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Verksamhetsplan 2022 Kultur-och 
fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsplan 2022 Kultur- och 

fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftbudget på 96 056 tkr inklusive 

kapitalkostnadsökningar om 600 tkr, vilket är en ökning med 3 400 tkr jämfört 

med tidigare år. 

Kultur- och fritidsnämnden ökar stödet till bidragsberättigade föreningar samt 

satsar på aktiviteter och funktioner kopplade till meningsfull fritid och hållbart 

liv och hälsa under 2022. Många invånare har under det senaste åter inkommit 

med medborgaförslag gällande kommunens friluftsliv varför satsningar inom 

detta område kommer genomföras.  

Kultur- och fritidsnämnden har en total investeringsbudget på 24 350 tkr för 

2022 för bland annat återuppbyggnad av Lillsjö friluftsgård, utbyte av 

konstgräs på Bro IP, solcellsanläggning och laddstolpar för elbilar, upprustning 

av friluftsanläggningar och utbyggnad av Stjärnparken.  

 

Omdaning Bro 

Projektet omfattar en mängd aktiviteter som ligger inom flera olika nämnders 

ansvarsområde. Utgångspunkten är att aktiviteterna ska genomföras inom 

befintliga ramar. Delar av aktiviteterna är sådant som nämnderna planerat att 

genomföra sedan tidigare men där samordning nu sker med ”Omdaning Bro”.  

 
Kultur och fritidsnämnden 0,2 mnkr investering 

Kultur- och fritidsnämndens mål 2022 

 Bibliotekets roll för ett lustfullt lärande och högre måluppfyllelse i 

skolan ska stärkas. 

 Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhet. 

 Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga. 
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 Besökare ska känna sig trygga i samtliga verksamheter. 

 Alla människor ska vara inkluderade i Upplands-Bros kultur- och 

fritidsliv. 

 En ökad andel förnybar energi i nämndens anläggningar. 

 

Kultur- och fritidskontorets bedömning 

Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen att verksamheten kan genomföras 

inom tilldelad ram. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad den 28 september 

2021. 

 Verksamhetsplan 2022 Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendet 

Verksamhetsplan 2022 Kultur- och fritidsnämnden 

Ansvarsområde och organisation 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet och de 

aktiviteter människor gör under sin fria tid, innan och efter arbetet eller skolan. 

Verksamheterna arbetar i samskapande med övriga nämnder för att öka 

livskvalitén för våra årsrika invånare. Nämndens verksamhet är strategiskt 

viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den 

ekonomiska tillväxten. Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av 

människor och av samhället inom de flesta samhällsområdena och är inte 

begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn. 

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

fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, 

föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, 

kulturhus, allmänkulturell verksamhet så som konst, kultur- och 

fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö och offentliga 

arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan och 

kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år. 

Kultur- och fritidskontoret leds av kultur- och fritidschefen. Kontoret har drygt 

90 medarbetare fördelat på fem avdelningar; bibliotek, kultur, unga, fritid och 

idrott och förening samt en stab. Kontorets verksamheter samverkar med 

övriga kontor, privata aktörer och civilsamhället för att erbjuda ett tillgängligt, 

attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för alla åldrar i kommunen. 

Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men med 

koncentration till Kungsängen och Bro. 
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Verksamhetsåret 2022 

Upplevelsekommunen Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- 

och fritidsområdet med barn och ungdomar som den viktigaste målgruppen. 

Samhället är fullt av krav och tidspress. Det innebär att bibliotek, fritidsgårdar, 

kultur- och föreningslokaler blir allt viktigare som kravlösa mötesplatser som 

möjliggör en meningsfull, hälsofrämjande fritid men också ett livslångt och 

informellt lärande. Behov av verksamhet anpassad för invånarna oavsett, kön, 

sexuell läggning, funktionsvariationer, ekonomiska förutsättningar, intressen 

och olika åldersgrupper ökar. Nämnden erbjuder ytor för kommuninvånarna 

med målet att alla ska kunna vara delaktiga i den grad de själva önskar. Det 

ställer också krav på flexibilitet, tillgänglighet och effektivt användande av 

anläggningarna. 

En viktig uppgift för Kultur- och fritidsnämnden är att värna demokratin och 

människors lika värde. Nämnden vill genom sina verksamheter spegla 

samhällets olika behov och mångfald genom att tillgodose invånarnas behov 

och önskemål av mediebestånd (litteratur, film, magasin mm), verksamhet, 

arrangemang och mötesplatser. Det gör nämnden genom att erbjuda en 

inkluderande, tillgänglig plats och verksamhet där alla är välkomna. 

Kommuninvånarna ska ges möjlighet att bidra till verksamheternas utveckling. 

