i delegationsordningen punkt D1.1 anges att kontorschef
är delegat för ”Beslut om överenskommelse med sökanden att
planbesked får lämnas senare än inom fyra månader” är det den kontorschef
som har dessa frågor inom sitt verksamhetsområde som avses, dvs
samhällsbyggnadschef.
2.1.1 Delegater
Kontorschef
Kontorschefen är den högsta chefen för varje kontor. I Upplands-Bro finns fem
kontor:


Kommunledningskontoret som svarar mot Kommunstyrelsen



Samhällsbyggnadskontoret som svarar mot Kommunstyrelsen, Byggoch miljönämnden och Tekniska nämnden



Utbildningskontoret som svarar mot Utbildningsnämnden och
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden



Socialkontoret som svarar mot Socialnämnden och Äldre- och
omsorgsnämnden



Kultur- och fritidskontoret som svarar mot Kultur- och fritidsnämnden

Under kommunstyrelsen finns två kontorschefer, kommundirektören och
samhällsbyggnadschefen. I de flesta fall där kontorschef är angiven som
delegat i Kommunstyrelsens delegationsordning är det därför Kommundirektören eller Samhällsbyggnadschefen som avses.
Avdelningschef
Med avdelningschef avses närmsta chefsnivå under kontorschefen.
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Kommunledningskontoret
Enhetschef
Med enhetschef avses närmsta chefsnivå under avdelningschef.
Förkortningar definieras i avsnitt 3.
Alla delegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde om inte annat framgår av beslutet.
2.5 Vidaredelegering
Nuvarande lydelse

Enligt 7 kap. 6 § KL får kommunstyrelsen överlåta åt förvaltningschefen att i
sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller regionen att fatta
beslutet. Kommundirektören och samhällsbyggnadschefen har således rätt att
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd i den mån det framgår av
delegationsordningen att så får ske. Sådan vidaredelegering redovisas i
kommundirektörens och samhällsbyggnadschefens delegationslista. Alla
vidaredelegationsbeslut ska anmälans på samma sätt som det ursprungliga
delegationsbeslutet.
Kommentar till förändringen

Ingen ändring av den nuvarande lydelsen föreslås, men delegationsordningen
ändras så att rätt till vidaredelegering för alla delegater utom kommundirektören och samhällsbyggnadschefen tas bort. Genom ändringen blir det
tydligare vilka delegater som har rätt att vidaredelegera och enklare att hålla
reda på vilka beslut som har vidaredelegerats.
Vidaredelegationen för kommundirektören och samhällsbyggnadschefen
redovisas idag i en gemensam delegationslista. Denna lista kommer att delas
upp så att vidaredelegation från kommundirektör respektive
samhällsbyggnadschef redovisas i två separata listor. Delegationslistorna
beslutas av respektive chef.
3.1 Funktioner
Nuvarande lydelse

Ark
Avdch
Ench
Ech
Kch
Kd
KF
Ksau
Kommch
Kso
Ksvo

Arkivarie
Avdelningschef
Enhetschef
Ekonomichef
Kontorschef (avser berörd kontorschef)
Kommundirektör
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunikationschef
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande
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Kommunledningskontoret
Pch
Plch
Sbch
Sbu
Säkch
Säkskyddsch
Tu
Uphch

Personalchef
Planchef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsutskott
Säkerhetschef
Säkerhetsskyddschef
Trygghetsutskott
Upphandlingschef

Föreslagen ny lydelse

Ark
Avdch
Ench
Ech
Kch
Kd
KF
Ksau
Kommch
Kso
Ksvo
Pch
Plch
Sbch
Sbu
Säkch
Säkskyddsch
Tu
Uphch

Arkivarie
Avdelningschef (avser berörd
avdelningschef)
Enhetschef (avser berörd enhetschef)
Ekonomichef
Kontorschef (avser berörd kontorschef)
Kommundirektör
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunikationschef
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande
Personalchef
Planchef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsutskott
Säkerhetschef
Säkerhetsskyddschef
Trygghetsutskott
Upphandlingschef

Kommentar till förändringen

Planchef och samhällsbyggnadschef tas bort, istället läggs en förtydligande
beskrivning till i inledningen för att de olika chefsnivåerna ska bli tydligare.
Till funktionerna Avdelningschef och Enhetschef görs ett tillägg om att det är
berörd chef som avses. Avsikten är att ingen specifik chefsfunktion ska anges
som delegat, istället anges alltid berörd Kontorschef, Avdelningschef
respektive Enhetschef som delegat inom sina respektive verksamhetsområden.
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Datum

Vår beteckning

2022-02-17

KS 21/0529

Kommunledningskontoret
2. Avsnitt A. Allmänna ärenden
A1 Föra kommunens talan, utse skiljeman, utfärda fullmakt,
underteckna handlingar, avtal m.m.
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

Kommentar till förändringen

Vilka funktioner som får ta emot delgivning regleras i Reglemente med
gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i
Upplands-Bro kommun. Av 27 § framgår att delgivning med nämnden sker
med ordföranden, kommundirektören, kontorschefen eller annan anställd som
nämnden beslutar. Tidigare har det reglerats i delegationsordningen, i punkten
A 1.10, vilka funktioner som har rätt att ta emot delgivning. Dock utgör inte
denna rätt inte ett delegationsbeslut och passar därför inte att ha med som en
punkt i delegationsordningen. Däremot måste behörighet ges av nämnden till
den som ska ha rätt att ta emot och underteckna delgivningskvitto. Därför
föreslås att punkten ersätts med en bilaga som räknar upp vilka funktioner som
har att ta emot delgivning. Detta förtydligas även genom en ny punkt i
delegationsordningens inledning (se ovan, ny punkt i inledningen, 1.16).
A4 Rättidsprövning, avvisning av överklagande m.m.
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

Kommentar till förändringen

Det är kommunfullmäktige som tar de beslut som avses, därför tas
hänvisningen till kommunstyrelsen bort.
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Datum

Vår beteckning

2022-02-17

KS 21/0529

Kommunledningskontoret
A6 Personuppgiftsbehandling
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

Kommentar till förändringen

Inför att ett personuppgiftsbiträdesavtal tas fram och undertecknas behöver en
bedömning göras för huruvida ett sådant avtal är behövligt i den givna
situationen. Idag saknas beslut om att avstå från att ingå
personuppgiftsbiträdesavtal vilket gör att det är otydligt hur ett sådant
ställningstagande ska hanteras. Genom att lägga till det i delegationsordningen
blir det tydligt att även ett beslut om att avstå från att ingå
personuppgiftsbiträdesavtal är ett delegationsbeslut som ska dokumenteras och
anmälas till nämnd. För att delegaten ska kunna fatta ett beslut under bra
förutsättningar läggs till att dataskyddsombud eller dataskyddsförvaltare ska
konsulteras.
Nuvarande lydelse
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Datum

Vår beteckning

2022-02-17

KS 21/0529

Kommunledningskontoret

Föreslagen ny lydelse

I punkterna A6.3-A6.8 ändras delegat från avdelningschef till enhetschef.
Kommentar till förändringen

Genom att lägga delegationen på enhetschef skapas effektivitet i hantering av
frågorna då de kommer beslutas av fler personer som står den verksamhet som
berörs närmare än avdelningschefen.
Föreslagna nya punk ter som inte finns i delegationsordningen idag

Kommentar till förändringen

Efter genomgång med kommunens nya dataskyddsombud har konstaterats att
delegationsordningen bör kompletteras med de föreslagna punkterna för att
säkerställa effektiv och rättssäker hantering.
A7. Yttranden, remisser, samråd mm
Nuvarande lydelse

11 (17)

33 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2022 - KS 21/0529-2 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2022 : Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2022

Datum

Vår beteckning

2022-02-17

KS 21/0529

Kommunledningskontoret
Föreslagen ny lydelse

Kommentar till förändring

Ett förtydligande läggs in om att vissa svar ska beslutas i nämnd.
A8. Övrigt
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

Kommentar till förändring

Av gällande resepolicy framgår följande:
”Resor utanför Norden och EU beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott
efter yttrande från respektive förvaltningsledning.”
Nuvarande delegationsordning stämmer inte överens med gällande resepolicy.
Delegationsordningen ändras för att stämma överens med resepolicyn.

12 (17)

33 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2022 - KS 21/0529-2 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2022 : Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2022

Datum

Vår beteckning

2022-02-17

KS 21/0529

Kommunledningskontoret
3. Avsnitt B. Ekonomiska ärenden
B5. Övrigt
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

Kommentar till förändring

Ordet ”projekt” i ”projektbidrag” stryks då vissa bidrag inte bär namnet
projektbidrag vilket skapar otydlighet kring vilka bidrag som ryms i
delegationen. Syftet med förändringen är att förtydliga att alla typer av bidrag
som ryms inom aktuellt projekt faller inom delegationen. Tillagt är även att det
inom delegationen ryms att återrapportera/redovisa det aktuella bidraget.
4. Avsnitt C. Upphandling
Nuvarande lydelse

C1. Upphandling utanför beslutade exploateringsåtgärder
Föreslagen ny lydelse

C. Upphandling utanför beslutade exploateringsåtgärder
Kommentar till förändringen

Rubriken ändras eftersom avsnittet gäller vid alla upphandlingar. Eftersom
avsnitt C endast innehåller ett kapitel ändras även namnet på rubriken från C1
till enbart C.
Nuvarande lydelse
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Datum

Vår beteckning

2022-02-17

KS 21/0529

Kommunledningskontoret

Föreslagen ny lydelse

Kommentar till förändring

Då direktupphandlingsgränsen enligt LOU regelbundet förändras anges istället
för ett belopp att det är den aktuella direktupphandlingsgränsen som avses. På
detta sätt behöver inte delegationsordningen revideras varje gång direktupphandlingsgränsen ändras.
Då punkten C14 ryms inom punkten C13 tas C14 bort.
5. Avsnitt D. Plan- och exploateringsfrågor
D2 Köp, försäljning, hyra, andra nyttjanderätter, pant och dylikt
Nuvarande lydelse
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Datum

Vår beteckning

2022-02-17

KS 21/0529

Kommunledningskontoret
Föreslagen ny lydelse

Kommentar till förändringen

För att effektivisera arbetet med hyres-, arrende och nyttjanderättsavtal ges
samhällsbyggnadsutskottet delegation att besluta om avtal för en tid av högst
tio år. Kontorschefens delegation att besluta om avtal för en tid av högst fem år
förändras inte.
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

Kommentar till förändring

Ändringen innebär att en förtydligande kommentar läggs till för att förklara
vad begreppet underhandsförsäljning innebär.
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Datum

Vår beteckning

2022-02-17

KS 21/0529

Kommunledningskontoret
D3 Avtal och företräda kommunens talan
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

D3 Avtal och rätt att företräda kommunen som fastighetsägare

Kommentar till förändring

Ändringarna har till syfte att förtydliga vilka beslut som omfattas av
delegationen under respektive punkt.
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Datum

Vår beteckning

2022-02-17

KS 21/0529

Kommunledningskontoret
E2 Förordnande av ersättare
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

Kommentar till förändring

Det är alltid berörd Kch som avses när Kch anges som delegat, se avsnitt 3.1
Funktioner.
Berörda tjänstepersoner har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på
förslaget inför revideringen.

