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Tertialrapport 1 2020  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Kultur- och fritidskontorets 

tertialrapport för april 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 1374 tkr per 20190430. 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar med en budget i balans för helåret. 

På grund av covid-19 har beslut fattats om att skjuta upp införandet av 

Kulturchecken till hösten 2021. Det betyder att kultur- och fritidsnämnden i 

årets budget skapar utrymme att kunna genomföra särskilda trygghetsinsatser i 

Bro samt parera för stora intäktsbortfall i verksamheten. De stora 

intäktsbortfallen blir inom tillfällig lokalupplåtelse, entrébiljetter till simhallen, 

samt biljettintäkter för inställda kulturarrangemang. Bara under mars och april 

månad tappar fritidsavdelningen 70 % av intäkterna, ca 360 tkr av budgeterat. 

Det positiva är dock att flera har upptäckt att friskvårdspengen via olika 

portaler kan användas i Bro simhall och gym vilket bidrog till att öka intäkten 

av årskort markant i början på året. Dock har dessa inte periodiserats. Då vi i 

dag inte vet hur länge restriktionerna kommer gälla blir prognosen ytterst 

osäker. De budgeterade taxehöjningarna är också en osäker faktor för 

prognosen. 

I och med färdigställande av den nya sporthallen i Kungsängen tillkommer 

också driftkostnader från och med juni månad. Detta är något som Kultur- och 

fritidsnämnden inte har fått kompensation för men som kommer kunna 

hanteras inom ram under 2020.  

Kulturrådet skjuter fram läsåret 19/20 till oktober-20 för att kunna genomföra 

Skapande Skolas kulturverksamhet. Kulturmiljö omfördelar driftmedel på 

grund av dyra åtgärder för trasig dricksvattenanläggning. 

Kulturskolan och bibliotekets verksamhet har trots Covid-19 varit igång i stort 

sett som vanligt. Prognosen i de verksamheterna är att det inte sker några 

förändringar från budget under året. 

Beslutsunderlag 

 Tertialrapport 1 2020 Kultur- och fritidsnämnden 
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Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet som 

människors gör på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det 

gäller kommunens trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom också 

den ekonomiska tillväxten. Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av 

människor och av samhället inom de flesta områdena och är inte begränsade till 

den så kallade kultur- och fritidssektorn.  

Corona-pandemin präglar hela vårens arbete med snabba beslut och 

omställning av verksamhet. Kultur- och fritidskontoret har följt 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och alla kulturarrangemang har 

ställts in, skjutits upp eller genomförts digitalt från mitten på mars till och med 

15 juni 2020. Flera digitala lösningar har lanserats bland annat sagostunder, 

digital undervisning och boktips. E-media och strömmande filmer har ökat 

ordentligt och fritidsgårdsverksamhet, teater- och dansklasser har flyttat 

utomhus. Politiska beslut har möjliggjort för föreningslivet att fortsätta sin 

värdefulla verksamhet för kommunens invånare. Flera av kultur- och 

fritidskontorets medarbetare har periodvis varit utlånade till socialkontoret, 

som mest med fem personer. Trots detta har totalt sett det mesta av 

verksamheten ändå genomförts om en på andra sätt än vanligt.  

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 1374 tkr per 20190430. 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar med en budget i balans för helåret. 

På grund av covid-19 har beslut fattats om att skjuta upp införandet av 

Kulturchecken till hösten 2021. Det betyder att kultur- och fritidsnämnden i 

årets budget skapar utrymme att kunna genomföra särskilda trygghetsinsatser i 

Bro samt parera för stora intäktsbortfall i verksamheten. De stora 

intäktsbortfallen blir inom tillfällig lokalupplåtelse, entrébiljetter till simhallen, 

samt biljettintäkter för inställda kulturarrangemang. Bara under mars och april 

månad tappar fritidsavdelningen 70 % av intäkterna, ca 360 tkr av budgeterat. 

Det positiva är dock att flera har upptäckt att friskvårdspengen via olika 

portaler kan användas i Bro simhall och gym vilket har bidraget till att öka 

intäkten av årskort markant i början på året. Då vi i dag inte vet hur länge 

restriktionerna kommer gälla blir prognosen ytterst osäker. De budgeterade 

taxehöjningarna är också en osäker faktor för prognosen. 

I och med färdigställande av den nya sporthallen i Kungsängen tillkommer 

också driftkostnader från och med juni månad. Detta är något som Kultur- och 

fritidsnämnden inte har fått kompensation för men som kommer kunna 

hanteras inom ram under 2020.  

Kulturrådet skjuter fram läsåret 19/20 till oktober-20 för att kunna genomföra 

Skapande Skolas kulturverksamhet. Kulturmiljö omfördelar driftmedel på 

grund av dyra åtgärder för trasig dricksvattenanläggning. 
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Kulturskolan och bibliotekets verksamhet har trots Covid-19 varit igång i stort 

sett som vanligt. Prognosen i de verksamheterna är att det inte sker några 

förändringar från budget under året. 

Barnperspektiv 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet riktar sig till stora delar direkt till barn 

och unga. En väl fungerande verksamhet har därför stor positiv påverkan på 

barn och ungas möjlighet till en god kultur- och fritidsupplevelse, aktiv fritid 

och ett hälsosamt liv. En meningsfull aktiv fritid för barnens vårdnadshavare 

och vuxna personer rund dem bidrar till goda förebilder vilket är av mycket 

stor vikt för att barn ska utveckla en hälsosam livsstil. 

 

Kultur- och fritidskontoret 

 

 

Hannah Rydstedt 

 

Kultur- och fritidschef  

  

  

  

 

Bilagor 

1. Tertialrapport 1 2020 Kultur- och fritidsnämnden 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Ekonomienheten 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Kultur- och fritidsnämndens mål sätter trygghet, valfrihet och jämlikhet i fokus. 

 Alla ska vara trygga i nämndens verksamheter.

 Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom

Kulturskolans område.

 Nämndens verksamheter ska vara jämlika.

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för kommuninvånarna och för medarbetare. 

Under våren har nämndens verksamheter prövats i och med Corona-pandemin. Flera 

medarbetare har varit utlånade till socialkontoret både i verksamheten och som 

administrativt- och chefsstöd vilket har varit mycket värdefullt och uppskattat. 

Nämndens verksamheter är viktig för kommunens attraktionskraft och 

kommuninvånarnas livskvalité. Nya sporthallen i Kungsängen byggs enligt plan och 

kommer att invigas i augusti. 

1.2 Ansvarsområde och organisation 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet som människors gör 

på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens 

trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten. 

Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta 

områdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn. 

Inom nämndens ansvarsområde finns Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, 

anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet, motionsspår, ungdomsverksamhet, 

föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Kultur och 

fritidsnämnden ansvarar även för bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så 

som konst, kulturaktiviteter i vård och omsorg, skapande skola, kulturmiljö och 

offentliga arrangemang. Utöver detta ansvarar även nämnden för Kulturskolan och 

kommunens fyra fritidsgårdar. 

Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90 

medarbetare fördelat på stab, kulturavdelningen med bibliotek, kulturskola och 

kulturscen samt fritidsavdelningen med förening och anläggning, simhall och unga. 

Kultur- och fritidskontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata aktörer 

och det civila samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- 

och fritidsliv för alla åldrar i hela kommunen men med koncentration till Kungsängen 

och Bro. 



26 Tertialrapport 1 2020  - KFN 20/0048-1 Tertialrapport 1 2020  : Tertialrapport 1 2020  Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden, Tertialrapport 1 2020 4(7) 

1.3 Viktiga händelser under året 

Corona-pandemin präglar hela vårens arbete med snabba beslut och omställning av 
verksamhet. Kontoret har följt folkhälsomyndighetens rekommendationer och alla 
kulturarrangemang har ställts in, skjutits upp eller genomförts på andra sätt från mitten 
på mars till och med 15 juni 2020. Flera digitala lösningar har lanserats bland annat 
sagostunder, digital undervisning och boktips. E-media och strömmande filmer har ökat 
ordentligt och fritidsgårdsverksamhet, teater- och dansklasser har flyttat utomhus. 
Politiska beslut har möjliggjort för föreningslivet att fortsätta sin värdefulla verksamhet 
för kommunens invånare. Trots detta ser vi stora intäktsbortfall i lokalbokningen samt i 
simhallen. Flera av kontorets medarbetare har periodvis varit utlånade till 
Socialkontoret, som mest fem medarbetare. Trots detta har totalt sett de flesta 
verksamheter genomfört sina aktiviteter om än på nya sätt. 