Ett utvecklat kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och 

skapar trygghet och förtroende mellan människor. Estetik, konst och 

kulturhistoria har stor betydelse för skapande av identitet, trygghet och 

hemkänsla. Konst, kultur, tillgängliga mötesplatser och fritidsliv ska användas 

medvetet för att öka kommunens attraktionsvärde för boende, investerare och 

besökare. Konsten, kulturen och den öppna ungdomsverksamheten ska också 

ses för sitt egenvärde och inte bara användas som kompensation för 

misslyckanden inom andra områden. 

Ungdomsåren är en tid då många prövar och utvecklar den egna identiteten 

vilket är utmanande och svårt för många ungdomar. Det behövs mer kunskap 

om ungdomars levnadsvanor, fritid och dess inverkan på hälsa och skolresultat. 

Utanförskap kan leda till sociala risker och sociala problem som blir mycket 

kostsamt för samhället på sikt. 

Under 2022 fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att unga i större 

utsträckning använder sina möjligheter till inflytande. En förutsättning för detta 

är en vuxenvärld som är beredd att på riktigt föra en diskussion med unga och 

låta sig påverkas. Unga bör också i högre grad uppmuntras och stödjas i att 

skapa och driva egna verksamheter för att öka egenmakten så som 

arrangemang/events och olika angelägna projekt.  

Genom Trygghetscenter och Aktivitetshus Bro ska tryggheten öka i Bro 

centrum. Fler aktiviteter för barn och unga samt deras föräldrar ska öka 

besöken i centrum på kvällar och helger. Liksom övrig gårdsverksamhet ska 

Aktivitetshus Bro bygga på ungars egna önskemål, drivkrafter och behov. 
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Detta för att stärka frisk- och skyddsfaktorer för att förhindra rekrytering till 

gäng och en eventuell kriminell bana. Vi fortsätter med verksamhet riktad till 

de yngre barnen mellan 9-12 år i Bro med stöd från Delmos, Delegationen mot 

segregation. 

Den öppna ungdomsverksamheten ska bygga på ungdomarnas egna önskemål, 

drivkrafter och behov. Den ska vara berikande, kvalitativ och inspirerande. 

Verksamheten ska ha ett främjandeperspektiv och arbetet ska inrikta sig på att 

stärka frisk- och skyddsfaktorer. 

Nedan följer Kommunfullmäktiges riktade uppdrag till Kultur- och 

fritidsnämnden. 

Bibliotekets roll för demokratisk samhällsutveckling och betydelsen för 

demokratins utveckling 

Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande, stärka demokratin, hållbart 

liv och hälsa Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för 

samhället, bildning, upplysning, utbildning och forskning. Biblioteket utgör 

också en särskilt viktig resurs när det gäller att stimulera barn till läslust och 

bidra till barns språk-, skriv- och läsutveckling samt vara aktiv och delaktiga i 

demokratins utveckling. 

Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhet 

Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa. 

Utbudet av fysisk aktivitet i form av kultur- och fritidsaktiviteter är brett, 

oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation och över 

generationsgränser. Det ska finnas goda möjligheter att vistas i en ren och 

vacker naturmiljö för motion och även där finna kraft för återhämtning, vila 

och rekreation. 

Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga 

Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa. 

De första åren lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. 

Både sociala och psykologiska faktorer har betydelse. Därför är det en bra 

investering med tidiga insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland 

barn och unga. Förutom föräldrar och andra viktiga vuxna är förskolan och 

skolan viktiga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Under 2022 

satsas på förvaltningsövergripande insatser för ökad rörelse, livsstilscoachning, 

stresshantering och tidiga insatser för förbättrad och ökad folkhälsa för unga 

Kultur- och fritidsnämndens vision  

Tillsammans med förenings- och näringslivet ska Kultur- och fritidsnämnden 

skapa upplevelsekommunen Upplands-Bro. Upplevelsekommunen har ett rikt 

utbud och är så attraktiv att den lockar människor från hela Mälardalen, 

placerar Upplands-Bro på kartan och långsiktigt bidrar till att kommunen växer 
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sig starkare med fler arbetsplatser och företag. Kommuninvånare och besökare 

ska enkelt kunna ta sig till närbelägna anläggningar för att till exempel spela 

handboll, fotboll, ishockey, simma i simhall, golfa eller utöva e-sporter, styrke- 

och löpträna, besöka bion eller konsthallen, medverka i kulturskolornas 

verksamhet, vandra i vacker natur, paddla kanot, rida, cykla mountainbike eller 

utöva andra sporter, fritidsaktiviteter och olika kulturella arrangemang. Det ska 

finnas hotell, restauranger, caféer och showrooms för näthandel. En 

upplevelsekommun som lockar alla åldrar och kön att prova nya sporter och 

fritidsaktivitet. Det ska dessutom vara lätt och säkert att ta sig till och från 

aktiviteter med pendeltåg för de som inte har bil. 