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 Kommunstyrelsens
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.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Bilaga 1, Behöriga delgivningsmottagare för Kommunstyrelsen
2. Nu gällande delegationsordning för Kommunstyrelsen beslutad den 29
januari 2020 (KS 20/0020, UBKFS 2020:01)
Beslut sänds till
 Juridikenheten för publicering av reviderad delegationsordning.
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BILAGA TILL
DELEGATIONSORDNING FÖR
KOMMUNSTYRELSEN
Kommunledningskontoret
Datum

Tove Nilsson
Jurist
Kansliavdelningen

2022-02-23

Beh örig a d el givn in gsmottagare för
Kommun styrel sen
Vem som har behörighet att ta emot delgivni ng för nämnder i Upplands-Bro
kommuns räkning regleras i reglemente med gemensamma bestämmelser för
den politiska organisat ionen.
Enligt 27 § sker delgivning med nämnden med ordföranden, kommundirektören, kontorschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
Utöver de funktioner som finns uppräknade i 27 § har följande funktioner
behörighet att ta emot delgivning för Kommunst yrelsens räkning:
Kommunledningskontoret:
Avdelningschef
Enhetschef
Registrator
Samhällsbyggnadskontoret:
Avdelningschef
Enhetschef
Registrator
Handläggare inom enheten Mark- och naturförvalt ni ng

6
-1
3
-0
7
1
0
2
,
.1
1
v
,
0
0
0
1
K
B
U

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Upplands-Bro kommuns
författningssamling
UBKFS 202:01
Ansvarigt politiskt organ

Kommunstyrelsen
Diarienummer

KS 20/0020
Senast beslutad

202-0-

Ansvarig processägare (tjänsteperson)

Kommundirektör

Delegationsordning för kommunstyrelsen
Beslutad av kommunstyrelsen 202-0-
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1 Inledning - allmänt om
delegation av beslut
1.1
Delegationsordning
I Upplands-Bro kommun har kommunstyrelsens och de olika nämndernas
ansvarsområden fastställts i reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena
bestämmer inom vilka verksamhetsområden som kommunstyrelsen och respektive
nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland annat praktiska skäl har lagstiftaren ansett
att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av kommunstyrelsen eller av
de olika nämnderna. En sådan hantering skulle leda till många och väldigt långa
nämndsammanträden. Det har därför förts in bestämmelser i kommunallagen
(2017:725), KL, om möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera
beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om delegering av ärendetyper.
1.2
Vilka kan få delegation?
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL.
1.3
Vad kan inte delegeras
Enligt 5 kap. 1 § KL beslutar fullmäktige i ärenden av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för kommunen. Principiella beslut är generellt sett beslut där det
politiska momentet är stort, exempelvis för att verksamheten är kontroversiell eller inte
tidigare har bedrivits. Frågor av större vikt är typiskt sett sådana som har stor
ekonomisk betydelse för kommunen. Gränsdragningen kan vara svår att göra.
Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det
vill säga ärenden av principiell natur.
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till
nämnden.
5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
1.4
Delegationsbeslut
Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av delegation är
juridiskt sätt ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir
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därför jämställt med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i
efterhand ändra beslutet.
Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för
en viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan
också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta
över ärendet. Ett sådant föregripande bör dock endast ske i ett ärende som nämnden
anser vara av principiell beskaffenhet.
Saknas beslutspunkt i delegationsordningen?
Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det
betyder att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet.
Undertecknande av delegationsbeslut
Det finns ingen reglering i förvaltningslagen (2017:900) eller i myndighetsförordningen
(2007:515) om att myndighetens beslut ska vara fysiskt undertecknade av
beslutsfattaren. I den nya förvaltningslagen som trädde i kraft 1 juli 2018 finns
dessutom en bestämmelse om att beslutsfattande kan ske automatiserat för att skapa
förutsättningar för utveckling av den digitala förvaltningen. Delegationsbeslutet behöver
därför inte vara undertecknat. Delegaten får gör en bedömning i varje enskilt fall om
beslutet ska undertecknas eller inte.
1.5
Vidaredelegation
Nämnden kan genom beslut ge rätt till delegat att vidaredelegera sin beslutanderätt till
annan anställd. En sådan vidaredelegation ska redovisas i en särskild förteckning.
Samtliga delegationsordningar och listor över vidaredelegation finns på kommunens
externa webbsida: https://www.upplands-bro.se/kommun--politik/organisation-ochstyrning/ forfattningssamling.html
1.6
Ersättare för delegat
Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga förfall
avses frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester,
tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande. Den som innehar funktion som
ersättare har samma delegation som den person som ersätts, vikarie för handläggare har
samma delegation som den som innehar tillsvidareanställning som handläggare.
Om ersättare inte finns övertas delegatens beslutanderätt av delegatens närmsta chef.
1.7
I samråd
Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått med
aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen. Samråd ska dokumenteras på
lämpligt sätt.
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1.8
Anmälan av delegationsbeslut till nämnden
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till den.
Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagar enligt
bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen.
1.9
Ren verkställighet
Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens dagliga
arbete.
Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som
grundar sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständiga
bedömningar är inte beslut i kommunallagens mening. Det kan exempelvis vara
tillämpning av taxa som kommunfullmäktige antagit eller att revidera ett dokument med
aktuella hänvisningar till lagar som har ändrats. Beslut till följd av arbetsledningsrätten
är inte heller att betrakta som delegationsbeslut. Vissa beslut inom budgetram kan vara
att betrakta som verkställighet. Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är
dock inte alltid klar. Kännetecknande för ett beslut som är föremål för delegation är att
det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa egna
överväganden inför sitt beslut.
Behörigheten att fatta beslut kan vara delegerad på andra sätt än genom en
delegationsordning. Behörigheten kan framgå av instruktioner eller
befattningsbeskrivningar 1, exempelvis chefer fattar många olika beslut dagligen, beslut
där det föreligger alternativa lösningar och där chefen alltså måste göra vissa egna
överväganden. Sådana beslut fattar chefen främst inte genom behörighet i
delegationsordningen utan med stöd av en befattningsbeskrivning eller liknande avtal
där chefens ansvar och uppdrag är beskrivet.
Den tjänsteman som ska avgöra om ett beslut är verkställighet eller delegation behöver
själv göra en bedömning i den aktuella situationen. Vad finns det för grund för beslutet
som ska fattas? Baseras det på vad som står i en delegationsordning eller en rutin
beslutad av fullmäktige? Ingår uppgiften bland sådant som räknas upp som
verkställighet i det här dokumentet? Bedömningen kan vara svår att göra men
sannolikheten för att det blir rätt ökar om man som tjänsteman kan motivera sitt beslut
för sig själv och för andra.
Delegationsbeslut

Verkställighet

Självständig bedömning

Följer principer, ramar, riktlinjer

På delegation

Följer en befattning

I HFD 2016 ref. 28 hade en regiondirektör fattat vissa beslut baserat på en befattningsbeskrivning.
Chefsinstruktionen ansågs tillräckligt preciserad i detta avseende. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens
mening finns i princip inget hinder mot att delegation kan ske genom till exempel en
befattningsbeskrivning eller en chefsinstruktion.

1
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Kan överklagas

Kan inte överklagas

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden men det kan vara lämpligt att
dokumentera besluten på annat sätt.
1.10 Överklagan av beslut - allmänt
Delegationsbeslut är överklagbara och ska vara möjliga att överklaga på samma sätt
som om de vore beslutade av nämnden. Beslut kan som regel överklagas antingen
genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Att skriva ett yttrande och
skicka iväg till berörd mottagare innebär själva framtagandet av yttrandet en
självständig bedömning, även om inte alla yttranden kan överklagas.
Beslut som ordförande fattar exempelvis protokollföring, kallelse till
nämndsammanträden, agerande i ordningsfrågor, beslut om jäv med mera anses inte i
sig vara överklagbara. Däremot kan beslut som ordförande fattar under ett sammanträde
prövas genom att det beslut som nämnden har fattat överklagas och genom att själva
handläggningen, som hör ihop med nämndbeslutet, prövas i domstol.
Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som
överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. Skrivelsen ska lämnas in
till nämnden där det överklagade beslutet har fattats.
Överklagandetiden är generellt sett tre veckor lång från det att den berörda tagit del av
beslutet eller från det att beslutet har anslagits på kommunens externa hemsida.
1.10.1 Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen (2017:900),
FL. Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på
specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt FL får ett
beslut överklagas av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått hen
emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga.
1.10.2 Laglighetsprövning
Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller
författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen
har överskridit sina befogenheter.
1.11 Brådskande beslut
I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har
nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 §
KL, om ordförande givits denna delegation. Denna beslutanderätt ska användas
restriktivt. Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden nästkommande sammanträde och
innehålla uppgift om att ärendet var brådskande. Möjligheterna att delegera enligt denna
bestämmelse begränsas inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref. 74.
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1.11.1 Beslut fattade på delegation
Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att delegatens
återkomst inte kan avvaktas, övertar delegatens närmsta chef delegationen. En person
med högre befattning än delegaten inom samma verksamhetsområde, har alltid minst
samma behörighet att fatta de beslut som delegaten har. Delegaten och dennes chef
ansvarar för att delegaten har den kunskap som krävs innan beslut fattas.
1.12 Omprövning av beslut
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att vidta rättelse/omprövning
av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anses i 36 § respektive 37 §
FL.
1.13 MBL-förhandling eller samråd
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt
medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med
personalorganisationerna följs innan beslut fattas.

1.14 Delegation och fullmaktsförhållanden
Det är en skillnad mellan delegation med stöd av kommunallagen och
fullmaktsförhållanden. En delegat har till skillnad från en person med fullmakt en
organställning medan användande av fullmakt begränsas till mera civilrättsliga
mellanhavanden. I det första fallet rör det sig alltså om en tvåpartsrelation, medan det är
tre parter involverade i en fullmaktssituation. Beslut eller åtgärder som vidtas på grund
av en fullmakt kan heller inte bli föremål för laglighetsprövning. Däremot kan talan
väckas i allmän domstol.
En rättshandling som företas inom befogenheten som en person med fullmakt har blir
bindande för huvudmannen kommunen om motparten är i god tro. Som exempel på när
en kommun genom en skriftlig fullmakt företräds av en person med fullmakt kan
nämnas rättegångsfullmakt för rättegångar eller förhandlingar.
1.15 Om firmatecknare
Firmateckning är ett civilrättsligt begrepp som inte finns i kommunallagen. Begreppet
regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar. Vem som företräder en kommun i avtalsrättsliga eller andra sammanhang
avgörs i stället av kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning i form av
delegering genom reglementen (från kommunfullmäktige till nämnd) och
delegationsordningar (inom nämnden och dess förvaltning). För att underlätta
ärendehanteringen har flera kommuner, trots att bestämmelser om firmatecknare saknas
i kommunallagen, utsett särskilda firmatecknare. I Upplands-Bro finns beslut från
kommunstyrelsen om firmatecknare, vilket också anges som ett krav i
kommunstyrelsens reglemente. För att påvisa behörig firmatecknare vid underskrift av
handlingar kan protokollsutdraget från beslutet om firmatecknare bifogas.
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2 Kommunstyrelsens
delegationsordning
2.1
Delegationer
Kommunstyrelsen delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper som tas
upp i denna delegationsförteckning. Delegat är det organ eller den befattningshavare
som angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs vid respektive
ärendegrupp.
Förkortningar definieras i avsnitt 3.
Med avdelningschef avses närmsta chefsnivå under kommundirektör och
samhällsbyggnadschef (kontorschef). Med enhetschef avses närmsta chefsnivå under
avdelningschef. Person med högre befattning kan fatta beslut som delegerats till person
med lägre befattning.
Alla delegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde om
inte annat framgår av beslutet.
2.2
Förordnande av ersättare
När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen på
ersättaren.
2.2.1 Skillnad mellan tjänsteförrättande och tillförordnad funktion
Det kan uppstå behov av att en arbetstagare, utöver sina egna arbetsuppgifter, behöver
utföra annan arbetstagares uppgifter då den senare är frånvarande. Detta är vanligt då en
chef är frånvarande och någon medarbetare ersätter chefen under en tid. Detta kan
hanteras på två sätt:
Tjänsteförrättande chef (tjf chef)
Tjänsteförrättande chef kan utses vid ordinarie chefs tillfälliga frånvaro såsom
semester, tjänsteresa eller kortvarig sjukdom. Tjänsteförrättande chef utför löpande
ärenden och har att "i chefens anda" och enligt instruktion besluta i alla rutinärenden.
Befogenheten att fatta mer principiella beslut är vanligen begränsad. Vanligtvis utgår
inget lönetillägg eller annan extra ersättning för uppdraget som tjänsteförrättande chef.
Tillförordnad chef (tf chef)
Tillförordnad chef är en medarbetare som upprätthåller en vakant tjänst under en
längre period. Detta kan t.ex. vara under rekrytering av ersättare för chef som slutat eller
under en föräldraledighet. Den som är tillförordnad har samma befogenheter som en
ordinarie befattningshavare, och handlar på eget ansvar.
Vid undertecknande av beslut ska det framgå om beslutet fattats av tjf eller tf chef.
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2.3

Jäv

2.3.1 Kommundirektör
Är kommundirektören jävig övertar kommunstyrelsens ordförande delegationerna.
2.3.2 Avdelningschefer och enhetschefer
Är avdelningschef jävig övertar kommundirektören delegationerna.
Är enhetschef jävig övertar avdelningschefen delegationerna.
2.3.3 Övriga anställda
Avdelningschef eller enhetschef övertar delegationer till jävig delegat anställd inom
respektive avdelning eller enhet.
2.3.4 Kommunstyrelsens ordförande
Är kommunstyrelsens ordförande jävig övertar styrelsens vice ordförande
delegationerna till ordföranden. Är även kommunstyrelsens vice ordförande jävig
övertar kommundirektören delegationerna, med undantag för delegation vid brådskande
beslut i enlighet med 6 kap 39 § KL.
2.4
Laga förfall
Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte
ersättare har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester,
eller annan giltig frånvaro från anställning eller uppdraget.
2.5
Vidaredelegering
Enligt 7 kap. 6 § KL får kommunstyrelsen överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur
uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller regionen att fatta beslutet.
Kommundirektören och samhällsbyggnadschefen har således rätt att vidaredelegera sin
beslutanderätt till annan anställd i den mån det framgår av delegationsordningen att så
får ske. Sådan vidaredelegering redovisas i kommundirektörens och
samhällsbyggnadschefens delegationslista.
Alla vidaredelegationsbeslut ska anmälans på samma sätt som det ursprungliga
delegationsbeslutet.
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3 Förkortningar
3.1

Funktioner

Ark

Arkivarie

Avdch

Avdelningschef

Ench

Enhetschef

Ech

Ekonomichef

Kch

Kontorschef (avser berörd kontorschef)

Kd

Kommundirektör

KF

Kommunfullmäktige

Ksau

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommch

Kommunikationschef

Kso

Kommunstyrelsens ordförande

Ksvo

Kommunstyrelsens vice ordförande

Pch

Personalchef

Plch

Planchef

Sbch

Samhällsbyggnadschef

Sbu

Samhällsbyggnadsutskott

Säkch

Säkerhetschef

Säkskyddsch Säkerhetsskyddschef
Tu

Trygghetsutskott

Uphch

Upphandlingschef
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3.2

Författningar

FL

Förvaltningslagen (2017:900)

KL

Kommunallagen (2017:725)

LAS

Lagen om anställningsskydd (1982:80)

LFF
MB

Lag (1974:358) om facklig förtroendemans
ställning på arbetsplatsen
Miljöbalken (1998:808)

OSL

Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)

SkL

Skadeståndslag (1972:207)

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
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4 Delegationsordning för
kommunstyrelsen
A. Allmänna ärenden
Nr

Ärende
1.