 Flera upphandlingar har genomförts så som höghöjdsbanan i Bro med invigning

2021, Lillsjöfriluftsgård och utbyte av konstgräs.

 Arbete med nytt stödsystem till föreningslivet.

 Nya gagabollsrinkar vid Kungsängens IP och i Aktivitetsparken i Bro.

 Stora renoveringar i maskinrum och rutschkanor i simhallen.

 Nya badbryggor inköpta och levererade till Hällkana och Lillsjö badplatser

 God samverkan har bidragit till att arbetet med trygghetsskapande åtgärder i Bro

har utvecklats.

 Trygghetscenter flyttade in och öppnade upp i Brohuset.

 Kulturskolan bjuder i samarbete med biblioteket in alla årskurs 1:or i kommunen

till Kulturhuset i Kungsängen. Det blir ett möte med alla instrument med

föreställningen, Mitt i musiken samt ett besök på biblioteket, i sagans värld. 326

elever i åk.1 samt 30 lärare ser föreställningen.

 Ny funktion på Kulturskolan från och med februari som ska ta hand om och

utveckla Ekhammarscenen samt Funkisfestivalen. Funktionen flyttas över från

Kommunledningskontoret.

 Arbetet med kommunalt VA till Kvistaberg är påbörjat.

 Genomfört samarbete med arbetsmarknadsenheten och kommunekologerna i att

röja runt fornminnesplatser.

 Konsthallens Vårsalong 2020 har genomförts i samarbete med Föreningen

Konstformer med lyckat resultat under rådande omständigheter.

 Bio Kuben stänger ned helt mitten på mars till september.

 Stora scenen översvämmades med avloppsvatten i början den 4 april.

Inventering och utrymning av lokalerna. Restaureringen påbörjades 27/4.

Ett mycket viktigt beslut för att klara årets resultat är att Kulturchecken införs till 

höstterminen 2021. Det ger utrymme i årets budget för att klara intäktsbortfall, ökade 

kostnader för korttidsfrånvaro vid sjukdom, extra trygghetsinsatser i Bro samt driften av 

ny sporthall i Kungsängen. 
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2 Ekonomi 

2.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

Budget 202004 Redovisat 202004 Avvikelse 202004 
Avvikelse 

201904 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ledning Kultur 
och fritid 2 026 0 908 0 1 118 0 1 118 853 

Fritidsavdelninge
n 18 584 1 350 18 480 1 706 104 356 460 -1 402

Kulturavdelninge
n 12 035 1 101 12 170 1 032 -135 -69 -204 -173

Summa 32 645 2 451 31 558 2 738 1 087 287 1 374 -722

2.2 Helårsprognos 

Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ledning Kultur och fritid 5 945 0 4 417,4 0 1 527,6 0 1 527,6 

Fritidsavdelningen 54 869 4 046 54 869 2 718,4 0 -1 327,6 -1 327,6

Kulturavdelningen 35 081 3 303 35 081 3 103 0 -200 -200

Summa 95 895 7 349 94 367,4 5 821,4 1 527,6 -1 527,6 0,0 

2.3 Ekonomisk analys 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 1374 tkr per 2019-04-30. 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar med en budget i balans tkr för helåret. 

På grund av covid-19 har beslut fattats om att skjuta upp införandet av Kulturchecken 

till hösten 2021. Det betyder att kultur- och fritidsnämnden i årets budget skapar 

utrymme att kunna genomföra särskilda trygghetsinsatser i Bro samt parera för stora 

intäktsbortfall i verksamheten.  

De stora intäktsbortfallen blir inom tillfällig lokalupplåtelse, entrébiljetter till simhallen, 

samt biljettintäkter för inställda kulturarrangemang. Bara under mars och april månad 

2020 tappar fritidsavdelningen 70 % av intäkterna, ca 360 tkr. Det positiva är dock att 

fler har upptäckt att friskvårdspengen via olika portaler kan användas i Bro simhall och 

gym vilket har bidraget till att intäkten av årskort ökade markant i början på året. Dock 

har dessa inte periodiserats. Då vi idag inte vet hur länge restriktionerna kommer gälla 

blir prognosen ytterst osäker. De budgeterade taxehöjningarna är också en osäker faktor 

för prognosen. 
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I och med färdigställande av den nya sporthallen i Kungsängen tillkommer också 
driftkostnader från och med juni månad. Detta är något som Kultur- och fritidsnämnden 
inte har fått kompensation för men som kommer kunna hanteras inom ram under 2020. 

Kulturrådet skjuter fram läsåret 19/20 till oktober-20 för att kunna genomföra Skapande 
Skolas kulturverksamhet. Kulturmiljö omfördelar driftmedel på grund av dyra åtgärder 
för trasig dricksvattenanläggning. 

Kulturskolan och bibliotekets verksamhet har trots Covid-19 varit igång i stort sett som 
vanligt. Prognosen är att det inte sker några förändringar från budget under året. 

2.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

202004 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

We empower 2018-01 2020-12 1 500 1 268 1 500 0 

Summa 1 500 1 268 1 500 0 

2.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 

På grund av situationen med covid-19 så har justeringar gjorts i verksamheten. Trappan 

har haft mer aktiviteter ute och samarbetat ännu mer med framförallt fritidsgården 

Hagan när det har saknats personal på grund av sjukdom. 
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2.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Prognos 

2020 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Återuppbuggnad Friluftsgård 
Lillsjön 10 000 0 5 000 10 000 5 000 

Konstgräs i fotbollshallen 2 000 0 2 000 2 000 0 

Fastighetsunderhåll 2 000 0 2 000 2 000 0 

Upprustning Kvistaberg 3 925 0 3 925 3 925 0 

Upprustning stall Prästtorp 25 000 24 326 674 674 0 

Sporthall anpassad för 
bordtennis (flexibel sporthall) 82 731 39 474 43 257 43 257 0 

Instrument/Utrustning 213 0 213 213 0 

Förbättring badplatser 471 0 471 471 0 

Skvalprännor lilla bassängen 160 0 160 160 0 

Självservice bibliotek 134 0 134 134 0 

Förvaltning av kulturmiljöer 223 0 223 223 0 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 300 300 0 

Asfaltering Marina 
föreningshuset 150 0 150 150 0 

Summa 127 307 63 800 58 507 63 507 5 000 

Projekt Upprustning stall Prästtorp & Sporthall anpassad för bordtennis (flexibel sporthall) är redovisat enligt den totala 

investeringsbudgeten. 

2.7 Kommentarer investeringsredovisning 

 Upphandling Lillsjö friluftsgård pågår. Konsessionsupphandling

caféentreprenör klar, byggnationen förväntas publiceras innan sommaren 2020

för att påbörjas i höst.

 Upphandling av konstgräsplan i fotbollshallen är publicerad april 2020.

 Underhållsinvesteringen är under arbete, Kungsängens IP och Marina

Föreningshuset har målats om, värmepump till Kungsängens IP ska upphandlas

och nya avbytarbås till Bro IP är beställda.

 Upprustningen på Kvistaberg är påbörjad.

 Rivning av stallet är beställt och kommer genomföras i sommar.

 Sporthallen anpassad för bordtennis byggs enligt plan med invigning i augusti.

 Förbättring badplatser - nya bryggor till Hällkana och Lilljön är beställda.

 Upphandling av ljudanläggning till simhallen pågår.

 Investering asfaltering Marina har utförts under april 2020.
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Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020- 
återtagande av ansökan 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden återtar ansökan om medel till trygghetsfrämjande 

åtgärder i Bro 2020 från Kommunstyrelsen då insatserna kan finansieras inom 

Kultur-och fritidsnämndens egen budgetram.  

Sammanfattning 

Den 31 mars 2020 beslutade Kultur- och fritidsnämnden enligt kultur- och 

fritidskontorets förslag att ansöka om medel från Kommunstyrelsen till 

trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020 till ett belopp av totalt 650 000 kr 

fördelat på: 

• 225 000 kr öppen sporthall

• 200 000 kr till lovaktiviteter

• 225 000kr till JobBron

Till följd av rådande pandemi med Covid-19 har det ekonomiska läget 

förändrats och är mycket ovisst. Kultur- och fritidsnämnden hade budgeterat 

för ett införande av kulturchecken under våren 2020. På grund av rådande 

situation med Covid-19 har kulturcheckens införande flyttats fram till 

höstterminen 2020. Detta medför att det nu finns utrymme inom Kultur- och 

fritidsnämndens egen budgetram för att genomföra trygghetsfrämjande 

aktiviteter i Bro. Att söka om ekonomiska medel från Kommunstyrelsen för att 

fullfölja planerade aktiviteter är därmed inte längre nödvändigt. Kultur- och 

fritidskontoret föreslår därför att Kultur- och fritidsnämnden återkallar beslutet 

från sammanträdet den 31 mars 2020.   