Kultur- och fritidsnämndens mål 2022 

• Bibliotekets roll för ett lustfullt lärande och högre måluppfyllelse i skolan ska 

stärkas. 

• Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhet. 

• Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga. 

• Besökare ska känna sig trygga i samtliga verksamheter. 

• Alla människor ska vara inkluderade i Upplands-Bros kultur- och fritidsliv. 

• En ökad andel förnybar energi i nämndens anläggningar. 

Drift och investeringsram 2022 

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftbudget på 96 056 tkr inklusive 

kapitalkostnadsökningar om 600 tkr, vilket är en ökning med 3 400 tkr jämfört 

med tidigare år. 

Kultur- och fritidsnämnden ökar stödet till bidragsberättigade föreningar samt 

satsar på aktiviteter och funktioner kopplade till meningsfull fritid och hållbart 

liv och hälsa under 2022. Många invånare har under det senaste åter inkommit 

med medborgaförslag gällande kommunens friluftsliv varför satsningar inom 

detta område kommer genomföras.  

Kultur- och fritidsnämnden har en total investeringsbudget på 24 350 tkr för 

2022 för bland annat återuppbyggnad av Lillsjö friluftsgård, utbyte av 

konstgräs på Bro IP, solcellsanläggning och laddstolpar för elbilar, upprustning 

av friluftsanläggningar och utbyggnad av Stjärnparken.  

Omdaning Bro 

Projektet omfattar en mängd aktiviteter som ligger inom flera olika nämnders 

ansvarsområde. Utgångspunkten är att aktiviteterna ska genomföras inom 

befintliga ramar. Delar av aktiviteterna är sådant som nämnderna planerat att 

genomföra sedan tidigare men där samordning nu sker med ”Omdaning Bro”.  

Kultur och fritidsnämnden 0,2 mnkr investering 
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Intern styrning och kontroll 2022 

Varje år ska samtliga nämnder anta en intern kontrollplan och för 2022 

återfinns den i verksamhetsplanen under rubriken Intern styrning och kontroll. 

För Kultur- och fritidsnämnden har kultur- och fritidskontoret tagit fram ett 

förslag till intern styrning och kontroll 2022. 

Risker har identifierats inom följande tre kategorier: 

 Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

 Tillförlitlig finansiell rapportering 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

Med risk- och väsentlighetsanalys har sedan ett antal risker valts ut som 

prioriterade risker och ingår i den interna kontrollplanen. För de prioriterade 

riskerna har det planerats kontrollmoment och/eller åtgärder som ska 

genomföras under 2022 och kommer återrapporteras till nämnd i 

tertialuppföljningarna.  

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

Nämndens budget och fördelning av medel har därför stor betydelse för barns 

uppväxt i kommunen. Då kultur- och fritidskontoret sköter den interna 

kontrollen och efterlever de lagar och regler som styr verksamheten gynnar 

detta barn positivt då mer resurser och verksamhet kan riktas till dem. Barnens 

aktiviteter prioriteras då alla de satsningar som görs för 2022 bidrar till att 

skapa goda förutsättningar för barn och unga att utöva och medverka i olika 

typer af fritidsaktiviteter.  

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidschef  

Bilagor 

1. Verksamhetsplan 2022 Kultur- och fritidsnämnden 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsekontoret, ekonomiavdelningen 
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1 Ansvarsområde och organisation 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet och de aktiviteter 
människor gör under sin fria tid, innan och efter arbetet eller skolan. Verksamheterna 
arbetar i samskapande med övriga nämnder för att öka livskvalitén för våra årsrika 
invånare. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens 
attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten. Nämndens 
ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta 
samhällsområdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn. 

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och 
fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, föreningsstöd/utveckling, 
bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så 
som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö 
och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan 
och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år. 

Kultur- och fritidskontoret leds av kultur- och fritidschefen. Kontoret har drygt 90 
medarbetare fördelat på fem avdelningar; bibliotek, kultur, unga, fritid och idrott och 
förening samt en stab. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata 
aktörer och civilsamhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- 
och fritidsliv för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela 
kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro. 
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2 Verksamhetsåret 2022 
Upplevelsekommunen Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- och 
fritidsområdet med barn och ungdomar som den viktigaste målgruppen. 

Samhället är fullt av krav och tidspress. Det innebär att bibliotek, fritidsgårdar, kultur- 
och föreningslokaler blir allt viktigare som kravlösa mötesplatser som möjliggör en 
meningsfull, hälsofrämjande fritid men också ett livslångt och informellt lärande. Behov 
av verksamhet anpassad för invånarna oavsett, kön, sexuell läggning, 
funktionsvariationer, ekonomiska förutsättningar, intressen och olika åldersgrupper 
ökar. Nämnden erbjuder ytor för kommuninvånarna med målet att alla ska kunna vara 
delaktiga i den grad de själva önskar. Det ställer också krav på flexibilitet, tillgänglighet 
och effektivt användande av anläggningarna. 