Lagrum m.m.

Delegat

Får
vidaredelegeras

Föra kommunens talan, utse skiljeman, utfärda fullmakt, underteckna handlingar, avtal m.m.

A 1.1

A 1.2
A 1.3
A 1.4
A 1.5
A 1.6
A 1.7

Föra kommunens talan i sådana mål och ärenden som
ankommer på kommunstyrelsen, på kommunens
vägnar träffa överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå förlikning, sluta annat avtal
samt utfärda motsvarande fullmakt (utse ombud).
Vad avser rätten att föra talan i mål om överprövning
av upphandling regleras detta särskilt i denna
delegationsordning
Föra kommunens talan vid föreningsstämma i
bostadsrättsförening där kommunen innehar
bostadsrätt
Utse skiljeman
Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan
inför domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag
Rätt att på kommunens vägnar underteckna
kommunens deklaration så som inkomst- och
fastighetsdeklaration
Uppsägning av avtal som ingåtts efter beslut av
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
Besluta om upplåtelse och inhyrning av lokaler och
bostadslägenheter för en tid av högst tio år per
avtalsperiod, inkluderande uppsägning av sådana
avtal

A 1.8

Underteckna avtal inom den löpande förvaltning som
inte kräver firmatecknare eller utge behörighet att
underteckna sådana avtal.

A 1.9

Polisanmälan av brott mot kommunen
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Kso
Kch

Kch
Lag (1999:116)
om
skiljeförfarande

Avrop från
ramavtal utgör
verkställighet. Se
dock även avsnitt
om Upphandling.
Undertecknande
av avtal/
överenskommelse efter avrop
ska göras av
person med
budgetansvar.

Kd

X
X

Kso
Kch
Ech

X

Kd

X

Kch

X

Kch

X

Kd

X
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Ta emot och underteckna delgivningskvitto för
nämndens räkning.
Skadestånd

A 1.10
2.

A 2.1
A 2.2
3.

Beslut om skadestånd som orsakats inom ramen för
kommunstyrelsens verksamhet, där beloppet
överstiger 3 prisbasbelopp
Beslut om skadestånd som orsakats inom ramen för
kommunstyrelsens verksamhet, där beloppet uppgår
till högst 3 prisbasbelopp

6 kap 36 § KL

Avdch

SkL

Ksau

SkL

X

Allmän handling

A 3.1

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

TF
OSL

A 3.2
Beslut att avslå enskilds begäran om att själv få
använda tekniska hjälpmedel för automatiserad
behandling som myndigheten förfogar över för att ta
del av upptagningar för automatiserad behandling
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

4.

Kch

6 kap 6 § OSL

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

Respektive
enhetsschef
beslutar
avseende
handling för
vars vård de
svarar
Respektive
enhetsschef
beslutar
avseende
handling för
vars vård de
svarar
Respektive
enhetsschef
beslutar
avseende
handling för
vars vård de
svarar

Rättidsprövning, avvisning av överklagande m.m.

A 4.1

A 4.2

A 4.3
A 4.4
A 4.5

Beslut om att avvisa överklagande av
kommunfullmäktiges kommunstyrelsens beslut att
anta, ändra eller upphäva detaljplan och
områdesbestämmelser
Beslut om att avvisa överklagande av
kommunfullmäktiges beslut i övrigt samt
överklagande av kommunstyrelsens eller dess
utskotts beslut
Beslut om att avvisa överklagande av beslut som har
fattats av delegat
Beslut om omprövning och rättelse av beslut som
fattats på delegation
Yttrande till överinstans i överklagat ärende där
beslut fattats av delegat
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45 § FL

45 § FL

45 § FL
37 - 39 §§ FL

Plch

Kch
Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet
Närmaste chef
till delegat i
ursprungsbeslutet

X
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5.

Prövning av avtalad säkerhet

A 5.1
A 5.2

A 5.3
6.

Prövning av avtalad säkerhet, på belopp upp till 15
prisbasbelopp, för det fall det i avtalet överlämnats
till kommunstyrelsen att göra denna prövning
Prövning av avtalad säkerhet, på belopp mellan 15
och 150 prisbasbelopp, för det fall det i avtalet
överlämnats till kommunstyrelsen att göra denna
prövning
Beslut om att säkerhet, som ställts för fullgörandet av
ett avtal, ska reduceras, under förutsättning att
kommunstyrelsen fått sådan beslutanderätt i avtalet

Kch

Ksau

Kch

Personuppgiftsbehandling

A 6.1

Utse dataskyddsombud samt ersättare till
dataskyddsombudet

Dataskyddsförord
ningen (EU)
2016/679

A 6.2
Beslut om att ingå personuppgiftsbiträdesavtal

A 6.3

A 6.4

A 6.5

A 6.6

A 6.7

A 6.8

Beslut om att helt eller delvis avslå begäran från en
registrerad om att få information om huruvida
personuppgifter som rör hen håller på att behandlas,
få tillgång till personuppgifterna och information om
ändamål m.m. med behandlingen (”rätt till
information”)
Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades
begäran om att få felaktiga personuppgifter som rör
hen rättade eller ofullständiga personuppgifter
kompletterade (”rätt till rättelse”)
Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades
begäran om att få sina personuppgifter raderade (”rätt
till radering”)
Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades
begäran om att begränsa personuppgiftsbehandling
(”rätt till begränsning av behandling”)
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”)
Beslut om att fortsätta behandling av personuppgifter,
trots den registrerades invändningar, på grund av att
kommunens berättigade skäl för behandlingen väger
tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och
friheter eller i de fall det sker för fastställande,
utövande eller försvar av rättsliga anspråk (”rätt att
göra invändningar”)

Sid 14 av 25

Dataskyddsförord
ningen (EU)
2016/679

Artikel 15
dataskyddsförord
ningen (EU)
2016/679
Artikel 16
dataskyddsförord
ningen (EU)
2016/679
Artikel 17
dataskyddsförord
ningen (EU)
2016/679
Artikel 18
dataskyddsförord
ningen (EU)
2016/679
Artikel 20
dataskyddsförord
ningen (EU)
2016/679
Artikel 21
dataskyddsförord
ningen (EU)
2016/679

Kd
Den som är
behörig att
ingå avtal till
vilket ett
personuppgift
sbiträdesavtal
bifogas

Avdch

Avdch

Avdch

Avdch

Avdch

Avdch
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7.

Yttranden, remisser, samråd m.m.

A 7.1

Yttranden och svar på remisser eller enkäter till andra
myndigheter och andra organ

Enkäter som inte har
karaktären av en
remiss där
kommunens
ställnings-tagande
efterfrågas utan är av
karaktären där
informa-tion om
kommunen efterfrågas kan besvaras
inom ramen för
verkställighet av den
vars verksamhetsområde berörs.

Kd
Kso

X

Kd
Kso

X

15 kap. 6 § MB

Kch

X

Lag (1970:498)
om skydd för
vapen och vissa
andra officiella
beteckningar

Kommch

Yttranden och
remisser som rör
kommunen som
fastighetsägare, se
avsnitt D.

A 7.2

A 7.3

8.

Beslut att avstå från att svara på remiss som har
skickats från staten, region, landsting,
kommunförbund, annan kommun eller annan nämnd i
kommunen eller liknande organ
Vid samråd med berörd producent i frågor som avser
insamlingssystem, vilka omfattas av
producentansvar, binda kommunen till en särskild
lösning av insamlingssystemet

Övrigt

A 8.1
Tillstånd att använda heraldiska vapen
(kommunmärket) och logotyp
A 8.2
A 8.3
A 8.4

Beslut om övergripande organisatorisk
kontorsstruktur
Beslut om kontorsintern organisatorisk
kontorsstruktur
Direktiv till ombud vid bolags- och
föreningsstämmor

Kd
Kch
Ksau

Brådskande ärenden som inte kan avvakta till nästa
sammanträde med kommunstyrelsen

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

A 8.6

Beslut om resor utanför EU eller utanför Norden för
kommunstyrelsens ordförande

Enligt resepolicy

A 8.7

Beslut om resor utanför EU eller utanför Norden för
övriga förtroendevalda

Enligt resepolicy

A 8.5
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A 8.8

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

A 8.9
Anta gemensamma styrdokument som inte är av
principiell natur eller av större vikt

A 8.10
Anta dokumenthanteringsplan

Enligt resepolicy
Principiella styrdokument som
ingår i
författningssamlingen ska antas
av Kommunfullmäktige.
Beslut om gallring
och bevaring av
handlingar ska
framgå av
dokumenthanteringsplan

Kch

Kd

Kch

B. Ekonomiska ärenden
(lägsta)

Får
vidaredelegeras

Ech

X

Ech

X

Ech

X

Ech

X

Ech

X

Utfärdande av lagsökningsärenden och
betalningsföreläggande

Ech

X

B 2.1

Beslut om utdelning av stipendier

Ech

X

B 2.2

Utdelning från förvaltade stiftelser

Ech

X

Ech

X

Nr

Ärende

Lagrum m.m.

1. Lån, borgen, placering av likvida medel och betalningsföreläggande med mera.
Upptagande av lån samt vidareförmedling av lån till
B 1.1
Upplands-Bro kommunfastigheter AB inom den
beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige
fastställt
Upptagande av kortfristiga lån för en tid av högst tolv
B 1.2
månader, enligt kommunfullmäktiges fastställda
regler
Förlänga och omplacera lån enligt
B 1.3
kommunfullmäktiges fastställda regler
B 1.4
B 1.5
B 1.6

Placera likvida medel högst ett år enligt av
kommunfullmäktige fastställda regler
Villkorsändring av tidigare beslutade
borgensåtaganden

Delegat

2. Utdelning

3. Försäljning av material och inventarier
Försäljning av material och inventarier till ett värde
B 3.1
upp till högst 1 prisbasbelopp

Sid 16 av 25
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B 3.2

Försäljning av material och inventarier till ett värde
mellan 2 och 5 prisbasbelopp

Ksau

X

Avskrivning av kommunens fordringar enligt
fastställda regler och gällande redovisningsprinciper

Ech

X

Fastställande av förteckning över beslutsattestanter
och ersättare inom kommunstyrelsens förvaltning
Inom ramen för aktuellt projekt 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.

Kd

4. Avskrivning eller nedskrivning av fordran och andra tillgångar
B 4.1
5. Övrigt
B 5.1
B 5.2

X

Ech

X

B 5.3

Fastställa kommunens internränta

Ech

X

B 5.4

Fastställa kommunens personalomkostnadstillägg
(PO-tillägg)

Ech

X

Delegat

Får
vidaredelegeras

C. Upphandling
Nr

Ärende

Lagrum m.m.

(lägsta)
1. Upphandling utanför beslutade exploateringsåtgärder
Beslut om deltagande i upphandling som har
genomförts eller kommer att genomföras av annan
myndighet/organisation med ett kontraktsvärde upp
till 5 mnkr.

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

Kch

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

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

Uphch i
samråd med
Kch

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

Gäller alla typer
av upphandlingar
(ramavtal/
uppdrag/ tjänstekoncession).

Uphch i
samråd med
Kch

C1

C2

C3

Sid 17 av 25
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C4

Beslut om deltagande i kommunövergripande
upphandling som har genomförts eller kommer att
genomföras av annan myndighet/organisation med ett
kontraktsvärde över 5 mnkr.