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 31

mars 2020. §19 Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020 Dnr KFN

20/0069

Barnperspektiv 

Barnen påverkas inte av beslutet då aktiviteterna kommer att kunna 

genomföras inom kultur och fritidsnämndens verksamheter.   
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-05-05 KFN 20/0069 

 
 

 

 

 

Kultur- och fritidskontoret 

 

Hannah Rydstedt Nencioni   

Kultur- och fritidschef   

  

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 31 

mars 2020. §19 Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020 Dnr KFN 

20/0069 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-03-31 

 

 

§ 19  Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 
2020 

 Dnr KFN 20/0069 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka vidare ansökan om stöd för 

projektet Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020 till kommunstyrelsen för 

beslut. Totalt ansöks om 650 000 kr fördelat på: 

• 225 000 kr öppen sporthall 

• 200 000 kr till lovaktiviteter 

• 225 000kr till JobBron 

Sammanfattning 

Efter dödskjutningarna i Bro 2019 fanns stor oro att ungdomar nyrekryteras till 

kriminella gäng. Polisen signalerade då att det var mycket viktigt att 

kommunen arbetar aktivt för att stävja nyrekryteringen till kriminalitet.  

Med hjälp av finansiering från Trygghetsutskottet 2019 kunde mötesplatsen 

Bro:n fånga upp ungdomarna och utöka sin verksamhet med ‘JobBron’.   

Bro:n arbetar med lärande processer i olika projekt där ungdomarna skapar 

aktiviteter och event. Öppen sporthall är ett viktigt exempel på en sådan 

aktivitet.  

2018 fick Upplands-Bro rekvirera drygt 300 000 kr i stadsbidrag till 

lovaktiviteter som bidrog till att skapa meningsfull och aktiv fritid under loven. 

Detta stadsbidrag uteblev från och med 2019 enligt regeringsbeslut. Med dessa 

medel har kostnadsfria hälso- och trygghetsfrämjande aktiviteter skapats under 

loven i synnerhet på fritidsgårdarna.  

Avsaknaden av dessa medel är främst påtagligt i kontorets arbete för att 

motverka segregation och främja tryggheten i kommunen, på kort och långt 

sikt.  

Därför ansöker Kultur- och fritidsnämnden om stöd för att genomföra projektet 

Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020. Totalt ansöks om 650 000 kr fördelat 

på: 

• 225 000 kr öppen sporthall 

• 200 000 kr till lovaktiviteter 

• 225 000kr till JobBron 
  



27 Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020- återtagande av ansökan - KFN 20/0069-5 Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020- återtagande av ansökan : Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 31 mars 2020 - Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020

 PROTOKOLLSUTDRAG 9 (18)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-03-31 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kultur och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2019. 

 Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka vidare ansökan om stöd för 

projektet Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020 till kommunstyrelsen för 

beslut. Totalt ansöks om 650 000 kr fördelat på: 

• 225 000 kr öppen sporthall 

• 200 000 kr till lovaktiviteter 

• 225 000kr till JobBron 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidskontoret 

   

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se 

2020-05-10 KFN 20/0076  

Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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ICLD-projekt med Muranga Kenya 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i samarbete med Muranga kommun 

lämna in en projektansökan för tre år till Internationellt Centrum för Lokal 

Demokrati med sista ansökningsdatum i oktober 2020. 

Sammanfattning 

I juni 2019 beviljades Upplands-Bro kommun tillsammans med Muranga 

kommun i Kenya medel för en så kallad förberedelsefas hos Internationellt 

Centrum för Lokal Demokratis, (ICLD:s) Kommunala Partnerskapsprogram. I 

oktober 2019 genomfördes den första delen i förberedelsefasen när Muranga 

besökte Upplands-Bro och i mars 2020 genomfördes den andra och sista delen 

då Upplands-Bro besökte Muranga.  

Förberedelsefasen löper under ett år och syftet är att förankra samarbetet och 

lägga en grund för fortsatt samarbete. Det är sedan möjligt att ansöka om medel 

för projekt som omfattar tre år.  

Projektförslagen ska utarbetas gemensamt av parterna och utgå från ett 

problem eller ett utvecklingsbehov.  

Tillsammans har vi enats vid två kärnområden. Dessa områden är jämlik/rättvis 

och inkluderande behandling samt deltagande och delaktighet. Muranga har ett 

stort kulturellt arv men har bristande förmåga att skapa kultur- och 

fritidsaktiviteter. De vill också utveckla ett Kulturhus likt det vi har i 

Upplands-Bro. I Upplands-Bro upplever vi bland annat att vi har utmaningar 

med segregation och att inkludera personer som lever i utanförskap. Vi har 

svårt att engagera unga i arbetet om vårt kulturarv. Trots att vi besitter mycket 

god kompetens inom området så upplever vi en bristande förmåga att skapa 

engagemang hos våra yngre invånare. Vi ser också gärna ett utbyte med våra 

professionella kulturarbetare som ett verktyg att nå den unga målgruppen.  

Varje år utlyser ICLD två ansökningsomgångar och önskan är att nu lämna in 

en ansökan för projektfasen i oktober 2020.  

Då inriktningen har stark karaktär av Kultur- och fritidsverksamhetsområde är 

det naturligt att det framöver är Kultur- och fritidsnämnden som är 

projektägare inom Upplands-Bro kommun och som fattar beslut om fortsatt 

samarbete.  
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Samtliga kostnader för projektet finansieras inom ramen för ansökan om den 

blir beviljad. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2020. 

 ICLD-projekt: Kommunalt partnerskap med Muranga kommun – 

Förberedelsefas del 1, rapport för aktivitet 1 i förberedelsefasen: 

Murangas besök i Upplands-Bro 2019-10-14 

Ärendet 

I juni 2019 beviljades Upplands-Bro kommun tillsammans med Muranga 

kommun i Kenya medel för en så kallad förberedelsefas hos Internationellt 

Centrum för Lokal Demokratis, (ICLD:s) Kommunala Partnerskapsprogram. I 

oktober 2019 genomfördes den första delen i förberedelsefasen när Muranga 

besökte Upplands-Bro och i mars 2020 genomfördes den andra och sista delen 

då Upplands-Bro besökte Muranga.  

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati  

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, eller ICLD, är en ideell förening 

med SKL som huvudman. ICLD:s verksamhet finansieras av Sida och dess 

verksamhet regleras av nationella och internationella policydokument samt 

avtal mellan Sida och ICLD. 

ICLD har tre verksamhetsområden. Dessa är det Kommunala 

Partnerskapsprogrammet (KP), Internationella Utbildningsprogram (ITP) och 

Kungskapscentrum (KC). 

All verksamhet inom ICLD vilar på fyra grundpelare; jämlikhet, delaktighet, 

transparens och ansvarsutkrävande. 

Partnerskap och Agenda 2030 

Grunden för de kommunala partnerskapen är FN:s Agenda 2030 och de globala 

målen samt Sveriges Politik för Global utveckling (PGU) från 2002. I PGU 

framhålls att den långa svenska traditionen av lokalt självstyre och ansvar för 

stora delar av samhällsservicen i våra kommuner kan bidra till utvecklingen av 

lokal demokrati i andra länder genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

Det övergripande målet med dessa kommunala samarbeten är att bidra till en 

rättvis och hållbar global utveckling.  

Förberedelsefasen 

Förberedelsefasen löper under ett år och syftet är att förankra samarbetet och 

lägga en grund för fortsatt samarbete. Det är sedan möjligt att ansöka om medel 

för projekt som omfattar tre år.  

Projektförslagen ska utarbetas gemensamt av parterna och utgå från ett 

problem eller ett utvecklingsbehov på institutionell nivå inom partnernas 
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verksamheter samt syfta till välfungerande och demokratiska lokala och 

regionala politiskt styrda organisationer.  

Varje år utlyser ICLD två ansökningsomgångar till det kommunala 

partnerskapsprogrammet, en i januari och en i oktober. I januari 2019 lämnade 

Upplands-Bro kommun tillsammans med Muranga kommun i Kenya in en 

ansökan om en förberedelsefas. Denna beviljades i juni 2019 och 

förberedelsefasen började löpa den första juli 2019 med slut den sista juni 

2020. 