En viktig uppgift för Kultur- och fritidsnämnden är att värna demokratin och 
människors lika värde. Nämnden vill genom sina verksamheter spegla samhällets olika 
behov och mångfald genom att tillgodose invånarnas behov och önskemål av 
mediebestånd (litteratur, film, magasin mm), verksamhet, arrangemang och 
mötesplatser. Det gör nämnden genom att erbjuda en inkluderande, tillgänglig plats och 
verksamhet där alla är välkomna. Kommuninvånarna ska ges möjlighet att bidra till 
verksamheternas utveckling. 

 

Ett utvecklat kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och skapar 
trygghet och förtroende mellan människor. Estetik, konst och kulturhistoria har stor 
betydelse för skapande av identitet, trygghet och hemkänsla. Konst, kultur, tillgängliga 
mötesplatser och fritidsliv ska användas medvetet för att öka kommunens 
attraktionsvärde för boende, investerare och besökare. Konsten, kulturen och den öppna 
ungdomsverksamheten ska också ses för sitt egenvärde och inte bara användas som 
kompensation för misslyckanden inom andra områden. 

Ungdomsåren är en tid då många prövar och utvecklar den egna identiteten vilket är 
utmanande och svårt för många ungdomar. Det behövs mer kunskap om ungdomars 
levnadsvanor, fritid och dess inverkan på hälsa och skolresultat. Utanförskap kan leda 
till sociala risker och sociala problem som blir mycket kostsamt för samhället på sikt. 
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Under 2022 fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att unga i större utsträckning 
använder sina möjligheter till inflytande. En förutsättning för detta är en vuxenvärld 
som är beredd att på riktigt föra en diskussion med unga och låta sig påverkas. Unga bör 
också i högre grad uppmuntras och stödjas i att skapa och driva egna verksamheter för 
att öka egenmakten så som arrangemang/events och olika angelägna projekt.  

Genom Trygghetscenter och Aktivitetshus Bro ska tryggheten öka i Bro centrum. Fler 
aktiviteter för barn och unga samt deras föräldrar ska öka besöken i centrum på kvällar 
och helger. Liksom övrig gårdsverksamhet ska Aktivitetshus Bro bygga på ungars egna 
önskemål, drivkrafter och behov. Detta för att stärka frisk- och skyddsfaktorer för att 
förhindra rekrytering till gäng och en eventuell kriminell bana. Vi fortsätter med 
verksamhet riktad till de yngre barnen mellan 9-12 år i Bro med stöd från Delmos, 
Delegationen mot segregation. 

 

 
 

Den öppna ungdomsverksamheten ska bygga på ungdomarnas egna önskemål, 
drivkrafter och behov. Den ska vara berikande, kvalitativ och inspirerande. 
Verksamheten ska ha ett främjandeperspektiv och arbetet ska inrikta sig på att stärka 
frisk- och skyddsfaktorer. 
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2.1 Kommunfullmäktiges riktade uppdrag till Kultur- och 
fritidsnämnden: 

 
Uppdrag: Bibliotekets roll för demokratisk samhällsutveckling och betydelsen för 
demokratins utveckling. 
Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande, stärka demokratin, hållbart liv och 
hälsa Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för samhället, bildning, 
upplysning, utbildning och forskning. Biblioteket utgör också en särskilt viktig resurs 
när det gäller att stimulera barn till läslust och bidra till barns språk-, skriv- och 
läsutveckling samt vara aktiv och delaktiga i demokratins utveckling. 

 Biblioteket ska  i samverkan med Utbildningskontoret börja stärka och utveckla 
skolbiblioteken som utgör ett viktigt pedagogiskt verktyg i att stärka läslusten, 
öka läsförståelsen, kunskaper i källkritik och omvärldsbevakning.  

 Genom satsningen på afterschool-verksamheten arbetar biblioteket aktivt med 
barn och ungas intresse för samhället, sin egen framtid och lusten till lärande. 

 Biblioteken ska tillhandahålla studieplatser och kurslitteratur i digital och fysisk 
form för vuxenstuderande.  

 

Uppdrag: Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhet 

Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa. 
Utbudet av fysisk aktivitet i form av kultur- och fritidsaktiviteter är brett, oavsett kön, 
bakgrund eller socioekonomisk situation och över generationsgränser. Det ska finnas 
goda möjligheter att vistas i en ren och vacker naturmiljö för motion och även där finna 
kraft för återhämtning, vila och rekreation. 

 Kultur- och fritidsnämnden satsar på föreningslivet och ökar föreningsstödet 
med en halv miljon för 2022.  