C5
Besluta att godkänna upphandlingsdokument för
upphandling med ett totalt kontraktsvärde mellan 0,5
mnkr. och 5 mnkr.

C6
Godkänna upphandlingsdokument och för
upphandling av entreprenad gällande bygg,
anläggning eller mark med ett totalt kontraktsvärde
under 45 mnkr.

C7

Godkänna upphandlingsdokument för
kommunövergripande upphandling med ett totalt
kontraktsvärde upp till 5 mnkr.

C8

Godkänna upphandlingsdokument för
kommunövergripande upphandling med ett totalt
kontraktsvärde över 5 mnkr.

C9

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

C 10

Beslut att inte lämna ut allmänna handlingar eller att
lämna ut handlingar med förbehåll i pågående
upphandlingsärenden
Rätt att avge yttrande i överprövning av
upphandlingsärende i mål, vid domstol eller annan
myndighet. Gäller även rätt att anlita ombud för
sådan talan. Delegationen omfattar även att ta
ställning till om beslut eller dom ska överklagas
Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta
upphandling, för upphandling med ett totalt
kontraktsvärde upp till 0.5 mnkr.

C 11

C 12
C 13

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

Sid 18 av 25

Gäller alla typer
av upphandlingar
(ramavtal/
uppdrag/ tjänstekoncession).

Ej delegerat,
beslut fattas av
Kommunstyrelsen

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

Kch

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

Kch

Gäller alla typer
av upphandlingar
(ramavtal/uppdrag
/ tjänstekoncession).

Uphch

Gäller alla typer
av upphandlingar
(ramavtal/uppdrag
/ tjänstekoncession).

Ej delegerat,
beslut fattas av
Kommunstyrelsen
Respektive
nämnd

OSL 19 Kap. 3 §,
31 kap 16 §

Uphch

Uphch

Ench
Gäller alla typer
av upphandlingar
(ramavtal/uppdrag
/varor/
tjänstekoncession)
.

Uphch

33 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2022 - KS 21/0529-2 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2022 : Nu gällande delegationsordning för Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delegationsordning

C 14

C 15

Besluta om tilldelningsbeslut eller avbryta
upphandling av entreprenad gällande bygg,
anläggning eller mark med kontraktsvärde under 45
milj kr.
Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta
kommunövergripande upphandling.

C 16

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

C 17

Rätt att teckna avtal efter kommunövergripande
upphandling.

C 18

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

Uphch i
samråd med
Kch
Gäller alla typer
av upphandlingar
(ramavtal/uppdrag
/ tjänstekoncession).

Uphch

Alla typer av
avtal.

Kch

Uphch
Avrop utifrån
gällande ramavtal
understigande
fyra basbelopp
betraktas som
verkställighetsbeslut.

Ench

X

Delegat
(lägsta)

Får
vidaredelegeras

Kch

X

D. Plan- och exploateringsfrågor
Nr

Ärende

Lagrum m.m.

1. Planärenden
D 1.1
D 1.2
D 1.3

D 1.4

D 1.5

D 1.6

Beslut om överenskommelse med sökanden att
planbesked får lämnas senare än inom fyra månader
Beslut om planbesked och planuppdrag

Sbu

För detaljplaner och områdesbestämmelser som
handläggs med utökat förfarande eller normalt
planförfarande, besluta att skicka förslaget på
samråd, låta planförslaget granskas eller ställas ut
samt informera om planförslaget

Sbu

För detaljplaner och områdesbestämmelser som
handläggs med standardförfarande, begränsat
standardförfarande, förenklat standardförfarande
eller enkelt planförfarande, besluta att skicka
förslaget på samråd

Sbu

För detaljplaner och områdesbestämmelser som
handläggs med standardförfarande eller enkelt
planförfarande, besluta att låta planförslaget
granskas eller ställas ut samt informera om
planförslaget.

Kch

X

Kch

X

Beslut i fråga om miljöpåverkan

Sid 19 av 25

6 kap 7 § MB
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D 1.7

Beslut om genomförandet av detaljplanen,
programmet eller ändring av detaljplan som kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan

Kch

X

D 1.8

Begära planeringsbesked hos länsstyrelsen

Kch

X

Kch

X

Kch

X

2. Köp, försäljning, hyra, andra nyttjanderätter, pant och dylikt
D 2.1
D 2.2
D 2.3
D 2.4

D 2.5

D 2.6

D 2.7

D 2.8
D 2.9

D 2.10

D 2.11

Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanförning
och relaxation av inteckningar samt uttagande och
utbyte av pantbrev och dylika åtgärder
Köp, försäljning eller byte av fastighet eller
fastighetsdel och mottagande av gåvobrev rörande
fast egendom upp till 15 prisbasbelopp.
Köp, försäljning eller byte av fastighet eller
fastighetsdel och mottagande av gåvobrev rörande
fast egendom över 15 prisbasbelopp
Tillförsäkra kommunen eller belasta kommunens
mark med servitut, ledningsrätt, vägrätt eller
nyttjanderätt eller medverka till ändring eller
upphävande av sådana rättigheter upp till 15
prisbasbelopp
Tillförsäkra kommunen eller belasta kommunens
mark med servitut, ledningsrätt, vägrätt eller
nyttjanderätt eller medverka till ändring eller
upphävande av sådana rättigheter över 15
prisbasbelopp
Köp, försäljning samt hyra och uthyrning av
byggnad på ofri grund till ett värde av
upp till 15 prisbasbelopp

Köp, försäljning samt hyra och uthyrning av
byggnad på ofri grund till ett värde av
över 15 prisbasbelopp

Ingå avtal om hyra, arrende och andra
nyttjanderätter till kommunens fasta egendom
för en tid av högst fem år.
Uppsägning samt hävande av hyres-, arrende- och
andra nyttjanderättsavtal samt överenskommelse
om avflyttning avseende kommunens fasta
egendom
Rätt att godkänna underhandsförsäljning av
fastighet eller tomträtt i vilken kommunen har
fordran eller har åtagit sig ett förlustansvar
förlust upp till 15 prisbasbelopp
Rätt att godkänna underhandsförsäljning av
fastighet eller tomträtt i vilken kommunen har
fordran eller har åtagit sig ett förlustansvar
förlust över 15 prisbasbelopp

Sid 20 av 25

Sbu

Kch

X

Sbu
Vid uthyrning ska
det i hyresavtalet
totala
hyresbeloppet
under avtalstiden
anses utgöra
värdet.
Vid uthyrning ska
det i hyresavtalet
totala
hyresbeloppet
under avtalstiden
anses utgöra
värdet.

Kch

X

Sbu

Kch

Kch

Kch

Sbu

X

X

X
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D 2.12

D 2.13

Försälja tomträtter med villkor

Upplåta tomträtt i fastigheter samt reglera avgälder
för fastigheter upplåtna med tomträtt

Enligt
KF:s beslut 199505-29, § 53 och
2008-06-12, § 76
Enligt KF:s
direktiv

Kch

Kch

X

X

3. Avtal och företräda kommunens talan
D 3.1

Godkännande av avtalsparts överlåtelse av
avtal eller upplåtelse i andra hand

D 3.2

Rätt att påkalla och godkänna förrättning samt att
företräda kommunen vid förrättningar enligt
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen,
ledningsrättslagen samt lagen om samfälligheter

D 3.3
D 3.4

Kch
Kch

Bevaka kommunens rätt i avtalsfrågor med rätt att
häva avtalet vid avtalsbrott
Teckna avtal om upprättande av detaljplan

X

X

Kch

X

Kch

X

D 3.5

Anhängiggöra ärenden samt föra talan inför
domstol i ärenden om tomträttsregleringar

Kch

X

D 3.6

Lämna yttrande i remisser och samråd som rör
kommunen som fastighetsägare

Kch

X

E. HR-ärenden inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (kommunstyrelsen som anställningsmyndighet)
Nr

Ärende

Lagrum m.m.

Delegat
(lägsta)

1. Anställning
E 1.1

E 1.2

Anställning av kommundirektör
Anställning av personal utom kontorschefer (t ex
tillsvidareanställning, vikarie och personal med
arbetsmarknadsstöd)

E 1.3
Anställning av kontorschef

Kso efter
samråd med
Ks presidium
Respektive
chef
Kd efter
samråd med
berörd nämnds
presidium

2. Förordnande av ersättare
E 2.1

Förordnande av ersättare för kommundirektör under
en sammanhängande tid av högst tre månader

E 2.2

Förordnande av ersättare för kontorschef under en
sammanhängande tid av högst tre månader

E 2.3

Förordnande av ersättare för kommundirektör under
en tid överstigande tre månader

Sid 21 av 25

Kd
Berörd Kch
Ksau

Får
vidaredelegeras
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E 2.4

Förordnande av ersättare för kontorschef under en
tid överstigande tre månader

E 2.5

Övriga förordnanden

Kd
T ex tillförordnad
enhetschef

Närmaste chef

3. Uppsägning, avsked, omplacering eller enskild överenskommelse
E 3.1

E 3.2

Avslut av anställning för kommundirektör
Avslut av anställning för kontorschef

Kso efter
samråd Ks
presidium
Kd efter
samråd med
berörd nämnds
presidium

E 3.3

Avslut av anställning för övrig personal

E 3.4

Omplacering/förflyttning av personal inom
respektive kontor

Kch

E 3.5

Omplacering/förflyttning av personal mellan olika
kontor

Pch

Varsel till berörd arbetstagare samt
arbetstagarorganisation

Pch

Kch

4. Varsel
E 4.1

5. Avstängning
E 5.1

Avstängning av kommundirektören

E 5.2
Avstängning av kontorschef
E 5.3

Avstängning av övrig personal

Kso efter
samråd Ks
presidium
Kd efter
samråd med
berörd nämnds
presidium
Pch

6. Disciplinpåföljd
E 6.1

Disciplinpåföljd för kommundirektören

E 6.2
Disciplinpåföljd för kontorschef
E 6.3

Disciplinpåföljd för övrig personal

Kso efter
samråd Ks
presidium
Kd efter
samråd med
berörd nämnds
presidium
Pch

7. Bisyssla
E 7.1

Förbud mot bisyssla för kommundirektören

Sid 22 av 25

Kso efter
samråd Ks
presidium
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E 7.2

Förbud mot bisyssla för personal förutom
kommundirektör

Kch

8. Ledighet
E 8.1

Beslut om annan ledighet för kommundirektören än
vad som följer av lagar och avtal

Kso efter
samråd Ks
presidium

E 8.2

Beslut om annan ledighet för personal, förutom
kommundirektören, än vad som följer av lagar och
avtal

Kch

9. Kurser, resor, representation m m
Förtroendemännens deltagande i kurser,
konferenser och dyl.

Beslut på särskild
blankett som finns
som bilaga till
arvodesreglementet

Kso

Kommunstyrelsens ordförandes deltagande i kurser
och dyl.

Beslut på särskild
blankett som finns
som bilaga till
arvodesreglementet

Ksvo

E 10.1

E 10.2

F. HR-ärenden inom hela kommunstyrelsens verksamhetsområde (kommunstyrelsen som kommunens centrala
arbetsgivarorgan)
Nr

Ärende

Lagrum m.m.

Delegat
(lägsta)

1. Föra kommunens talan
F 1.1

Med eventuellt biträde av Sveriges kommuner och
region (SKR) föra kommunens talan i mål och
ärenden som rör förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess arbetstagare innefattande
rätt att föra arbetsrättsliga tvisteförhandlingar

Pch
Kch

2. Kollektivavtal
F 2.1

Rätt att på kommunens vägnar teckna kollektivavtal

Pch

3. Stridsåtgärd
F 3.1

Ksau

Beslut om stridsåtgärd

4. Förflyttning, omplacering och förändring av sysselsättningsgrad
Förflyttning och omplacering av personal mellan
F 4.1
nämnder
Förändring av sysselsättningsgrad för
F 4.2
tillsvidareanställningar

Sid 23 av 25

Pch
Pch

Får
vidaredelegeras
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5. Lönesättning, pension, ledighet
F 6.1
F 6.2
F 6.3

Lönesättning och lönetillägg som avviker
från kommunens personalpolitiska
riktlinjer, lönepolicy och fastställda ramar
Fastställande av pensionsbelopp samt övriga belopp
rörande pension
Beviljande av ledighet med lön för kurser för
fackliga förtroendemän, som ej täckts in vid
överläggning

Pch
Pch
LFF

Pch

7. Enskilda överenskommelser
F 7.1

F 7.2

Förhandla, träffa överenskommelse samt godkänna
överenskommelser rörande förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
utom beträffande 11-14 § lagen om
medbestämmande i arbetslivet
Förtur till bostad för personal i konkurrensutsatt
verksamhet

Pch

Pch

8. Utredning om trakasserier, kränkande särbehandling, oegentligheter och dylikt
F 8.1

Initiera och starta upp utredning om trakasserier,
sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling

Pch

F 8.2

Initiera och starta upp utredning om oegentligheter

Pch

F 8.3

Initiera och starta upp utredning som rör enskilda
arbetstagare i övriga fall

Pch

G. Skydds-, säkerhets och totalförsvarsärenden
Nr

Ärende

Lagrum m.m.