Muranga kommun och Upplands-Bro kommun 

Med vägledning från ICLD matchades Upplands-Bro kommun med Muranga 

kommun. Kontakt initierades via email där respektive kommuns utmaningar 

och förutsättningar bollats och mynnat ut i en ansökan. Sammanfattningen i 

ansökan lyder: 

”Upplands-Bro kommun i Sverige och Muranga County i Kenya ansöker om 

en s.k. förberedelse för att förankra vårt partnerskap och utarbeta en 

projektplan. Tillsammans har vi enats vid två kärnområden kring vilka vi avser 

att forma detta samarbete. Dessa kärnområden är jämlik/rättvis och 

inkluderande behandling samt deltagande och delaktighet. I Muranga upplever 

man bland annat en otillräcklig förmåga att tillhandahålla tjänster till alla 

invånare på ett likaställt sätt. Man ser en vilja hos befolkningen att vara 

delaktiga i beslutandeprocesserna, men har bristande förmåga och kunskap för 

att genomföra delaktighetsinsatser så som exempelvis medborgardialog. 

Muranga har ett stort kulturellt arv men har bristande förmåga att skapa kultur- 

och fritidsaktiviteter. I Upplands-Bro upplever vi bland annat att vi har 

utmaningar med segregation och att inkludera personer som lever i 

utanförskap. Vi har bristfällig kontakt med och kunskap om 

kulturarvsföreningar i kommunen. Trots att vi besitter mycket god kompetens 

inom delaktighet och medborgardialoger så upplever vi en bristande förmåga 

att skapa engagemang hos våra medborgare för medborgardialoger.” 

Fördjupat samtal 

Under Upplands-Bros besök i Muranga fördjupade vi oss ytterligare kring 

tänkbart samarbete främst inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde då 

Muranga nu har beslut om att bygga ett nytt Kulturhus och inkludera unga både 

i arbetet med själva byggnaden men också i hur de ska skapa aktiviteter när det 

är på plats. 

Nästa steg 

Då inriktningen har stark karaktär av Kultur- och fritidsverksamhetsområde är 

det naturligt att det framöver är Kultur- och fritidsnämnden som är 

projektägare inom Upplands-Bro kommun och som fattar beslut om fortsatt 

samarbete.  
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Då förberedelsefasen inte är slut än behöver beslut fattas innan sista delen av 

rapporten är klar. Detta för att hinna arbeta fram en projektansökan till 

stoppdatumet i oktober. Kontoret ser inte detta som problematiskt då det finns 

en samsyn om inriktning och vilja hos de båda kommunerna. Samtliga 

kostnader för projektet finansieras inom ramen för ansökan om den blir 

beviljad. 

Barnperspektiv 

Ett projekt av detta slag kan ge barn och unga en fördjupad kunskap om sig 

själva och sin dåtid. Att förstå sin historia och den plats en bor på skapar 

trygghet, stolthet och en känsla av gemenskap och sammanhang. Om barn och 

unga är stolta över sin byggd tenderar de också att vara mer aktsamma om sin 

närmiljö. Om de känner sin byggd vill de också vara med och förvalta men 

också att utveckla den till en plats där de vill att deras egna barn ska få växa 

upp och leva på. Dessutom skapas den goda berättelsen och Upplands-Bro blir 

en kommun som en vill bo och leva i hela livet.  

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 

 

Kultur- och fritidschef  
 

 

Bilagor 

1. ICLD-projekt: Kommunalt partnerskap med Muranga kommun – 

Förberedelsefas del 1, rapport för aktivitet 1 i förberedelsefasen: 

Murangas besök i Upplands-Bro 2019-10-14 

 

Beslut sänds till 

 Politiska ledningsgruppen 

 Kommundirektören 
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1 Inledning 
I juni 2019 beviljades Upplands-Bro kommun tillsammans med Muranga 
kommun i Kenya medel för en s.k. förberedelsefas till ICLD:s Kommunala 
Partnerskapsprogram. I oktober 2019 genomfördes den första delen i 
förberedelsefasen när Muranga besökte Upplands-Bro. Denna rapport tar sikte 
på att informera om ICLD och det Kommunala Partnerskapsprogrammet samt 
redogöra för genomförandet och resultat av förberedelsens första del.  
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2 Bakgrund 

2.1 ICLD 
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, eller ICLD, är en ideell förening 
med SKL som huvudman. ICLD:s verksamhet finansieras av Sida och dess 
verksamhet regleras av nationella och internationella policydokument samt 
avtal mellan Sida och ICLD. 

ICLD har tre verksamhetsområden. Dessa är det Kommunala 
Partnerskapsprogrammet (KP), Internationella Utbildningsprogram (ITP) och 
Kungskapscentrum (KC). 

ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. 
Syftet med samtliga program är att stärka lokala och regionala politiskt styrda 
organ, decentraliseringsprocesser, lokalt självstyre och medborgardeltagande i 
den svenska regeringens samarbetsländer. Utgångspunkten i ICLD:s 
verksamhet är att främja lokal demokratiutveckling genom att bygga vidare på 
kunnande och erfarenheter i svenska kommuner och landsting och på den 
forskning och kunskapsutveckling kring decentralisering och lokal demokrati 
som finns i ett internationellt perspektiv. All verksamhet inom ICLD vilar på 
fyra grundpelare; jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande. 

2.2 Det Kommunala Partnerskapet och Agenda 2030 
Grunden för de kommunala partnerskapen är FN:s Agenda 2030 och de globala 
målen samt Sveriges Politik för Global utveckling (PGU) från 2002. I PGU 
framhålls att den långa svenska traditionen av lokalt självstyre och ansvar för 
stora delar av samhällsservicen i våra kommuner kan bidra till utvecklingen av 
lokal demokrati i andra länder genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte.  

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling fastslår att den 
största globala utmaningen är att utrota fattigdom i alla dess former och 
dimensioner. En effektiv fattigdomsbekämpning förutsätter en förankring på 
lokal nivå. Att stärka kapaciteten hos de lokala och regionala politiskt styrda 
organisationerna som ansvarar för tillhandahållande av service på lokal nivå 
blir därmed ett viktigt verktyg i kampen att utrota fattigdom. Det övergripande 
målet med dessa kommunala samarbeten är att bidra till en rättvis och hållbar 
global utveckling. Med fattigdom avses inte bara bristen på materiella resurser 
utan även bristen på makt, inflytande och andra förutsättningar för att förbättra 
levnadsvillkoren för människor som lever i fattigdom. Programmet bidrar till 
fattigdomsbekämpning genom att öka människors tillgång till den service som 
lokala och regionala politiskt styrda organisationer ansvarar för samt öka 
människors möjlighet att delta i lokala politiska processer. 
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2.3 Programmets utformning 
Samarbeten inom programmet kan avse hela det kommunala och regionala 
verksamhetsområdet och ömsesidighet ska genomsyra projektcykeln från 
problem- och målformulering till utförande och uppföljning. Utgångspunkten 
är att programmet ska vila på någon eller flera av ICLD:s följande grundpelare: 

- Jämlik/rättvis och inkluderande behandling 

- Deltagande och delaktighet 

- Transparens och insynsmöjligheter 

- Möjlighets till ansvarsutkrävande 

Programmet består i huvudsak av två delar, förberelsefasen och 
projektfasen/faserna. Utöver dessa finns även möjligheten att söka medel för 
”utveckling/breddning” och ”spridning”. 

 

2.3.1 Förberedelsefas  
Förberedelsefasen löper under ett år och syftet är att förankra samarbetet och 
lägga en grund för fortsatt samarbete. Bidraget för förberedelsen ska normalt 
täcka kostnaderna för resor till båda parterna för cirka fyra-fem deltagare per 
land. Deltagarna ska vara två politiker och två-tre tjänstepersoner. 

Under förberedelsefasen ska normalt samarbetsavtal undertecknas, projektplan 
tas fram och en styrgrupp utses. Projektplaneringen ska utgå från programmets 
mål och avse ett tydligt avgränsat problem eller ett prioriterat 
utvecklingsområde. 

Styrgruppen ska bestå av företrädare för den politiska majoriteten och ledande 
tjänstepersoner samt en utsedd samordnare. Det är även möjligt att involvera 
företrädare för oppositionen i styrgruppen. Styrgruppen bör också bestå av en 
ersättare för samordnaren. Styrgruppens huvuduppgift är att verka som garant 
för en lokal förankring och därav betoningen på politiska företrädare och 
tjänstepersoner på övergripande ledande nivå. De konkreta uppgifterna för 
styrgruppen kan vara att bedöma projektplaner, följa upp projekt, fatta 
nödvändiga beslut och säkerställa kvalitén. 
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Förberedelsefasen består av två delar, där varje del utgör en resa till respektive 
partnerland. Denna rapport tar sikte på del ett, Murangas besök i Upplands-Bro 
kommun. 