 Friluftsområdena i både Bro och Kungsängen ska utvecklas.  

 Etablering av Fritidsbank ska påbörjas så att fler barn och unga får möjlighet att 
låna utrustning för att kunna prova nya aktiviteter. 
 

Uppdrag: Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga 
Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa. 
De första åren lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. Både sociala 
och psykologiska faktorer har betydelse. Därför är det en bra investering med tidiga 
insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga. Förutom 
föräldrar och andra viktiga vuxna är förskolan och skolan viktiga arenor för 
hälsofrämjande och förebyggande arbete. Under 2022 satsas på 
förvaltningsövergripande insatser för ökad rörelse, livsstilscoachning, stresshantering 
och tidiga insatser för förbättrad och ökad folkhälsa för unga 

 En Sparkcoach kommer som en studie- och yrkesvägledare för fritiden kunna 
vägleda barn och unga och ibland hela familjer att hitta sin fritidsaktivitet.  

 Kultur- och fritidsnämnden kommer samarbeta med Utbildningsnämnden när 
det gäller att stödja föreningslivet med information om NPF (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) och inkluderings- och värdegrundsarbete 
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3 Prioriterade områden med mål och indikatorer 

3.1 Övergripande mål: Stärka demokratin 

Beskrivning 

Det övergripande målet för att stärka demokratin: “Invånare är involverade och  
engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.” 
Den lokala nivån av beslutsfattande har stor och direkt påverkan på invånarnas  
liv. Att möjliggöra inflytande, delaktighet och påverkan för invånarna är en viktig  
del i att forma ett hållbart samhälle. Det finns flera omvärldsförändringar som påverkar 
demokratin, särskilt kan  
nämnas en mer globaliserad ekonomi, klimatförändringar, en växande  
internationell migration och en allt snabbare digitalisering. Omvärldsförändringar  
leder till utmaningar men också möjligheter. Utmaningarna kan sammanfattas i  
det demokratiska utanförskapet, ett hotat demokratiskt samtal och  
antidemokratiska aktörer som utmanar vår demokrati. Dessa utmaningar hanteras  
genom tre strategiska områden som syftar till att stärka och utveckla demokratin: 
 
• förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin  
• främja – fler ska vara delaktiga i demokratin  
• försvara – fler ska stå upp för demokratin 

 

Kultur- och fritidsnämndens kommentar 

Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen en mängd aktiviteter och insatser i den 
ordinarie verksamheten som svarar mot målet, stärka demokratin. 

Ett brett och varierat kultur- och fritidsutbud med hög tillgänglighet är en förutsättning 
för en stark demokrati. Delaktighet och samverkan är också nyckelord för detta. Några 
exempel är: 

 Kultur- och fritidsnämnden genomför årlig invånarenkät för att kunna förbättra 
och utveckla verksamheterna. 

 Alla elever i skolan ges kulturupplevelser genom Skapande skola. 
 Dialogmöten om t.ex. offentlig konst och stöd till kulturskapare. 
 Målgruppsanpassade kulturarrangemang t.ex. ungdomar, barnfamiljer, 

mångspråk mm 
 Riktade insatser för att nå de som inte hittar till Kulturskolans verksamhet. 
 Unga kan på olika sätt påverka innehållet av det som erbjuds på fritidsgårdarna, 

genom att komma lämna in åsikter och förslag, vara engagerade i gårdsrådet 
eller initiera och driva egna aktiviteter. 
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 Arrangerar åldersöverbrýggande aktiviteter: bokcirklar, schackklubbar m.m. 
 Arrangerar författarbesök och föredrag 
 Tillhandahåller hjälpmedel: storstilsböcker, talböcker 
 Tillhandahåller uppsökande verksamhet: boken kommer 
 Kulturskolans elever och personal ger konserter på kommunens äldreboenden 
 Kulturscen medarrangerar Alzheimerdagen 
 Tillsammans med Socialkontoret arrangerar Kulturskolan Dans 65+ 
 Kulturscen erbjuder scenprogram som attraherar äldre, t.ex. jazzkonserter 

 

 

Nämndens samverkar i följande mål kopplat till Omdaning Bro och det 
övergripande målet:  

 Genom att skapa aktiviteter och mötesplatser för alla åldrar och där människor 
bland annat ges möjlighet att mötas över generationsgränser. 
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3.3 Övergripande mål: Lustfyllt lärande 

Beskrivning 

I Upplands-Bro fokuserar vi på barn och elevernas förmågor. Den förändrade 
befolkningsstrukturen innebär att antalet barn och unga ökar kraftig vilket leder till 
ökade behov i alla verksamheter som arbetar med barn och unga. Att undersöka och 
förstå hur barn och elever uppfattar ett lustfyllt lärande skapar förutsättningar för en 
större samsyn i hur det pedagogiska uppdraget kan utvecklas. Kännedom om barn och 
elevers uppfattningar om lustfyllt lärande är av vikt för att lyckas med uppdraget att 
skapa en livslång lust att lära både inom utbildningsväsendet och i det informella 
lärandet. Lärandet i Upplands-Bro strävar efter att barn och elever ska uppleva 
undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull. Lustfyllt lärande är att genom 
vilja och motivation erövra nya kunskaper och uppnå meningsfulla mål, samt 
tillfredsställelsen när målet är uppfyllt.  
 
Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för 
utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare 
och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta. Samtliga 
utbildningsinstitutioner inom kommunen ska följa nationell läroplan. Genom ett lustfyllt 
lärande ges möjligheter att förstå de mekanismer som styr mot en hållbar utveckling och 
därmed människans påverkan och beroende av natur, samhälle och ekonomi. Ett 
medvetet och nyfiket förhållningssätt bidrar till ett fortsatt gott arbete för en hållbar 
utveckling över generationer. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset 
för bildning, upplysning, utbildning och forskning. Biblioteket utgör också en särskilt 
viktig resurs när det gäller att stimulera barn till läslust och bidra till barns språk-, skriv- 
och läsutveckling. 

Kultur- och fritidsnämndens kommentar 

Kultur och fritidsnämnden genomför årligen en mängd aktiviteter och insatser i den 
ordinarie verksamheten som svarar mot målet, lustfullt lärande. 

All kultur innehåller egentligen moment av lustfyllt lärande. Några exempel är: 

 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ger förutsättningar till ett lustfullt 
lärande hela livet.  

 I samverkan med skolan genomförs varje år ett mycket stort antal 
föreställningar, workshops och föredrag – ca 5000 elever upplever kultur genom 
projektet Skapande skola 

 Nästan 700 barn och unga genomför terminskurser i kulturellt och konstnärligt 
skapande genom Kulturskolans kurser – t.ex. musikinstrument, sång, dans, 
teater, konst mm 

 På våra scener genomför varje år ett antal föredrag med olika kulturella 
inriktningar. 

 Kravlösa och spontana aktiviteter som sänker trösklarna för aktiv fritid och 
exponerar unga till nya aktiviteter som de kanske inte skulle ha sökt aktivt på 
egen hand. 
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bidra till skolbibliotekens utveckling.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ska stötta Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genom 
att bland annat: 
 
Tillhandahåller studieplatser 
Tillhandahåller kurslitteratur: både som e-böcker och i fysisk form 
Användarutbildar vuxenstuderande 
Tillhandahåller publika datorer 
Arrangerar författarbesök och föreläsningar 
Möjliggör läxläsning och språkcaféer 

 

I biblioteksplanen för Upplands-Bro 2020-2023 framgår att: 

Skolbiblioteken ska vara en del av skolans pedagogiska arbete. 
Skolbiblioteken ska medverka till att utveckla elevernas och lärarnas 
informationskompetens. 
Skolbiblioteken ska inspirera till läsning och stimulera elevernas kunskapsutveckling. 
Lokalerna ska vara tillgängliga och användbara utifrån elevernas och undervisningens 
behov. 
Skolbiblioteken ska i nära samarbete med lärarna arbeta för att eleverna når sina mål. 
Samverkan mellan skolbiblioteken och folkbiblioteken ska fortgå. 
 
Nämndens samverkar i följande mål kopplat till Omdaning Bro och det 
övergripande målet:  

 Genom att skapa aktiviteter och mötesplatser för alla åldrar och där människor 
bland annat ges möjlighet att mötas över generationsgränser. 

 

3.4 Övergripande mål: Hållbart liv och hälsa 

Beskrivning 

Målet: För att skapa hållbar hälsa och liv: “Invånare i Upplands-Bro mår bra både 
fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen.” 
Hälsa är ett samspel mellan många faktorer som till exempel goda matvanor, fysisk 
aktivitet och gemenskap. En förutsättning för god hälsa är friska ekosystem, ren luft och 
rent vatten. Uppdrag inom hälsa är ofta kopplat till förebyggande och främjande 
åtgärder och kunskap om skydd – och riskfaktorer. Det går också att se hälsa som att 
stärka friskfaktorer. Att skapa ett jämlikt samhälle är en viktig förutsättning för ett 
socialt hållbart samhälle. 
 
Hållbar hälsa och liv tilltalar och är tätt sammanflä tat med kommunens vision och 
samtliga mål, och är ett samspel mellan olika främjande och förebyggande faktorer. 
Tillsammans skapar Upplands-Bro trygga levnadsvillkor som på kort och lång sikt 
möjliggör hållbar hälsa och liv för invånarna. Rätten till frihet och personlig säkerhet är 
mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta område ska genom aktiva åtgärder tas bort 
från Polismyndighetens lista över särskilt utsatta områden. 
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Nämndens samverkar i följande mål kopplat till Omdaning Bro och det 
övergripande målet:  

 Genom att samla samtliga aspekter av samhällsbyggnad arbetar projektet för en 
sammanhållen samhällsbyggnadsprocess där det förenklas att vara delaktig i 
utvecklingen av Bro som intressent och boende.  