Delegat
(lägsta)

Interna skydds- och säkerhetsåtgärder i kommunens
verksamhet

Kd
Säkch
Säkskyddsch

Beslut om åtgärder vid akuta hot och säkerhetsrisker
mot kommunala anläggningar

Kd
Säkch
Säkskyddsch

G3

Beslut om säkerhetsprövning av personal i
säkerhetsklassad befattning (enl. särskilt beslut i
kommunstyrelsen)

Kd
Säkch
Säkskyddsch

G4

Beslut om rekrytering, utbildning och övning av
personal i kommunens freds- och krigsorganisation
samt registrering och placering av sådan personal

Kd
Säkch
Säkskyddsch

G5

Beslut i ärenden om förmåner, ledighet och fritid
samt
disciplinansvar för totalförsvarspliktiga som fullgör
civilplikt

Kd
Säkch
Säkskyddsch

G6

Samverkansöverenskommelser med myndigheter
och organisationer i totalförsvarsärenden

G1

G2

Sid 24 av 25

Kd
Säkskyddsch

Får
vidaredelegeras

33 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2022 - KS 21/0529-2 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2022 : Nu gällande delegationsordning för Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delegationsordning

G7

G8

G9

Yttranden vid antagande av hemvärnsmän

Kd
Säkch
Säkskyddsch

Yttranden vid ansökan om tillstånd för allmän
kameraövervakning

Kd
Säkch
Säkskyddsch

Beslut om säkerhetsprövning av personal i
säkerhetsklassad befattning

Kd
Säkch
Säkskyddsch

G 10

Begäran om handräckning hos Kronofogden
avseende borttagande av egendom på kommunägd
fastighet

G 11

Beslut i arbete med risk och sårbarhetsanalys samt
plan eller annat arbete enligt lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap
Tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol på
offentlig plats

G 12

Kso
Kd
Säkch
Tu

Kd

X

H. Kommunstyrelsen som arkivmyndighet
Nr

Ärende

Lagrum m.m.

Delegat
(lägsta)

H1

Fatta beslut på arkivmyndighetens vägnar som inte
är principiella eller av större vikt

---

Sid 25 av 25

Arkivlag
Riktlinjer för
arkiv

Ark

Får
vidaredelegeras
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Erik Sahlin

2022-02-22

KS 22/0007

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Erik.Sahlin@upplands-bro.se

Verksamhetsberättelse 2021 Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse för 2021.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera kvarstående budgetmedel
för investeringsprojekt till år 2022.

Sammanfattning
Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas
årligen en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen beskriver
verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade
medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3
kap 15 § Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige
delegerat till nämnderna.
Kommunstyrelsen redovisar ett sammantaget överskott på 46,7 mnkr. Den
stora delen av överskottet består av att Samhällsbyggnadskontoret avdelningar
inom KS redovisar ett överskott jämfört mot budget för helåret på 45,9 mnkr.
Överskottet kommer till största delen från exploateringsprojekt under 2021
som erhållit intäkter av extra ordinär karaktär bestående av
gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag. Dessa intäkter som tidigare
togs upp som inkomst på investeringar ska enligt RKRs nya rekommendationer
numera tas upp som intäkt.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2022

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas
årligen en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen beskriver
verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade
medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3
kap 15 § Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige
delegerat till nämnderna. Kommunstyrelsen redovisar ett sammantaget
överskott på 46,7 mnkr.
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Datum

Vår beteckning

2022-02-17

KS 22/0007

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret redovisar ett överskott gentemot budget
motsvarande 763 tkr. Överskottet förklaras framförallt av lägre
personalkostnader pga. tjänstledigheter och sjukfrånvaro samt uteblivna
planerade utbildningsinsatser till följd av pandemin. Delar av lönekostnaderna
har finansierats av stadsbidrag som inte var budgeterat under 2021.
Samhällsbyggnadskontoret avdelningar inom KS redovisar ett överskott
jämfört mot budget för helåret på 45,9 mnkr. Överskottet kommer till största
delen från exploateringsprojekt under 2021 som erhållit intäkter av extra
ordinär karaktär bestående av gatukostnadsersättningar och
exploateringsbidrag. Dessa intäkter som tidigare togs upp som inkomst på
investeringar ska enligt RKRs nya rekommendationer numera tas upp som
intäkt.
På kostnadssidan visar planverksamheten ett underskott på 4 mnkr till följd av
högre konsultkostnader än planerat för större projekt. De har även haft utökad
inhyrning av konsulter på grund av underbemanning stor del av året.
Försäljning av tomträtter har under året varit färre än budgeterat och visar på
ett underskott på 113 tkr jämfört mot budget.
År 2021 innebar stora samhällsutmaningar till följd av den pågående Covid-19
pandemin. Verksamheterna inom kommunledningskontoret har under året ställt
om och anpassat verksamhet för att möta nya och förändrade krav. Stödet till
näringslivet har utvecklats och genom den nya näringslivsstrategin läggs
grunden för ett närmare samarbete. Målsättningen är att Upplands-Bro
kommun ska ha fler arbetstillfällen än invånare. Denna ambition stärker
förutsättningarna för att människor genom arbete ska ges goda förutsättningar
för att bidra i samhällsutvecklingen.
Trygghet är en högt prioriterad fråga och under året har flera områden
utvecklats och stärkts. Genom de mätningar som genomförs visar utvecklingen
på att åtgärderna ger resultat. Den nya samverkansöverenskommelsen med
polisen och beslutet om att utveckla en modell med stöd av GVI stärker
förflyttningen mot ett säkert och tryggt Upplands-Bro.
Inom ramen för Omdaning Bro tas ett helhetsgrepp för att skapa en hållbar
småstad. Under året har arbetet utvecklats genom olika delprojekt och en tydlig
målbild formulerats. Visionen om hur Bro kan utvecklats har involverat många
invånare och engagerat flera olika intressenter.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.
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KS 22/0007

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Verksamhetsberättelse 2021 Kommunstyrelsen
Beslut sänds till


Revisorerna
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1

Inledning

1.1 Vinjett
År 2021 innebar stora samhällsutmaningar till följd av den pågående Covid-19
pandemin. Verksamheterna inom kommunledningskontoret har under året ställt om och
anpassat verksamhet för att möta nya och förändrade krav. Stödet till näringslivet har
utvecklats och genom den nya näringslivsstrategin läggs grunden för ett närmare
samarbete. Målsättningen är att Upplands-Bro kommun ska ha fler arbetstillfällen än
invånare. Denna ambition stärker förutsättningarna för att människor genom arbete ska
ges goda förutsättningar för att bidra i samhällsutvecklingen.
Trygghet är en högt prioriterad fråga och under året har flera områden utvecklats och
stärkts. Genom de mätningar som genomförs visar utvecklingen på att åtgärderna ger
resultat. Den nya samverkansöverenskommelsen med polisen och beslutet om att
utveckla en modell med stöd av GVI stärker förflyttningen mot ett säkert och tryggt
Upplands-Bro.
Inom ramen för Omdaning Bro tas ett helhetsgrepp för att skapa en hållbar småstad.
Under året har arbetet utvecklats genom olika delprojekt och en tydlig målbild
formulerats. Visionen om hur Bro kan utvecklats har involverat många invånare och
engagerat flera olika intressenter.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen
ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och
arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten,
samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan,
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt
mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.
Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under
Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna plan,
exploatering, strategisk planering, natur- och vattenvård, tomträtter och arrenden. I
slutet av 2021 genomfördes en omorganisation inom Samhällsbyggnadskontorets
ansvarsområden. Enheterna för Samhällsutvecklingsprojekt samt Mark- och
naturförvaltning kommer framöver att ingå i Projekt- och myndighetsavdelningen.

1.3 Viktiga händelser under året
Trygghet och säkerhet
Trygghetscentret är en viktig plats för samverkan som sker på plats mellan aktörer som
arbetar i centret i olika utsträckning. Olika aktörer erbjuder också kommuninvånare stöd
och information. Verksamheten är samordnad med kommunens kontaktcenter i Bro för
att öka tillgänglighet och kontakt med kommunens medborgare.
Arbetet enligt metoden EST (Effektiv Samordning för Trygghet) utvecklas och
fördjupas. Metoden bygger på samverkan i kartläggning, analys, insatser, uppföljning
och återkoppling. Arbetet med EST har lett till en omorganisation av kommunens
samverkansforum för trygghet och social hållbarhet, bland annat startade i februari/mars
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EST Styrgrupp för strategisk samverkan, och EST Områdesgrupper för operativ
samverkan. Dessa ersätter bland annat det förebyggande rådet.
Sommaren 2021 dubblerades väktarbevakningen i kommunen, liksom under helger
höst/vinter 2021. Kamerabevakning finns nu på två offentliga platser i kommunen, Bro
centrumparkering samt Kungsängens centrum (där IMY-ansökan även pågår för
fullskalig bevakning)
En ny samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten tillsammans med beslutet
om att utveckla en modell i linje med GVI i Upplands-Bro stärker förutsättningarna för
ett säkert och tryggt Upplands-Bro.
Omdaning Bro
Kommunstyrelsen fattade i April beslut om projektet ”Omdaning Bro” där direktiven är
att ta ett helhetsgrepp tas om samhällsutvecklingen där social hållbarhet styr
utvecklingen. Under sommaren och hösten har aktiviteter och intervjuer genomförts i
Bro under ledning av feriearbetare och i samverkan med bland annat Bro Utveckling
och Bro IK. Mer detaljer kring vad som skett i Omdaning Bro presenteras under avsnitt
2. Mål och resultat.
Digitalisering
Kommunen kan nu erbjuda invånarna över 160 e-tjänster. Tjänsterna skapar möjligheter
till ökad tillgänglighet, kortare processvägar, automatiserade handläggningsprocesser,
kortare svarstider och sammanställt underlag till beslut. De senaste exemplen på nya etjänster är bland annat: Tillståndsguide för näringsliv, Anmälan till intressentlista för
direktupphandlingar och Ansökan om auktorisation för anordnare av
Kulturskolverksamhet.
Kompetensstärkande insatser har genomförts för chefer, medarbetare och
förtroendevalda för att för att förbättra de digitala mötena och skapa förutsättningar för
mer inspirerande möten. Genom detta arbete har det möjliggjorts för kommunen att
kunna fatta politiska beslut utan fördröjning och därmed fortsatt framdrift för
kommunens verksamheter och utveckling.
Den nya webbportalen ”Upplands-Bro utvecklas” ger möjlighet för våra invånare och
andra att läsa om aktuella byggprojekt och färdigbyggda bostadsområden,
www.upplands-bro.se/utvecklas.
Näringsliv
En ny näringslivsstrategi har tagits fram tillsammans med företrädare från näringslivet
och strategin lägger grunden för fortsatt utveckling. Inom ramen för strategin tydliggörs
hur samarbete ska utvecklas men även att sträva efter att skapa fler arbetstillfällen än
invånare.
Upplands-Bro kommun klättrar till nionde plats av 181 kommuner som deltar i den
årliga NKI-rankingen. Rankingen gäller kommunernas service till lokala företag. Bland
de 55 kommunerna inom Stockholms Business Alliance (SBA) ligger Upplands-Bro på
en tredjeplats. Kommunen klättrar i sitt totala resultat, från 76 till 83 i NKI för 2020 års
ärenden.
Upplands-Bro placerar sig på en delad tredje plats i länet av de kommuner där det har
gått bäst för företagen under 2020 enligt en rapport från Stockholms Handelskammare,
(Rapport ”Omsättning i näringslivet 2020”). Den ökade e-handeln har gynnat många av
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de företag som är etablerade i Upplands-Bro.
Upplands-Bro kommun tar en sjundeplats i årets Bästa Tillväxt i Stockholms län. Bästa
Tillväxt görs av Syna och baseras på störst andel företag som nyanställer, ökar sin
omsättning och går med vinst under året.
Samhällsbyggnadsutveckling
Förstudie om utveckling av Bro stationsområde har färdigställts medan förstudie av
Kungsängens stationsområde pågår. Arbetet med fördjupade översiktsplanen för Bro
har fortsatt, med fokus på att arbeta in synpunkter som inkommit under samrådstiden.
Ett åtgärdsprogram för Broviken har tagits fram.
Bland de planprojekt som har högst prioritering kan nämnas att både för Kockbacka
gärde (den nya skolan i Bro) och Viby har beslut om samråd respektive granskning och
antagande tagits under perioden. Även i de övriga planprojekten som har haft högst
prioritet (bland annat Omdaning Bro) har ett intensivt arbete bedrivits utifrån den
planprioritering som aktualiserades i april.