2.3.2 Projektfas 
Det är möjligt att ansöka om medel för projekt som omfattar tre år. Det går 
även att ansöka om ett- och tvååriga projekt om det finns särskilda skäl för det. 
Under en och samma ansökningsperiod kan samarbetsparterna ansöka om 
medel för flera projekt. 

Projektförslagen ska utarbetas gemensamt av parterna och utgå från ett 
problem eller ett utvecklingsbehov på institutionell nivå inom partnernas 
verksamheter samt syfta till välfungerande och demokratiska lokala och 
regionala politiskt styrda organisationer. 

Varje år utlyser ICLD två ansökningsomgångar till det kommunala 
partnerskapsprogrammet, en i januari och en i oktober. I januari 2019 lämnade 
Upplands-Bro kommun tillsammans med Muranga kommun i Kenya in en 
ansökan om en förberedelsefas. Denna beviljades i juni 2019 och 
förberedelsefasen började löpa den första juli 2019 med slut den sista juni 
2020.  

2.4 Muranga kommun och Upplands-Bro kommun 
Med vägledning från ICLD matchades Upplands-Bro kommun med Muranga 
kommun. Kontakt initierades via email där respektive kommuns utmaningar 
och förutsättningar bollats och mynnat ut i en ansökan. Sammanfattningen i 
ansökan lyder: 

”Upplands-Bro kommun i Sverige och Muranga County i Kenya ansöker om 
en s.k. förberedelse för att förankra vårt partnerskap och utarbeta en 
projektplan. Tillsammans har vi enats vid två kärnområden kring vilka vi avser 
att forma detta samarbete. Dessa kärnområden är jämlik/rättvis och 
inkluderande behandling samt deltagande och delaktighet. I Muranga upplever 
man bland annat en otillräcklig förmåga att tillhandahålla tjänster till alla 
invånare på ett likaställt sätt. Man ser en vilja hos befolkningen att vara 
delaktiga i beslutandeprocesserna, men har bristande förmåga och kunskap för 
att genomföra delaktighetsinsatser så som exempelvis medborgardialog. 
Muranga har ett stort kulturellt arv men har bristande förmåga att skapa kultur- 
och fritidsaktiviteter. I Upplands-Bro upplever vi bland annat att vi har 
utmaningar med segregation och att inkludera personer som lever i 
utanförskap. Vi har bristfällig kontakt med och kunskap om 
kulturarvsföreningar i kommunen. Trots att vi besitter mycket god kompetens 
inom delaktighet och medborgardialoger så upplever vi en bristande förmåga 
att skapa engagemang hos våra medborgare för medborgardialoger.”  

Ansökan om förberedelsefasen i det kommunala partnerskapsprogrammet 
motiverades med följande resonemang: 
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The ICLD considers the application to be relevant and feasible. The proposal 
has a good problem analysis with a potential for a high degree of reciprocity. 
Fair and equal treatment and participation is the potential core areas the 
partners expect they can increase their capacity within. In Muranga and 
Upplands-Bro the partners have identified that culture and leisure sector have 
a reciprocal development potential. 

Vidare lämnades vid bifallet följande feedback: 

Thank you for an very interesting, relevant and feasible inception proposal! 
The ICLD are glad that you have manage to establish contact in such a good 
way and we are here to support you in your upcoming endeavours. Have in 
mind that the aim of this inception is not only to get to know each other but 
also to form upcoming project and steering group teams. It is important that 
these teams are given the proper mandate and time to be able to work in an 
efficient way. Try also to think of a substitute for each position in the teams. 
You have a list of persons with relevant functions in the application that is a 
good start. You have provided a comprehensive list of challenges that both 
your organisations are facing - they are all very interesting and potentially 
highly relevant to our programme. If possible, try to agree on a common 
challenge that you can find a solution for together within an upcoming project. 
Remember that the selected challenge must address a problem that exists at an 
organisational level in the two partners and that the aim is to improve one or 
more of the core areas. • Equity/inclusion • Transparency • Possibility to 
demand accountability • Citizen participation It is great that you have already 
touched upon these in your application, especially Equity/inclusion and 
Participation. In your upcoming discussions try to explore ways to link the 
different development opportunities to the core areas. Don't forget to have a 
gender and an environmental perspective in your planning of the upcoming 
project. These perspective can be more or less influential depending on the 
project's theme, but they must always be taken into account. Remember that the 
Do-no-Harm question is important. This is not a negative thing but suggests 
you have taken time to consider all aspects of the project and its consequences. 
This can be hard to do in an inception phase application but worth thinking 
further about for your project and steering group application. Best of luck with 
your Inception phase! 

Från Muranga skickades följande delegation till Upplands-Bro: 
Mwirigi Jeremia Kamau, Municipal Manager, Muranga Municipality 
Dr. Judy Makira, Vice-Chair Muranga Municipal Board and Chair Education, 
Social Services and Partnerships Department 
Habel Karanja Ngugi, Advocate and Chair, Municipal Legal and Audit 
Committee 
Peter Thinwa Warutere, Governor’s Adviser on Donor Liaison and 
Partnerships 
Peter Karanja, Chief of Staff/PA to the Governor 
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Utöver dessa skulle även följande personer ha kommit med men de uteblev av 
olika anledningar i sista stund. 
Wa Iria Mwangi, Muranga County Governor 
Gerald Wambugu Mwangi, Member of County Assembly and Chair, Lands, 
Physical Planning and Urban Delevopment Committee 

För Upplands-Bros räkning är Julia Parkin, utredare, samordnare och utöver 
henne deltar Ida Texell, kommundirektör, Karl Öhlander, strategi- och 
förnyelsechef, Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande och Lisa Edwards, 
kommunalråd i styrgruppen. Under besöket i Upplands-Bro deltog vid några 
tillfällen fler tjänstepersoner och politiker än dem som omnämns ovan. 

2.5 Budget, finansiering och redovisning 
Det kommunala partnerskapsprogrammet är ett Sida-finansierat 
samarbetsprogram där utgångspunkten är att partnerskapet inte ska innebära 
några kostnader för kommunen. Medel från Sida finansierar samtliga utgifter 
för samarbeten inom programmet Kommunalt Partnerskap såsom 
resekostnader, inklusive transferkostnader, kost och logi, tolk- och 
revisionskostnader och arbetskostnader för deltagarna från den svenska 
partnerkommunen. Den internationella samarbetsparten bidrar med sin 
arbetstid. 

Beviljade medel betalas till den svenska partnern när perioden är redovisad 
med revisionsintyg. Därmed är den svenska partnern ansvarig för den 
ekonomiska fördelningen av medel mellan parterna och för den ekonomiska 
redovisningen 

Vi har för denna förberedelsefas beviljats en summa om 300 000 kronor som 
utbetalas till Upplands-Bro kommun vid fasens redovisande. 

Muranga beslutade att skicka med ytterligare några deltagare som de bekostade 
själva. Upplands-Bro kommun bistod med bokning av flyg och hotell i enlighet 
med beviljad budget för 4 personer från Muranga. Under vistelsen i Sverige har 
samtliga luncher och middagar fakturerats kommunen. I enlighet med 
kommunens alkoholpolicy har ingen alkohol bekostats i samband med dessa 
middagar. 
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3 Förberedelsefasens första del: Murangas 
besök i Upplands-Bro 

Nedan beskrivs agendan och innehåll för den första delen i förberedelsefasen 
och Murangas besök till Upplands-Bro. 

3.1 Introduction Day – måndag 7 oktober 
Måndagen spenderades på Lejondals slott, en konferensanläggning i Upplands-
Bro kommunen. Temat på dagen var Introduction Day med syftet att ge 
presentationer om respektive kommun och diskutera våra förutsättningar och 
utmaningar i ljuset av ICLD:s fyra kärnområden. 

Då deltagarna från Muranga ankom vid olika tidpunkter - något som Upplands-
Bro kommun informerades om på söndagen 6 oktober – kunde den 
ursprungliga agendan inte följas till fullo. Till exempel så närvarade endast två 
personer från Muranga vid välkomstlunchen och de andra tre anlände några 
timmar senare. 

Dagen resulterade i många s.k. lära-känna-samtal om varandras kommuner 
med stort fokus på de olika systemen för kommuner i respektive land. 