 Genom att i tidiga skeden involvera och engagera olika aktörer för att 
möjliggöra utvecklingen i Bro och stärka genomförandeförmågan. 

 Genom att genomgripande arbeta med social hållbarhet och sociala aspekter i 
samtliga utvecklingsfrågor. 

 Genom att säkerställa att samtliga åtgärder och aktiviteter som genomförs är i 
linje med kommunens klimatpolitiska arbete och målsättningar. 

 

Uppdrag: Samhällsbyggnadsprocessen i Upplands-Bro ska vara obruten och digital 

Uppdrag till: 

 Kommunstyrelsen 

Beskrivning 

En effektivare samhällsbyggnadsprocess förutsätter att hela förvaltningen utvecklar ett 
gott samarbete. Genom att skapa en obruten och digital samhällsbyggandsprocess 
möjliggörs effektiviseringar och bättre service. 

 
Kultur- och fritidsnämndens kommentarer 
Kultur- och fritidsnämnden svarar årligen på ett flertal remisser från 
samhällsbyggnadskontoret och bidrar med kulturmiljökunskap, folkhälsoperspektiv och 
konstnärlig utsmyckning och planering i stadsbilden. 

 

Uppdrag: Samhällsomdaning Bro 

Uppdrag till: 

 Kommunstyrelsen 

Beskrivning 

För att säkerställa en omdaning i Bro och stärka genomförande förmågan i 
samhällsutvecklingen ska samhällsomdaningsprojektet Omdaning Bro genomföras. 
Detta ska genomföras med bred delaktighet och med ökad social hållbarhet som 
resultat. 

 
Kultur- och fritidsnämndens kommentarer 
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är en viktig del i Omdaning Bro. 

• Sprida kunskap som är gynnsamt för ungas välmående, utveckling och rättigheter. 

• Bidrar med att fylla platser och anläggningar med aktiviteter. 

• Arbetar med konstnärlig utsmyckning och trygga platser. 

• Bidrar till god folkhälsa genom ett erbjuda en aktiv och meningsfull fritid. 







49 Verksamhetsplan 2022 Kultur-och fritidsnämnden - KFN 21/0186-1 Verksamhetsplan 2022 Kultur-och fritidsnämnden : Verksamhetsplan 2022 Kultur- och fritidsnämnden

           

 

            
             

             
            

                   
           

         

      









49 Verksamhetsplan 2022 Kultur-och fritidsnämnden - KFN 21/0186-1 Verksamhetsplan 2022 Kultur-och fritidsnämnden : Verksamhetsplan 2022 Kultur- och fritidsnämnden

           

       

     

     

        
    

  

 

 

   
 

        
 

        
     

  

 

 

   
 

      
   

 

 

   
  

       
  

        
     

 

 

 

   
  



49 Verksamhetsplan 2022 Kultur-och fritidsnämnden - KFN 21/0186-1 Verksamhetsplan 2022 Kultur-och fritidsnämnden : Verksamhetsplan 2022 Kultur- och fritidsnämnden

           

       

     

        
     

    
    

 
   

 

 

 

   
 

     

 

     
   

        
     

        
   

 

  

   
 

     
     

 

 

   
 

   

       

 

 

   
 



50 Inventering av lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 2021-2030 - KFN 21/0173-1 Inventering av lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 2021-2030 : Inventering av lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 2021-2030

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 
(12)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lars Björketun 
Projektledare 
Kultur- och fritidskontoret 
+46 08-581 690 87 
lars.bjorketun@upplands-bro.se 

2021-09-22 KFN 21/0173  

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 

  

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Inventering av lokalbehov Kultur- och 
fritidsnämnden 2021-2030 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och fritidskontorets 
inventeringsrapport och skickar den vidare för fortsatt politisk beredning. 

Sammanfattning 
Syftet med kommunens lokalresursplanering är att säkerställa en effektiv 
användning av lokaler/anläggningar, strategisk och långsiktig planering samt 
en väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor mellan kommunens 
verksamheter. 

Arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen för perioden 2023-2030 är 
påbörjad. I den processen ingår att respektive nämnd ska besluta om en 
inventeringsrapport som beskriver nämndens kommande behov av lokaler.  
Nämndernas inventeringsrapporter sammanställs till en lokalbehovsrapport 
som ligger till grund för de prioriteringar som görs i lokalförsörjningsplanen 
som kommunstyrelsen beslutar om i samband med budget 2023. 