1.4 Covid-19 effekter
Pandemin har under perioden året haft fortsatt hög grad av påverkan på
kommunstyrelsens verksamheter. Verksamheterna har under hela pandemin och så även
under 2021 gjort stora anpassningar av sina arbetssätt. Distansarbete har tillämpats i
högre uträckning och största delen av alla möten har genomförts helt digitalt, både på
tjänstemannahåll och vid de politiska mötena. Kopplat till detta har riktade
utbildningsinsatser genomförts för chefer, medarbetare och förtroendevalda i hur teams
används på bästa och effektivaste sätt. Det har också varit av stor vikt att fortsatt säkra
tillgång och tillgänglighet till kommunens system och tjänster via extern access.
Information om Covid-19 uppdaterades fortsatt under året kontinuerligt på kommunens
webbplats. En vidareutvecklad samlingssida lanserades i slutet av året. På grund av
pandemin har kommunen inte kunnat genomföra den traditionella
medborgarskapsceremonin under de senaste två åren. I slutet av året hölls
medborgarskapsceremoni för de som blev svenska medborgare 2019.
Två större satsningar har genomförts för det lokala näringslivet under året:



Gymnasieelever folkbokförda i Upplands-Bro kommun fick under vårterminen
hämta take away-luncher från lokala restauranger.
Alla månadsanställda i Upplands-Bro kommun fick i december 2020, för inlösen
fram till juni 2021, och december 2021 en julgåva i form av ett presentkort på
250 kronor som kan lösas in hos det lokala näringslivet.
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2

Mål och resu ltat

2.1 Stärka demokratin
2.1.1 Nämndmål: Stärka invånarnas tillit till kommunens uppdrag och service
Be skrivni ng

Kommunikationen med invånar na ska utgå från invånarnas behov, information ska vara
tillgängli g. Bemötande, snabb hantering och effektiva processer ska leda till att god
service. Beslut som fattas ska vara transparenta, rättssäkra och välgrundade. Genom
digitaliser ing ska Upplands-Bro effektiviser a processer som leder till snabbare och
effektivare service. Tilliten ska stärkas genom att invånar na upplever ökad delaktighet,
inflytande och engagemang.

Komm e nta r

En grund till att stärka invånar nas tillit till kommunen är kommunikationen med
invånar na och den infor mationen de kan ta del av. Flera insatser pågår och har inletts
under perioden. Fler e-tjänster utvecklas löpande och antalet ökar, med god respons från
invånar na. En chattfunk tion har införts på kommunens webbplats där invånar na smidigt
kan få svar på sina funderingar, chatten har samma öppettider som kommunens
kontaktcenter i övrigt.
Ett annat exempel från perioden är att en ny webbportal "Upplands-Bro utvecklas" har
lanserats som berättar om aktuella byggprojekt och färdiga bostadsområden i
kommunen. Flera digitaliser ingsakt i viteter som syftar till att invånarna ska uppleva
snabbare och effektivare service är inledda och kommer presenteras vid kommande
uppföljni ngar under året.
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

A ndel som tar kontakt
med kommunen via
telef on som f år ett direkt
svar på en enkel f råga*

72%

68,5%

73%

Gott bemötande vid
kontakt med kommun,
andel av maxpoäng

86%

86%

87%

* Indikatorn omformulerades i undersökningen "Kommuners kvalitet i kortet" 2021 och löd "Att få svar på frågor till kommunen
fungerar bra". Snittet för alla kommuner i riket är 67,9%

2.2 Hållbar hälsa och liv
2.2.1 Nämndmål: Öka hållbarhet i centrala Bro genom samhällsomdaning
Be skrivni ng

Genom samhällsomdaning öka invånar nas, näringsli vet och civilsamhällets
förutsättni ngar att leva i ett hållbart Upplands-Bro. Metodutveckling i
samhällsomdaningen inom områden som näringsli v, transport, infrastr ukt ur och
byggnationer. Ett tryggt och säkert Upplands-Bro utan utsatta områden.
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Kommentar

Under året har en förstudie genomförts, vilken identifierat behoven samt även
formulerat vision och effektmål för arbetet med samhällsomdaning. Förstudien har
resulterat i projektdirektiv som beslutats av kommunstyrelse samt i handlingsplaner för
att tydliggöra genomförande rörande mål, aktiviteter och uppföljning. Systematiskt
arbete med delaktighet är en genomgripande del av allt arbete med
samhällsomdaningen. För att säkerställa detta har arbete inletts med metodutveckling
och konkreta delaktighetsaktiviteter rörande arbetsmarknad, näringsliv, skolutveckling,
aktivering av offentligt rum samt fysisk planering där invånare getts möjlighet att bidra
med tankar, idéer samt sin syn på hur Bro kan utvecklas. Detta har skett genom
intervjuer, enkäter samt aktiviteter i centrala Bro.
För genomförandet av handlingsplaner samt arbete med delaktighet har en
projektorganisation tillsatts under hösten 2021. Projektorganisationen bygger på
samverkan mellan kommunens olika kontor samt i samspel med invånare, verksamma
och civilsamhälle.
Beslut har fattats av kommunstyrelse rörande planprogram, utvecklingsprogram för
stationsområdet, markstrategi och handlingsplaner samt beslut om finansiering av
genomförandet av samhällsomdaning. Utöver dessa beslut ingår Upplands-Bro inom
Wall Street Stockholm. Syftet med Wall Street Stockholm är att stärka
attraktionskraften i regionen genom en festival för modern offentlig konst i världsklass.
Medel för genomförande har ansökts ur sociala investeringsfonden och
kommunstyrelsen har fattat beslut om detsamma.
Projekt Omdaning Bro har även beviljats medel för utveckling av parkområde genom
Boverkets utlysning ”Gröna och trygga samhällen”. Parken som planeras i Finnsta har
inriktningen återbruk och naturpedagogik. Därutöver har samhällsomdaning sökt och
beviljats medel från Delegationen mot segregation, DELMOS för att vidareutveckla
kommunens arbete med att motverka segregationens effekter i lokalsamhället.
Finansieringen om 2 miljoner kronor löper t o m 31 april 2022.
Inom ramen för projektet ingår att visualisera hur Bro kan utvecklas. Därigenom har
projektet tagit fram visionsskisser vilka beskriver och konkretiserar hur samhället kan
utvecklas. Arbetet fortsätter under 2022 med konkretisering av den fysiska planeringen i
samverkan med arkitekter, exploatörer, fastighetsägare, invånare och verksamma i Bro.
Arbetet utgår från Bro Torg, Köpmanvägen, Enköpingsvägen samt Bro stationsområde
och fortsätter under 2022. I slutet av året 2021 annonserades en öppen inbjudan till
exploatörer och fastighetsutvecklare att vara delaktiga i arbetet inför kommande
detaljplanearbete och markanvisningar.
2.2.2 Nämndmål: Invånarna ska uppleva ökad trygghet och tillgänglighet på
kommunens alla platser
Beskrivning

Ökad trygghet och tillgänglighet till kommunens alla platser ökar möjligheterna till ett
lustfyllt liv och en hållbar hälsa för kommunens alla invånare. Brottsförebyggande
arbete och preventivt arbete i samarbete inom kommunen men även med polisen är
grundläggande. Utbud och möjligheter till sysselsättning för invånare i åldersgruppen 912 år ska öka. Upplands-Bro ska vara ett sammanhållet och jämlikt samhälle där
rättigheter tas till vara och där individer har ett ansvar gentemot sina medmänniskor.
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Stärkt civilt försvar för att säkra ett robust Upplands-Bro och beredskapen för att
upprätthålla de viktigaste samhällsfunk tionerna vid kriser och höjd beredskap.

Komm e nta r

Ett samverkansavtal med polisen lägger grunden för utvecklingen. Samverkansavtalet
fokuserar på att minska brottslighet och öka trygghet.
Sommaren 2021 dubblerades väktarbevakningen i kommunen, liksom under helger
höst/vinter 2021. Kamerabevakning finns nu på två offentli ga platser i kommunen, Bro
centrumparkeri ng samt Kungsängens centrum (där IMY-ansökan även pågår för
fullsk alig bevakning)
Satsningar har gjorts där det införts samordnare för våldsprevention, brotts- och
drogförebyggande arbete, samt för social hållbarhet och barnrätt. Fokus kommer även
att vara riktat mot folkhälsa, prevention psykisk ohälsa och gällande social hållbarhet,
barnrätt och strategiskt arbete med barnkonventionen.
Arbetet enligt metoden EST (Effektiv Samordning för Trygghet ) utvecklas och
fördjupas. Metoden bygger på samverkan i kartläggni ng, analys, insatser, uppfölj ning
och återkoppling. Arbetet med EST har lett till en omorganisat ion av kommunens
samverkansfor um för trygghet och social hållbar het, bland annat startade i februari/mars
EST Styrgrupp för strategisk samverkan, och EST Områdesgrupper för operativ
samverkan. Dessa ersätter bland annat det förebyggande rådet.
Indik atorer
Snitt 15
problemområden och 4
motiv f ör oro f rån
polisens årliga
trygghetsmätning

Utfall 2020

Utfall 2021

40

36

M ålvär de 2021

Minska

Snitt 15 probl e mom rå de n och 4 motiv för oro frå n pol ise ns å rli ga trygghe tsm ä tni ng

En minskning med 12% i förhållande till 2020-års undersökning, en minskning av
snittet är positivt. Länets snitt totalt sett har sedan förra året minskat med 10%.

2.3 Hållbart samhällsbyggande
2.3.1 Nämndmål: Invånarna ska uppleva ökad effektivitet och hållbarhet i
samhällsbyggnadsprocessen
Be skrivni ng

Attraktiva boendemiljöer och livsmi ljöer som skapar en trygghet och stolthet utifrån ett
helhetsperspek tiv för invånar na. Förutsättningar ska skapas för att Upplands-Bro ska bli
en klimat neutral kommun. Utveckla möjligheter inom kollektivtrafik och infrastr ukt ur
för att få till effektiva och hållbara lösningar.

Komm e nta r

För att säkerställa ett arbete mot att invånar na ska uppleva attraktiva boende- och
livsmiljöer pågår ett ständigt utvecklingsarbet e, under perioden har det bland annat
planerats för och påbörjats att tas fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning och nya
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fördjupade översiktsplaner samt för att uppdatera vattenplanen. Utöver detta är projekt
så som restaurering vid Lejonsdalssjön och arbetet med våtmarker igång och planeras
vara färdiga under året.
Arbete fortlöper för att uppnå en effektivare samhällsbyggnadsprocess. Genom att skapa
en obruten och digital samhällsbyggandsprocess möjliggörs effektiviseringar och bättre
service.
2.3.2 Nämndmål: Öka arbetstillfällen för invånarna samt företags möjligheter till
investeringar och etableringar i kommunen
Be skrivni ng

Erbjuda en hög grad av service, stöd och rådgivni ng till såväl nya som befint li ga aktörer
inom näringsli vet. Stärka företagskli matet ytterligare genom förbättrad service och
bemötande. Ett ökat företagande och starkt näringsli v bidrar till ökade möjligheter till
arbete och utveckling för kommunens alla invånare. Genom insatser så som exempelvis
feriejobb, förbättrade samarbeten och framtidslabb bidra till ökade möjligheter för unga
invånare att komma ut i arbete.

Komm e nta r

Det har i samarbete med det lokala näringsl ivet tagits fram mer än 70 platser inom
feriejobb när det gäller privata sektorn hos lokala företagare.
Näringsli vsavdelni ngen har i samarbete med samhällsbyggnadskontoret haft fyra
företagslotst i llfällen, som är en servicefunktion för befint li ga företag som växer och
behöver en större yta. Det är även en servicefunk t ion för nya företag som vill etablera
sig i kommunen.
Genom samarbetet med NyföretagarCentr um har kommunens nyföretagarrådgi vning
utökats med en s.k. helpdesk för att hjälpa företag i utsatta branscher att ta del av de
nationella stödpaketen.
Indik atorer
Svenskt Näringslivs
årliga ranking av det
lokala f öretagsklimatet
NKI Upplevd service f ör
f öretag som har haf t ett
myndighetsärende
under året

Utfall 2020

Utfall 2021

12

50

76%

83%

M ålvär de 2021

77%

Sve nskt Nä ringsl ivs å rli ga ra nking a v de t l oka la före ta gskl im a te t

Företagsklimatet i Upplands-Bro kommun får ett gott betyg av de lokala företagen, dock
något lägre än förra årets topplacering. Förra året placerade sig Upplands-Bro i topp i
Stockholms län, tillsammans med Solna, med resultatet 4,0 på en sexgradig skala. I år
får kommunen det sammanfattande omdömet 3,8, ett något lägre resultat. Svenskt
näringsl ivs årliga enkätundersökning ger värdefull informat ion för det fortsatta arbetet
och ger en indikation om en kommande placering i rankingen som delges den 22
september.
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NKI Upple vd se rvice för före ta g som ha r ha ft e tt myndighe tsä re nde unde r å re t

Upplands-Bro kommun klättrar till nionde plats av 181 kommuner som deltar i den
årliga NKI-rankingen. Rankingen gäller kommuner nas service till lokala företag. Bland
de 55 kommuner na inom Stockholms Business Alliance ligger Upplands-Bro på en
tredjeplats. Kommunen klättrar i sitt totala resultat, från 76 till 83 i NKI för 2020 års
ärenden.
Resultat har ett års eftersläpning i och med att årsbokslutet 2021 är genomför t när
resultatet för 2021 presenteras.