3.2 The municipal operations and the population – tisdag 8 
oktober 

Tisdagens agenda syftade till att ge en praktisk bild av delar av Upplands-Bro 
kommuns verksamheter och därmed illustrera den stora del av 
samhällsservicen som kommunerna bär ansvar för i Sverige. Vi började med att 
besöka grundskolan Lillsjöskolan i Kungsängen. Där var vi med under en 
lektion och pratade med eleverna om skolan i Sverige och skolan i Kenya. 
Eleverna hade förberett frågor till deltagarna från Muranga och deltagarna från 
Muranga ställde frågor till eleverna. Ett trevligt möte som slutade i sång och 
dans och en liten snabbkurs i Swahili. 

Efter besöket på Lillsjöskolan besökte vi Upplands-Brogymnasiet. Där möttes 
vi upp av rektor, förstelärare och några elever på samhällsvetenskapliga 
programmet. Det gavs en presentation om gymnasieskolan och hur det funkar i 
Sverige. Därefter hade vi en dialog med eleverna om deras syn på att gå på 
gymnasiet, hur det är att bo och leva i Upplands-Bro kommun och deras syn på 
politik, demokrati och deras möjlighet till inflytande. Vi stannade även på 
Upplands-Bro gymnasiet över lunchen och åt tillsammans i elevernas matsal. 

Efter besöket på Upplands-Bro gymnasiet besökte vi Socialkontorets 
förebyggande enhet och deras verksamhet i Kvistaberg. Där gavs en 
presentation om hur vi arbetar med invånare med demens och deras anhöriga, 
och vilken betydelse en åldrande befolkning får för kommunen. 



28 ICLD-projekt med Muranga Kenya - KFN 20/0076-1 ICLD-projekt med Muranga Kenya : ICLD - Rapport förberedelsefas del 1.pdf

ICLD-projekt: Kommunalt partnerskap 
med Muranga kommun – 
Förberedelsefas del 1 

 

 

10 
 

  

Efter besöket på Kvistaberg besökte vi ett lokalt jordbruk i kommunen, 
Frölunda gård. Frölunda gård är en privat verksamhet men vi valde att besöka 
dem då Murangas delegation uttryckte ett intresse för jordbruk i Sverige då 
Muranga är en väl utbredd jord- och lantbrukskommun. Frölunda gård arbetar 
väldigt nischat mot hållbarhet och berättade om deras arbete med teknologi 
som stöd för en precis och miljöfrämjande metod för jordbruk. 

3.3 Democracy Day – onsdag 9 oktober 
Onsdagens tema var demokrati och under förmiddagen så hade vi en workshop 
om Democracy and citizen participation som hölls av samhällsplanerare Jonas 
Levin och ”Brobyggare” för demokrati och ungdomars inflytande Steven 
Kiabi. Vi diskuterade hur man kan genomföra lyckade medborgardialoger och 
andra dialoginsatser samt vad man bör undvika och vara medveten om vid 
genomförandet. Hela förmiddagen bestod av givande dialoger kring hur man 
på bästa sätt når olika grupper och exempel på olika metoder. I Upplands-Bro 
kommun kan vi konstatera att vi har mycket god kompetens gällande 
medborgardialoger och har mycket kunskap om hur vi bör angripa olika 
grupper i befolkningen. Vi kunde dock också konstatera att vi ibland saknar 
relevanta verktyg för att ta till vara och förvalta de svar och resultat som vi får 
efter genomförda dialoger och att vi måste bli bättre på att alltid ha ett givet 
syfte med varje dialog och en plan för hur svaren ska förvaltas och åtgärdas. 

På eftermiddagen fortsatte workshoppandet och den här gången var temat 
Challenges in our municipalities and ideas for future projects. Muranga gav en 
presentation om sina utmaningar vilken låg till grund för diskussion om idéer 
för framtida projekt. Muranga presenterade också att de har en önskan om att 
inrikta sig på deras ungdomar och ungdomars delaktighet och inflytande. 

Under kvällen sammanträdde Upplands-Bros kommunfullmäktige. Murangas 
deltagare var med och en medarbetare från Upplands-Bro översatte förloppet 
då mötet hölls på svenska.   

3.4 Future Project – torsdag 10 oktober 
På torsdagen åkte Murangas deltagare pendeltåget från deras hotell på 
Odenplan i Stockholm till Kungsängen. Under förmiddagen kom två 
medarbetare från ICLD och höll en workshop om det kommunala 
partnerskapsprogrammet och projektplanering.  

Efter workshoppen med ICLD åkte vi in till Stockholm med pendeltåget och 
besökte SKL som gav oss en presentation om SKL som förbund och 
övergripande om det svenska kommunala systemet. SKL gav också 
hjälpsamma jämförelser och information om det kenyanska systemet vs. det 
svenska. 

Efter besöket på SKL gick vi en stadsvandring i Gamla stan i Stockholm med 
det historiska perspektivet kring Stockholm som geografisk plats, men också 
riksdagen, regeringen och det svenska kungahuset. 
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3.5 The Partnership and the future – fredag 11 oktober 
Efter önskemål från Murangas deltagare ändrade vi agendan för denna dag. 
Murangas deltagare fick istället fritid fram till kl. 14 då vi hämtade upp dem 
för att åka och besöka EON:s kraftvärme- och biogasanläggning som ligger i 
Upplands-Bro kommun. Där fick vi en genomgång av anläggningen och hur vi 
i Sverige jobbar med biogasförsörjning och s.k. ”waste management”.  

Efter besöket på biogasanläggningen åkte vi till Bro Hof slott, en golf- och 
konferensanläggning i kommunen, där vi hade vår sista och avslutande 
workshop innan den sista gemensamma middagen. Under den sista 
workshoppen utvärderade vi veckan och pratade om möjliga alternativ för del 
två, Upplands-Bros besök i Muranga. Under utvärderingen konstaterades att 
alla deltagare var nöjda med sitt besök, att de fått en förståelse för det svenska 
kommunala systemet och många idéer att ta med sig tillbaka till Muranga. 

3.6 Samarbeten över verksamhetsgränserna under besöket 
Det är värt att nämna de samarbeten som tog plats under Murangas besök då en 
ambition under planeringen var att involvera så många ”egna krafter” som 
möjligt för att hålla kostnader nere och nyttja de resurser som vi redan har 
internt i organisationen. 

3.6.1 Service- och transportgruppen 
För samtliga transporter till och från hotell och inom kommunen har 
Arbetsmarknadsenhetens Service- och transportgrupp varit behjälpliga. 
Samarbetet har gått smidigt och lätt och det finns påtagliga fördelar med att 
hantera körningarna internt i organisationen. Framför allt så har det varit en 
stor fördel att lätt och snabbt göra ändringar. 

3.6.2 Upplands-Brogymnasiet 
Upplands-Brogymansiet har inte enbart varit behjälpliga i fråga om sitt 
välkomnande under tisdagen, men lånade också ut Golfgymnasiets minibuss 
till service- och transportgruppen för att möjliggöra alla körningar.  

3.7 Oförutsedda händelser med påverkan på budget 
Inför Murangas besök till Upplands-Bro så bokade Upplands-Bro genom sin 
upphandlade resebyrå Big Travel flyg för fyra personer. Muranga bokade 
själva flyg till ytterligare 3 personer efter att det stämts av med ICLD. Vi kom 
överens om att resterande resenärer skulle bokas in på samma flyg. Dessa 
bokades dock av Muranga in på ett annat flyg, vilket vi fick veta på söndagen 6 
oktober, dagen före ankomst. Detta innebar en ytterligare taxikostnad om ca 
900 kr. 

Vi bokade även vid tidpunkten som flygen bokades, hotell för samtliga 7 
resenärer och kom överens med Murangas samordnare att de skulle betala för 
sina ytterligare 3 personer själva + de extra nätterna för de ordinarie 4, vid 
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utcheckning på hotellet. Vi gjorde upp om detta med hotellet och jag skickade 
information till Muranga om vad som krävdes vid betalning samt summa.   

På måndagen 30 september fick vi veta att en av de ordinarie 4 blivit sjuk och 
inte kunde resa med. Det var då för sent att avboka hotell men vi kunde få 
tillbaka en liten kostnad på flygbiljetten. 

På söndagen 6 oktober när de skulle resa från Muranga bestämde sig en av de 
ordinarie 4 för att stanna hemma i Muranga på grund av en oförutsedd 
händelse. Det var för sent att avboka hotellet men vi lyckades få tillbaka en 
liten summa för flygbiljetten. 

Dag två under besöket fick vi veta att två av de tre extra personerna skulle resa 
hem redan på fredagen 11 oktober. Detta innebar att de extra hotellnätterna var 
för sena att avboka. 