2.4 Valfrihet och konkurrensneutralitet
2.4.1 Nämndmål: Invånarna ska uppleva ökad valfrihet genom att likvärdiga
förutsättningar för verksamheterna säkerställs
Be skrivni ng

Det ska finnas en mångfald av utförare tillsammans med höga kvalitetsk rav på utförare i
välfärden, här har kommunst yrelsen en roll att säkerställa att likvärdiga förutsättni ngar
ges. Samtliga aktörer ska ges likadana möjligheter till att bedriva verksamhet i
Upplands-Bro.

Komm e nta r

En viktig faktor för en ökad valfrihet är att verksamheter na ges likvärdiga
förutsättni ngar oavsett vem som driver verksamheten. I och med kommunful lmäkt i ges
beslut om nya regler för sociala investeringsfonden ges även privat driven verksamhet
numera möjlighet att söka medel ur fonden. En hyresmodell finns där externa aktörer ha
möjlighet att söka extra lokalbidrag inom för- och grundskola.
Jensen Education öppnade en helt ny för- och grundskola i Upplands-Bro kommun,
hösten 2021. Andelen elever i fristående för- och grundskolor ökar därmed.
Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för
kulturaktiviteter för barn och unga. Syftet är att ge barn och unga ett bredare utbud
gällande alla konstformer som ett komplement till kulturskolans verksamhet som drivs i
kommunens regi. Genom checksystemet kan fler kultur for mer erbjudas och det
möjliggörs för fler barn och unga att ta del av kultur livet.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 2021

Redovisat 2021

Avvikelse
2020

Avvikelse 2021

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Kommunledningskontoret

191 208

51 791

196 302

57 648

-5 094

5 857

763

4 716

Samhällsbyggnadskontoret

32 120

23 962

46 305

84 167

-14 185

60 205

46 020

71 945

175

650

0

362

175

-288

-113

229

223 503

76 403

242 607

142 177

-19 104

65 774

46 670

76 890

Försäljning
tomträtter
Sum m a

Varav kapitalkostnader
Budget 2021
(tkr)
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Försäljning
tomträtter
Sum m a

Redovisat 2021

Avvikelse 2021

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

9 498

265

9 965

317

-467

-52

-519

156

35

347

61

-191

-26

-217

0

0

0

0

0

0

0

9 654

300

10 312

378

-658

-78

-736

3.2 Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen redovisar ett sammantaget överskott på 46,7 mnkr.
Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret redovisar ett överskott gentemot budget motsvarande 763 tkr.
Överskottet förklaras framförallt av lägre personalkostnader pga. tjänstledigheter och
sjukfrånvaro samt uteblivna planerade utbildningsinsatser till följd av pandemin. Delar
av lönekostnaderna har finansierats av stadsbidrag som inte var budgeterat under 2021.
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadskontoret avdelningar inom KS redovisar ett överskott jämfört mot
budget för helåret på 45,9 mnkr. Överskottet kommer till största delen från
exploateringsprojekt under 2021 som erhållit intäkter av extra ordinär karaktär
bestående av gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag. Dessa intäkter som
tidigare togs upp som inkomst på investeringar ska enligt RKRs nya rekommendationer
numera tas upp som intäkt.
På kostnadssidan visar planverksamheten ett underskott på 4 mnkr till följd av högre
konsultkostnader än planerat för större projekt. De har även haft utökad inhyrning av
konsulter på grund av underbemanning stor del av året. Försäljning av tomträtter har
under året varit färre än budgeterat och visar på ett underskott på 113 tkr jämfört mot
budget.
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3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter
Från och med 18 januari har gymnasieelever, som är folkbokförda i Upplands-Bro
kommun, som deltar i distansundervisning på Upplands-Brogymnasiet eller något annat
gymnasium hämtat Take away-lunch på anslutna restauranger och caféer. Den
sammantagna kostnaden för denna satsning är i år 1,9 mnkr.
Totalt uppgår covid-19 kostnaderna under året till 2,0 mnkr.

3.3 Sociala investeringsfonden
Projekt

Projekt start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

År

År

Netto

Netto

2018-06

2021-06

4 596

3 785

(tkr)
Brobyggare

Redovisat
tom 2021

Redovisat
2021

889

Prognos
för
projektet

Prognosavvikelse
hela
projektet

Netto

Netto

3 785

811

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden
Projektet har implementerats långsiktigt till en fältverksamhet efter beslut av
Trygghetsutskottet/Kommunstyrelsen. Projektanställda Brobyggare övergår i ordinarie
tillsvidareanställningar som Fältassistenter och fortsätter långsiktigt att arbeta
uppsökande och relationsskapande enligt metoder från projektet.

3.5 Investeringsredovisning
Projekt
(tkr)
Internleasing datorer till
verksamheterna

Total
budget

Redovisat
2020

Redovisat
2021

Budget
2021

Kvar av
budget
2021

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

0

0

6 485

0

-6 485

Om budgeteras till
2022

Investeringsram KS
oförutsett

6 200

0

0

6 200

6 200

Bredbandsutbyggnad

1 000

120

40

880

840

Fortsatt utbyggnad IT

3 000

0

3 105,3

3 000

-105,3

10 000

0

595,3

10 000

9 404,7

Utveckling av Björknäs
camping

1 500

0

2 937

1 500

-1 437

Lillsjön - Örnässjöns
naturreservat

7 783

1 390

4 307

6 393

2 086

Restaurering av
Lejondalssjön

8 000

-3 245

9 527

11 245

1 718

Våtmark vid
Lejondalssjön

0

12

110

0

-110

Våtmark vid Örnässjön

0

11

62

0

-62

Utveckling av Tibbleviken

0

-180

116

0

-116

Permakultur Råby

0

-15

19

0

-19

1 000

0

0

1 000

1 000

1 000

38 483

-1 907

27 303,6

40 218

12 914,4

7 630,4

Ökad digitalisering

Restaurering Örnässjön
Sum m a
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3.6 Kommentarer investeringsredovisning
Internleasing datorer till verksamheterna
Datorer till verksamheterna redovisas som investering i externredovisningen men
finansieras genom verksamheternas driftbudget som interna IT-kostnader, därav finns
det ingen investeringsbudget.
Investeringsram KS oförutsett
Ursprunglig budget var 10 mnkr. Beslut har fattats om omfördelning av 3,8 mnkr.
Bredbandsutbyggnad
Det pågår process med leverantör. Första fakturan på 40 tkr kommit under dec 2021 och
ännu inte fakturerat installationskostnad för flertalet av anslutningar inväntas, behov av
omfördelning av resterande medel till 2022 uppstår.
Fortsatt utbyggnad IT
De större planerade aktiviteterna uppgradering och förstärkning av IT-nätet genom byte
av core switchar och byte av access switchar vilka under året förskjutits pga.
resursproblem beroende på pandemin kom igång under slutet av året. De kommer enligt
reviderad plan slutföras under kvartal 2 2022. Överskridandet mot budget avser
utrustning för ej planerade aktiviteter exempelvis Björknäs camping samt ändrad
dollarkurs.
Ökad digitalisering
Kommuncentrala investeringsmedel för digitaliseringsutveckling. De olika kontoren
kan årligen söka medel för digitalisering. Fram till 2021 har projekt motsvarande
5,3 mkr beviljats. De projekt som sökts från KS har haft ett utfall på 0,9 mkr. Den låga
utfallet hittills beror delvis på att vissa projekt har avvecklats och vissa inte gått att
genomföra pga. personalbrist. Omfördelning motsvarande 3,7 mkr har begärts för att
kunna fullfölja projekten under 2022. Investeringsramen ligger hos KS men utfall från
projekten hamnar hos respektive kontor som kommer fr.o.m. 2022 hanteras genom att
även ramen tilldelas respektive kontor för att kunna underlätta uppföljningen. Kontoren
förväntas även hantera kapitalkostnaderna som projekten medför.
Utveckling av Björknäs camping
Projekt för att kunna öppna och driva Björknäs camping till sommaren 2021.
Tidsplanen för dessa åtgärder var mycket kort med många arbeten att hinna med för att
möjliggöra detta. Redovisade kostnader för projektet har blivit 1,4 mnkr högre än
budget. Genomförda arbeten omfattar följande;
Markarbeten för uppställningsplatser och förbättring av vägar inom området, arborering
av träd och förbättring av gräsytor, anslutning till kommunalt VA, framdragning av el
och vatten till foodtrucks område, iordningsställande av uppställningsplats för
foodtrucks, anläggande av sommarvattentappställen, anläggande av sanitetsstation för
campingfordon, renovering och installation av sanitetscontainrar, installation av
elektronisk styrd infartsbom och uppställning av belysningsmast samt upprättande av
bokningssystem.
Lillsjön – Örnässjöns naturreservat
Projekt som avser genomförande av skötselplansåtgärder enligt skötselplanen.
Projektet har omfattatt: yoga-plattform, boardwalk, ny lekplats, ny parkourbana,
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planteringar osv. sen har vi fixat bytt några trummor längs motionsspåret. Stängsling
gjord vid Raskeboda strandäng.
Återstående medel på 2,1 mnkr behöver omföras till 2022 för kvarstående åtgärder som
omfattar rivning och återbyggnation av scen, kompletterande planteringar, upprustning
spång Örnäsbäcken och stängsling vid Svaltkvarnsbacken.
Restaurering av Lejondalssjön
Projektets totala budget är på 13 mnkr varav 5 mnkr är LOVA-bidrag från
Länsstyrelsen. Under 2020 inkom 75 % av bidraget och resterande 25 % betalas ut efter
godkänd slutredovisning. Genomförandet beräknades vara klart under 2021 men
kommer förlängas till 2022 beroende på väder och vind då precisionsfällningen kräver
lugna förhållanden och inte för kallt vatten i sjön. Återstående medel på 1,7 mnkr utgörs
här av statlig bidragsdel för resterande arbeten som är planerade att genomföras 2022.
Genomförd aktivitet 2021 har varit fällning av aluminium för att binda fosfor i
sediment.
Våtmark vid Lejondalssjön
Projektet med statligt bidrag på 270 tkr från Länsstyrelsen (år 2018) som syftar till att
anlägga en våtmark vid Lejondalssjön. Under 2021 har det tagits fram informationsskylt
för Lejondalsprojektet och även tillverkat ett skyltställ samt planterat växter.
Våtmark vid Örnässjön
Projektet med statligt bidrag (LONA 2018) 270 tkr som syftar till att anlägga en
våtmark vid Örnässjön. Aktiviteter som genomförts under 2021 var grävning för
våtmarken, uppsättning av stängsel kring våtmarken, framtagande av informationsskylt
samt planterat växter.
Utveckling av Tibbleviken
Projekt med statligt bidrag från länsstyrelsen (LONA) på 135 tkr år 2018 och 244 tkr år
2020 som syftar till att utreda vattenfördröjande och rekreativa åtgärder vid
Tibbleviken.
Under 2021 har det genomförts röjning och gallring, byggt en ny entréplats/plattform
och spång fram till denna. Byggt bänkbord samt tagit fram en informationsskylt och
tillverkat flera skyltställ.
Kvarstående åtgärder: kompletterande skyltställ skall monteras, fräsning av
strandängen, eventuellt anläggande av grillplats.
Permakultur Råby
Projekt med bidrag från Länsstyrelsen (37,5 tkr år 2020) med syfte att få igång en
gemensamhetsodling med inriktning på permakultur. Projektet avslutades under 2021.
Genomförda årgärder under året har varit att ställa dit odlingslådor, grillplats, bänkbord,
växtmaterial, etablerat plats för odling samt varit behjälplig att starta förening.
Restaurering Örnässjön
Under 2021 ska inledningsvis en utredning genomföras för att identifiera behov och
omfattning av restaurering samt vilka andra insatser/åtgärder som bör vidtas för att
minska näringsbelastningen i Örnässjön.
Utredning har påbörjats med syfte att ta reda på om restaurering av sjön är nödvändig
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och eller om åtgärder behöver utföras på land inom tillrinningsområdet till sjön. Då
projektet pågår under 2022 behöver tilldelade medel på 1 mnkr omföras till 2022.