När Murangas delegation ankom till Upplands-Bro fick vi veta att de varken 
hade kontanter eller kredit-/betalkort som fungerade utomlands. De undrade 
om de kunde bli fakturerade, men det är dessvärre inte möjligt samt hänvisande 
till tidigare överenskommelse om hur betalningen av hotellrummen skulle ske. 
Detta löstes genom att ICLD gick med på att bekosta samtliga hotellnätter, 
vilka kommer att ersättas vid utbetalning av de beviljade medlen. 
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4 Utvärdering och sammanfattning 

4.1 Identifierade utmaningar och samarbetsområden 
Under veckan genomfördes flera workshops och samtal med fokus på våra 
respektive utmaningar och potentiella samarbetsområden. I ljuset av ICLD:s 
fyra kärnområden lyftes medborgarinflytande (equity/inclusion), transparens 
(transparancy) och ansvarsutkrävande (accountability).  

Muranga är en ny kommun som erhöll sin kommunstatus i början av 2019. I 
Kenya kan man nämligen ansöka om att få erhålla kommunstatus när en ort får 
mer än 30 000 medborgare. Detta medför att Muranga är i startgroparna av sitt 
kommunskap och har p.g.a. detta flera utmaningar framför sig. En central 
utmaning för Muranga är att hitta arbetssätt som är förenliga med demokrati 
och transparens och en viktig fråga är hur man på bästa sätt kan arbeta med 
medborgarinflytande.  

I Upplands-Bro har vi god erfarenhet av att anordna medborgardialoger och har 
en hög ambition att involvera våra medborgare i olika processer, t.ex. inom 
samhällsbyggnad. Vi har metoder och verktyg att genomföra dialoginsatser 
men utmanas i hur vi förvaltar och behandlar de resultat som vi fångar in vid 
sådana dialogaktiviteter. För Upplands-Bro är utmaningarna störst vid dialogen 
med ungdomar där vi förutom att förvalta deras åsikter väl, även måste skapa 
en ändamålsenlig plattform för dialog. Vi måste till exempel inte bara anordna 
dialoger, vi måste också se till att ungdomarna som vi möter har tillräcklig 
information, dels om frågan som är föremål för dialogen men framför allt om 
de förutsättningar som kommunen har för att göra skillnad. Det handlar om 
utmaning om att vara transparenta gentemot ungdomarna om vad de kan 
förvänta sig och vilka förutsättningar som faktiskt är reella. 

Sammanfattningsvis identifierades medborgarnas inflytande, och då främst 
ungdomars inflytande, som ett passande och centralt samarbetsområde för 
partnerskapet i detta initiala skede. 

4.2 Projektidéutveckling 
På torsdagen genomförde ICLD en workshop med fokus på projektansökan och 
metoden LFA (Logic Framework Approach). I ljuset av vad som framkommer 
ovan landade vi i följande tre projektområden. 

- The accountability aspect of youth dialogue: 
How do we implement results from participation efforts? 
If we don’t succeed in this the youth loses trust and faith in the 
municipality and the politicians and if so, we face a lack of 
accountability  

- The transparency aspect of youth dialogue: 
How do we create a transparent platform that gives the target group the 
information necessary in order to give relevant feedback? 
If we don’t succeed in this we are not completely honest with the 
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participants, not giving them the relevant information or “the full 
picture” and if so, we face a lack of transparency 

- The equity/inclusion aspect of youth dialogue: 
How do we reach a representative range of the population? 
If we don’t succeed in this, the result of the dialogue doesn’t represent 
the population - only a few and if so, there is a lack of inclusion of the 
population in the decision making process 
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5 Status nuläge och framtida planering 
Förberedelsefasen löper från juli 2019 till juni 2020. Vi befinner oss just nu 
mellan den första delen – Murangas besök i Upplands-Bro – och den andra 
delen – Upplands-Bro besök i Muranga. Under förberedelsefasen är syftet 
också att identifiera ett projektområde för vilket vi kan ansöka om fortsatt 
partnerskap i form av en projektfas.  

Nästa steg är att göra en vidare utvärdering och fatta beslut om när och hur 
nästa del ska genomföras.  
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Kultur- och fritidsnämnden 
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Yttrande - Motion om att bygga en träningshall i 
anslutning till befintlig Bro sporthall, KS 19/0479 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anse motionen 

besvarad i och med att ny fullstor sporthall redan är prioriterad i kommunens 

lokalresursplan. 

Sammanfattning 

I en motion från Naser Vukovic (S), 2:e vice ordförande i Kultur- och 

fritidsnämnden, daterad den 26 juli 2019, föreslås att en träningshall byggs i 

anslutning till Bro Sporthall i Bro samhälle.  

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Det finns i dag endast en fullstor idrottshall i Bro. Med fullstor hall avses en 

hall med en spelplan med måtten 20 x 40 meter som är godkänd för sporter 

som handboll, innebandy, basket och futsal som är en form av inomhusfotboll. 

Det faktum att det bara finns en hall i Bro begränsar möjligheten att bedriva 

tränings- och matchverksamhet i denna kommundel. Det finns inget behov av 

ytterligare hall som inte har fullstora mått då beläggningsgraden i 

gymnastiksalarna endast är 40 % och i Bro finns det i dag tre mindre hallar.  

Det råder en obalans mellan kommundelarna vad gäller sporthallar då 

Kungsängen snart har fyra fullstora hallar med 85 % beläggning varav en går 

att dela upp i tre mindre. Med en ny fullstor sporthall i Bro ökar möjligheten 

för föreningslivet att utöva sin verksamhet och gör det möjligt för kommunens 

barn och ungdomar att genomföra spontanaktiviteter Detta kommer att gynna 

den allmänna folkhälsan då fler får möjlighet att utöva sina fritidsintressen på 

hemmaplan men även gynna känslan av tryggheten på bostadsorten med ökad 

rörelse till och från anläggningen.  

Handboll är exempel på en aktivitet som hittills inte har erbjudits i Bro med 

anledning av att det inte finns utrymme i någon hall. Det innebär att handbollen  

i kommunen idag har sitt huvudsakliga upptagningsområde av ungdomar i 

Kungsängen.  

Med hänsyn till ovanstående är därför en fullstor sporthall i Bro redan högt 

prioriterat i kommunens lokalresursplan. 
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Kultur- och fritidskontoret anser att den nya hallen bör ligga på Bro IP för att 

kunna dra nytta av de faciliteter som finns i området. Det underlättar också 

logistiken för föreningslivet när de vill arrangera läger och cuper. Hallen kan 

då även användas dagtid av de nya planerade skolorna i Bro. Detta gör att Bro 

får ett nytt samlat centrum för Idrott och bidrar till kommunens attraktionskraft. 

Beslutsunderlag 

 Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro 

sporthall undertecknad Naser Vukovic (S) 2:e viceordförande i Kultur 

och fritidsnämnden – 26 juli 2019 

Barnperspektiv 

Detta är positivt i ett barnperspektiv då det möjliggör fler träningstider och 

stunder av kultur- och fritidsaktiviteter för barn i alla åldrar. Det berikar barn 

och ungas fritid och ökar känslan av att finnas i ett sammanhang samt 

motverkar fysisk ohälsa. Med fler tider finns också möjlighet för barnens 

vårdnadshavare att använda anläggningen. Goda förebilder är viktiga i barns 

liv för att skapa en god livsstil. 

 Kultur- och fritidskontoret 

  

Maria Palm  

Avdelningschef Fritid 

 

Hannah Rydstedt Nencioni 

 

Kultur- och fritidschef  

  

Bilagor 

 Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro 

sporthall undertecknad den 26 juli 2019. 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro sporthall 

Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsam och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. Här ges alla 

möjlighet att hitta sin plats, skapa sina livs chanser och tillsammans forma framtiden 

Det är ett långsiktigt arbete där vi alla gemensamt tar ansvar för såväl kommunens utveckling som 

Upplands-Brobornas trygghet och trivsel. Kommunen växer och moderniseras.  

Upplevelsekommunen Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- och fritidsområdet. Ett 

utvecklat kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och skapar trygghet och 

förtroende mellan människor. Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv 

fritid. 

Verksamhet för barn och ungdomar i och omkring våra tätorter är viktigt. Behov av ytterligare 

satsningar för att utveckla de befintliga verksamheterna och bredda aktivitetsutbudet för fler 

målgrupper utifrån medborgarnas intresse följs upp kontinuerligt. Det återspeglas inte minst i de 

många medborgarförslag som skickas till kommunen samt den dialog föreningslivet har med Kultur 

och fritidskontoret.  

En av de mest återkommande frågorna är ett uttalat behov av flera bokningstider i våra hallar och 

anläggningar. Vissa föreningar måste tacka nej till nya medlemmar på grund av bristen på tillgängliga 

tider. Barn och ungdomar tvingas ge upp sina drömmar om att få vara med i någon kultur-

idrottsupplevelse de tyckte om. Att inte vara en del av en större gemenskap kan kännas väldigt tufft 

och tråkigt. 

Vi vill ju leva upp till de mål och inriktning medborgarna gav oss mandat att förverkliga! 

Föreningslivet skriker efter flera ytor och tider för fortsatt verksamhet! I Bro kan vi faktiskt ta ett steg 

i rätt riktning som ytterligare kan öka ungdomars chanser att förbättra deras hälsa och sociala 

engagemang. Befintliga idrottshallar har en mycket hög nyttjandegrad ca 85%. Skolverksamheten och 

kulturföreningarna i Bro har behov av ändamålsenliga ytor samt omklädningsrum. Fritidsgården har 

också behov av halltider till verksamheten för sin måluppfyllelse.  

Vi vill bygga en träningshall i anslutning till Brohuset! Det ges möjligheter att fördela halltider 

anpassade efter träningsmoment och ålder för att frigöra utrymme i de fullstora hallarna. Smarta 

bokningar i samverkan med föreningslivet ökar tillgången till lokaler över hela kommunen. 

Med anledning av ovan nämnda yrkar jag: 

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

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

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

Enhetschef Kulturenheten 

Kulturavdelningen 

+46 8-581 692 67 

magnus.carlberg@upplands-bro.se 

2020-03-30 KFN 20/0033  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Yttrande- Motion om att utreda 
förutsättningarna för fler personer att ha 
möjlighet att delta i Funkisfestivalen. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att motionen bör 

anses besvarad i och med att arbetet med att tillgängliggöra Funkisfestivalen 

för fler redan är genomförd. 

Sammanfattning 

Den 5 september 2019 inkom en motion ifrån Socialdemokraterna om att 

utreda förutsättningarna för att fler personer ska ha en möjlighet att delta i 

Funkisfestivalen. Motionsställarna konstaterar att det hittills endast varit 

personer med funktionsvariation inom daglig verksamhet som har kunnat delta 

i festivalen.  

Funkisfestivalen 

Funkisfestivalen, tidigare kallad funkismello är sångtävlingen för personer med 

funktionsvariationer. Målet med Funkisfestivalen är att skapa ett arrangemang 

som leder till att så många personer som möjligt med intresse för att sjunga ska 

få möjlighet att stå på scen. 

Tävlingen är Sveriges roligaste och största melodifestival för personer med 

intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS (lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade). Tävlingen gick av stapeln första 

gången år 2011 och blev genast en succé. Sedan dess har det blivit ett årligt 

återkommande evenemang och Upplands-Bro var med från första början. 

Sedan 2015 arrangeras festivalen av den ideella Föreningen Funkisglädje 

tillsammans med alla medlemskommuner där Upplands-Bro är en.  

Dels uppmärksammas personer med funktionsvariationer dels bjuder tävlingen 

på en minnesvärd kväll för både deltagare, publik och sponsorer. Festivalen 

arrangeras på allt fler orter vilket bidrar till engagemang och långsiktighet.  

Alla deltagande kommuner har möjlighet att arrangera en egen deltävling på 

lokal nivå, med stöd, manualer och praktisk hjälp som ingår i medlemskapet. 

Detta gör Upplands-Bro genom en deltävling på stora scenen i Kulturhuset som 

också direktsänds.  

 



30 Yttrande -Motion om att utreda förutsättningarna för fler personer att ha möjlighet att delta i Funkisfestivalen. - KFN 20/0033-2 Yttrande- Motion om att utreda förutsättningarna för fler personer att ha möjlighet att delta i Funkisfestivalen. : Yttrande- motion om att utreda förutsättningarna för fler personer att ha möjlighet att delta i Funkisfestivalen.

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-03-30 KFN 20/0033 

 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens yttrande 

Sedan årsskiftet ligger ansvaret för Funkisfestivalen på Kultur- och 

fritidskontoret då projektledaren flyttats från arbetsmarknadsenheten till 

kulturavdelningen. I och med det pågår redan arbetet med att göra festivalen 

tillgänglig för alla över 15 år med intellektuell eller neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning inom LSS som bor, går i skolan eller arbetar i Upplands-

Bro kommun. 

Ett arbete för att marknadsföra detta har inletts, bland annat genom en bredare 

marknadsföring med fler kanaler och ett sommarmusikläger för personer över 

15 år med funktionsvariationer att utveckla deras intresse för musik och dans. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 5 maj 2020 

 Motion från Socialdemokraterna om att utreda förutsättningarna för fler 

personer att ha möjlighet att delta i Funkisfestivalen inkommen den 5 

september 2019. 

Barnperspektiv 

Funkisfestivalen är en aktivitet som ger ett positivt mervärde till de personer 

över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS, 

som själva deltar eller som deltar ifrån publiken. Barn i denna målgrupp har i 

dag inte ett lika stort utbud att välja på oavsett om det är kultur- eller 

fritidsintressen och det påverkar deras fritid, deras psykiska och fysiska hälsa. 

Även barn under 15 år kan ha glädje utav detta arrangemang, både som anhörig 

samt som publik. Genom att tillgängliggöra festivalen för fler ger vi barnen 

ytterligare ett sätt att utrycka sig på och för de yngre att få goda förebilder. Vi 

ger dem ett sammanhang och viktiga kunskaper och färdigheter de kommer ha 

stor nytta av framåt i livet.   

 

Kultur- och fritidskontoret 

 

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidschef  

  

 Magnus Carlberg 

 Avdelningschef Kultur  
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Bilagor 

 Motion från Socialdemokraterna om att utreda förutsättningarna för fler 

personer att ha möjlighet att delta i Funkisfestivalen inkommen den 5 

september 2019. 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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Motion  
 
Utred förutsättningarna för fler personer att ha möjlighet att delta i 
Funkisfestivalen 
 
 
Funkisfestivalen är Sveriges största melodifestival för personer med funktionsnedsättning 
inom LSS, Lagen ”lagen om stöd och service” (LSS) (1993:387) 
 
Upplands-Bro kommun har varit medlem sedan 2011.  
Under Socialförvaltnings ledning 2011–2015, vidare Kommunledningskontor och 
Arbetsmarknadsenheten, Daglig Verksamhet. 2016 – tills idag. 
 
Melodifestivalen i vår kommun är ett omtyckt event för många som öppnar möjlighet och 
synliggör målgruppen på ett positivt sätt samt ökar allmänhetens intresse för målgruppen. 
 
Utvecklingsarbete med Funkis Festivalen i Upplands-Bro kommun har gått bra, från en 
enkel audition 2011–2012 till ett stort event med över 200 åskådare i publiken.  
 
Under senaste året har det även skapats ”syskon” event- ”Livesändning” i samarbete med 
kultur-och fritidskontoret.  
 
Livesändning öppnar möjlighet för många som av olika anledningar inte kan ta sig till finalen 
och vill se och uppleva melodifestivalen på hemmaplan i Kungsängen.  
 
Idag är det endast kommunmedborgare som är verksamma inom daglig verksamhet som har 
möjligheten att delta och representera vår kommun. 
 
Socialdemokraterna i Upplands-Bro vill att 
vi ska fortsätta denna positiva utveckling och skyndsamt utreda förutsättningarna för att fler 
personer med funktionsnedsättning och beslut inom LSS, lagen ”lagen om stöd och service” 
(LSS) (1993:387) som bor, jobbar och går i skolan i Upplands-Bro ska kunna delta och 
representera vår kommun i Funkisfestivalen. 
 
Socialdemokraterna i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 
Upplands-Bro 2019-09-05 
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Camilla Janson                  Lilja Johansson Lindfors                Hibo Salad Ali 
 
Birgitta Holmström          Linda Pettersson                            Sadid Hossain 
 


	Kultur- och fritidsnämnden (2020-05-26)
	Beslutsärenden
	26 Tertialrapport 1 2020 
	Tertialrapport 1 2020  Kultur- och fritidsnämnden

	27 Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020- återtagande av ansökan
	Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 31 mars 2020 - Trygghetsfrämjande ...

	28 ICLD-projekt med Muranga Kenya
	ICLD - Rapport förberedelsefas del 1.pdf

	29 Yttrande - Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro sporthall, KS 19/0...
	Begäran om yttrande - Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro sporthall,...

	30 Yttrande -Motion om att utreda förutsättningarna för fler personer att ha möjlighet att delta i F...
	Motion om att utreda förutsättningarna för fler personer att ha möjlighet att delta i Funkisfestival...