3.7 Exploateringsredovisning
Totalt till och m ed 202012-31
Exploateringsprojekt

Drift

Mark

Investe
ring

Norrboda
(HSB)
12102*

2 347

0

Norrboda
- Brunna
verksamhet
sområde
12106*

48
713

Ringvägen
12716*

Upparbetat 2021

Totalt till och m ed 2021-12-31

Drift

Mark

Invest
ering

Drift

Mark

Invest
ering

Totalt

-2 150

0

0

0

2 347

0

-2 150

197

0

-8 791

-403

0

-399

48 310

0

-9 190

39 120

72
458

-679

-26218

8 037

0

-10
599

80 495

-679

-36
817

42 999

Kockbacka
finplanering
13403*

51
820

-1 870

-59 639

-35

0

0

51 785

-1 870

-59
639

-9 724

Trädgårdsst
aden i Bro
Dp1 13502*

-22
127

-9 399

-31 775

14 674

0

-47
516

-7 453

-9 399

-79
291

-96
143

Tegelhagen
13602*

40
511

0

-49 911

31 777

0

-62
307

72 288

0

-112
218

-39
930

Granhamm
arsvägen
etapp 2
12122*

-892

0

-30 390

-642

0

-41
286

-1 534

0

-71
676

-73
210

Skällsta
industriområ
de 13101*

9 713

-1 913

-1 305

0

0

0

9 713

-1 913

-1 305

6 495

Högbytorp
13701*

-1
183

0

-51

0

0

0

-1 183

0

-51

-1 234

Utveckling
av Bro
stationsomr
åde 13703*

0

-14 625

0

0

0

0

0

-14
625

0

-14
625

Viby 19:3
12306*

0

0

0

-45

0

-176

-45

0

-176

-221

Kockbacka
Gärde
13422*

0

0

0

-55

0

-11

-55

0

-11

-66

-7

0

-64

14 436

0

-6 800

7 636

53 301

0

-162
358

269 10
4

-28
486

-379
324

-138
706

Avslutade
projekt:
Förskola
Lillsjö
badväg
Sum m a

14
443

-6 736

3.8 Kommentarer exploateringsredovisning
Norrboda (HSB): Under avslutande. Pågående lantmäteriärenden, övertagande av
allmänplatsmark.
Norrboda - Brunna verksamhetsområde: Under avslutande. Tunnlar under E18 är
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öppnade för trafik.
Ringvägen: Pågående. Finplanering av Ringvägen (parkeringar och planteringsytor etc)
och Kokillbacken kommer att ske etappvis under flera år och anpassas efter
husbyggnationerna. Entreprenadarbeten pågår.
Kockbacka finplanering: Pågående. Asfaltering och finplanering av villagator sker
etappvis.
Trädgårdsstaden i Bro Dp1: Pågående. Utbyggnaden påbörjad med markförstärkning
av vägområden. Redan utförda entreprenader är infartsparkering med tillhörande ny
anslutningsväg och tillfällig VA anläggning. Förfrågningsunderlag för grovplanering av
allmänna anläggningar framtaget och upphandling sker under hösten. Ansökan
angående vattenverksamhet (kulvertering av Sätrabäcken) pågår och beslut väntas våren
2022.
Tegelhagen: Pågående. Byggnation av ca 2,2 kilometer huvudgata, dagvattendammar,
VA-anläggningar, torg, parkstråk, kulturpromenad och andra allmänna anläggningar
pågår. Etapp 1 klar förutom busshållplatserna på Rösaringsvägen som pågår. Etapp 2-3
förväntas klara hösten 2022. Övriga byggaktörer bygger lokalgatorna som ansluter till
huvudgatan.
Granhammarsvägen etapp 2: Under avslutande. Vägen besiktigad och invigd.
Besiktningsanmärkningar som skall åtgärdas återstår.
Skällsta industriområde: Inga åtgärder genomförda under 2021 och inga planerade
åtgärder 2022.
Högbytorp: Under avslutande. Inga åtgärder genomförda under 2021. Tvist pågår om
exploateringsavtal.
Utveckling av Bro stationsområde: Förberedelser för exploatering. Inga åtgärder
genomförda under 2021.
Viby: Förberedelser för exploatering. Detaljplanen antagen men överklagad. Sannolikt
innebär inte överklagandet något omfattande dröjsmål och förberedelser görs för att
påbörja projektering.
Kockbacka gärde: Förberedelser för exploatering. Detaljplanearbetet närmar sig
antagande. Parallellt med planarbetet har entreprenadförberedande arbete gjorts i syfte
att vinna tid när detaljplanen vunnit laga kraft.
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4

In tern styrnin g och kon troll

4.1 Uppföljning av kontrollmoment
4.1.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: IT-infrastruk tur
Förtydl iga nde a v proce ss

En väl uppbyggd och väl underhållen IT-infrastr uk tur är en viktig förutsättni ng för
kommunen.
Risker: Verksamhetssystemen stödjer ej verksamhetens processer, uppfyller inte legala krav
Kontr ollmoment

Trygghet hos kommunens systemf örvaltare
Mindre avvikelse

Dialog mellan systemf örvaltare och systemägare
Mindre avvikelse

Kom m entar
A lla IT-system och digitala lösningar som kommunen
använder som lagrar, bearbetar eller överf ör inf ormation
ägd av kommunen ska ha en systemf örvaltning.
V erksamhetssystem kopplade till verksamhetsmålen
f örvaltas av verksamheten. System relaterade till
inf rastruktur/plattformf örvaltas av Digitaliserings- och ITenheten. Under hösten genomf ördes en enkät bland
systemf örvaltare och systemägare i kommunens
verksamheter. Resultatet av årets uppf öljning visar att
det har skett en liten f örf lyttning mot en något mer trygg
f örvaltningsorganisation. Fortf arande anser ca 20% av
systemf örvaltarna att de är mindre trygga i sin roll.
Under hösten genomf ördes en enkät bland
systemf örvaltare och systemägare i kommunens
verksamheter. Dialogen och regelbundna möten mellan
systemf örvaltare och systemägare har minskat i
jämf örelse med enkäten 2020.

4.2 Uppföljning av åtgärder
4.2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: Samhällsbyggnadsprocess
Risker: Bristande resultat i projekt
Åtgär der
Ta f ram beskrivningar och rutiner f ör att beskriva
de olika processtegen mer ingående, f .f .a. i
gränssnitten mellan plan och genomf örande samt
mellan genomf örande och drif t.

Slutdatum

Kom m entar

2021-12-31

Samhällsbyggnadskontoret inledde under 2020
ett omf attande arbete med att kartlägga
processer, som ska f örtydliga och f örstärka
samverkan mellan avdelningar inom hela
Samhällsbyggnadskontoret. Fortsatt
implementering av
samhällsbyggnadsprocessens alla delar har
f ortlöpt under 2021. I f orm av styrdokument,
projektstyrning, kommunikation internt och
externt, dokumenthantering, med mera.

A vslutad

Process: IT-infrastruk tur
Risker: Verksamhetssystemen stödjer ej verksamhetens processer, uppfyller inte legala krav
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Åtgär der

Slutdatum

Upprätta en systematisk uppf öljning av
kommunens systemf örvaltning
2021-12-31
A vslutad

Kom m entar
Syf tet med processen Systematisk
systemf örvaltning är att utveckla kommunens
kontor och dess systemägare och
systemf örvaltare i sina roller f ör att stärka
f örvaltningsprocessen. Syftet med
systemf örvaltning är att ge nytta och
ef f ektivisering till verksamheten på ett
kostnadsef f ektivt sätt.
Å tgärder som gjorts/görs:
Handbok Systemf örvaltning – f ör
bland annat tydliggörande av roller
och ansvar
Organisation f ör säkerhet,
inf ormationssäkerhet och dataskydd
– f ör ytterligare f örtydligande av
roller och ansvar
Fortsatt drivning av Lokalt
systemf örvaltarforum (LSF) per
kontor där arbete med
dokumentation av system är
prioriterat
Introduktionsträf f f ör ny
systemf örvaltare
V ia LSF erbjuds de systemf örvaltare
som så önskar individuellt stöd

Risker: Känslig information hamnar i orätta händer
Åtgär der

Slutdatum

Kom m entar

2021-12-31

Säkerhetsskyddsanalysen som upprättades
2020 ligger till grund f ör upprättande av
respektive kontors Säkerhetsskyddsplan
(handlingsplan). Det är i analysen som
eventuellt känslig inf ormation identif ieras.
A rbetet med säkerhetsskyddsplanerna har
påverkats av den rådande pandemin då
arbetet måste ske f ysiskt i grupper då
säkerhetskänslig inf ormation kommer att
hanteras och sådan arbetsprocess f år inte ske
digitalt. Arbetet kommer att återupptas så snart
situationen tillåter.

Skapa en ny nulägesbild av vad som är känslig
inf ormation i kommunen

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

4.2.2 Tillförlitlig finansiell rapportering
Process: Samhällsbyggnadsprocess
Risker: Underfinansiera de projekt
Åtgär der

Slutdatum

Kom m entar

2021-12-31

Ett f örslag på rutin togs f ram 2020 och har under
året varit under bearbetning och implementering.
A rbetssätten i tidigt skede har utvecklats genom
att ta f ram exploateringskalkyler (olika scenarier)
f ör att synliggöra och belysa hur olika
exploateringsgrader påverkar resultatet. En
modell f ör beslutsunderlag

Ta f ram en rutin som beskriver hur ekonomin ska
hanteras f ör stora projekt med betydande
kostnader och långa genomf örandetider.

A vslutad
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Lindamari Nilsson
Administrativ handläggare / Registrator
Enheten för arkiv och registratur

Datum

Vår beteckning

2022-02-04

KS 18/0443

Kommunstyrelsen

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Entledigande av Lisa Edwards (C) som
ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till beslut
Lisa Edwards (C) entledigas som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning
Lisa Edwards (C) ska entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 februari 2022.

Barnperspektiv
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och
ungdomars dagliga och framtida liv.
Beslut sänds till
Lisa Edwards (C)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunsekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Lindamari Nilsson
Administrativ handläggare / Registrator
Enheten för arkiv och registratur

Datum

Vår beteckning

2022-02-04

KS 18/0443

Kommunstyrelsen

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Val av ny ersättare i Kommunstyrelsens
arbetsutskott efter Lisa Edwards (C)
Förslag till beslut
XX (C) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott efter Lisa
Edwards (C).

Sammanfattning
Lisa Edwards (C) ska entledigas som ersättare i Kommunstyrelsens
arbetsutskott. Kommunstyrelsen ska därför utse en ny ersättare i
Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 februari 2022.

Barnperspektiv
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och
ungdomars dagliga och framtida liv.
Beslut sänds till
Den valde
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förtroendemannaregistret
Kommunsekreterare
Politisk sekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Magda Bertz Wågström
Nämndsekreterare
Kansliavdelningen

Datum

Vår beteckning

2022-03-09

KS 22/0186

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Magda.BertzWagstrom@upplands -bro.se

Entledigande av Lisa Edwards (C) som ledamot
i Näringslivsrådet
Förslag till beslut
Lisa Edwards (C) entledigas som ledamot i Näringslivsrådet.

Sammanfattning
Lisa Edwards (C) utsågs till ledamot i näringslivsrådet av Kommunstyrelsen, §
14 den 23 januari 2019. Lisa Edwards (C) ska nu entledigas från sitt uppdrag
som ledamot i Näringslivsrådet i och med att Centerpartiet har bytt
gruppledare.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2022

Barnperspektiv
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och
ungdomars dagliga och framtida liv.

Beslut sänds till
Lisa Edwards (C)
Näringslivschef
Kommunsekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Magda Bertz Wågström
Nämndsekreterare
Kansliavdelningen

Datum

Vår beteckning

2022-03-09

KS 22/0186

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Magda.BertzWagstrom@upplands -bro.se

Val av ny ledamot i Näringslivsrådet efter Lisa
Edwards (C)
Förslag till beslut
XX (C) utses till ny ledamot i Näringslivsrådet efter Lisa Edwards (C).

Sammanfattning
Lisa Edwards (C) utsågs till ledamot i näringslivsrådet av Kommunstyrelsen, §
14 den 23 januari 2019. Lisa Edwards (C) ska nu entledigas från sitt uppdrag
som ledamot i Näringslivsrådet i och med att Centerpartiet har bytt
gruppledare, och en ny ledamot behöver väljas in.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2022

Barnperspektiv
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och
ungdomars dagliga och framtida liv.

Beslut sänds till
Den valde
Näringslivschef
Kommunsekreterare
Förtroendemannaregistret
Politisk sekreterare
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