Översiktligt beskrivet ser processen ut så här: 

 

Befolkningsprognosen för kommunen visar på en fortsatt stark 
befolkningsökning och den årliga ökningen beräknas ligga på över 1000 
personer de närmaste åren. Barn och ungdomar är den prioriterade målgruppen 
för Kultur- och fritidsnämnden och den målgruppen prognosticeras öka med 34 
% fram till 2030. Detta visar tydligt att efterfrågan på lokaler och anläggningar 
för kultur, fritid och idrott kommer att öka de närmaste åren.  

Det finns ett behov av större anläggningar för den organiserade 
föreningsidrotten men även en ökad efterfrågan på spontan- och 
friluftsanläggningar och träffpunkter.  
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Förhoppningen är att möta det ökade behovet genom att planera för en 
mångfald av idrottsanläggningar och kulturlokaler när nya detaljplaner för 
bostadsbyggande tas fram. Utformningen ska utgå från invånarnas, skolans och 
föreningslivets behov men även närhetsprincipen. Planerade med ett 
tillgänglighets- jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv blir lokalerna naturliga 
mötesplatser och socialt hållbara träffpunkter för de boende vilket bidrar till 
ökad trivsel och attraktivitet och ger goda förutsättningar för en stärkt folkhälsa 
och en god livsmiljö. 

 
Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad den 22 september 
2021. 

 Anvisningar för lokalförsörjningsplan 2023 

 Kolada – jämförande statistik 

 

Ärendet 
Omvärldsanalys  

Kommunens lokalresursplanering påverkas av faktorer i omvärlden, som 
kommunen ofta inte kan påverka. Dessa faktorer finns närmare beskrivna i 
Anvisningar för lokalförsörjningsplan 2023. 

I Sparksrapporten finns ett stort material kring ungas fritid i kommunen. Där 
finns information om, i vilken omfattning ungdomar deltar i fritidsaktiviteter, 
vilka aktiviteter som är populärast och vilka som efterfrågas framöver. Detta 
tar vi hänsyn till i inventeringen. 

Några faktorer som påverkar nämndens verksamhet och som behöver hanteras 
är. 

 En ökande befolkning med större grupper barn och unga men även 
äldre. 

 Förändringar i spåren av pandemin. 

 Ett ökat intresse för friluftsliv. 

 Ett ökat intresse för spontanaktivitet i jämförelse med organiserad 
verksamhet. Dvs en typ av öppen verksamhet med möjlighet att 
spontant prova på olika aktiviteter. 

 En trend är att intresset för nya aktiviteter dyker upp i snabb takt och att 
många spontant vill prova nya aktiviteter. Detta medför att behovet av 
flexibla lokaler/anläggningar som snabbt kan ställas om ökar. 
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 Multianläggningar som inte bara är utformade för ett specifikt antal 
idrotter utan mer får karaktären av träffpunkter efterfrågas. 

 Anläggningar/lokaler som erbjuder möjlighet till både idrott och kultur 
blir naturliga mötesplatser. 

 Lokaler för kreativ- och kulturell verksamhet för att bättre möta 
tjejernas önskemål och behov. 

 

Befolkningsprognos 

I anvisningarna för lokalförsörjningsplanen finns befolkningsprognosen för 
kommunen redovisad. Prognosen visar på en fortsatt stark befolkningsökning 
och den årliga ökningen beräknas ligga på över 1000 personer de närmaste 
åren. År 2030 beräknas vi vara drygt 40.000 invånare som kan jämföras med 
dagens 30.000 invånare. Prognosen visar att befolkningen ökar både i Bro, 
Kungsängen, Brunna och Håbo-Tibble.  

Den prioriterade målgruppen för Kultur- och fritidsnämnden är barn och 
ungdomar. Barn och unga upp till 18 år prognosticeras öka från dagens (2021) 
8181 till 10 935 år 2030, vilket motsvarar en ökning på 34 %. 

Befolkningsprognosen visar tydligt att behovet på lokaler och anläggningar för 
kultur, fritid och idrott kommer att öka de närmaste åren. 

 

Kultur- och fritidskontorets lokaler 

Inledning 

En förutsättning för att Kultur-och fritidskontorets verksamheter ska kunna 
utvecklas är god tillgång till ändamålsenliga lokaler. Detsamma gäller för den 
breda verksamhet som föreningslivets står för. 

Den prioriterade målgruppen för Kultur- och fritidsnämnden är barn och 
ungdomar. Enligt befolkningsprognosen ökar åldersgruppen barn och unga 
kraftigt de närmaste åren, vilket talar för att efterfrågan på lokaler och 
anläggningar för kultur, fritid och idrott kommer att öka. 

Ur ett folkhälsoperspektiv är möjligheten att vara aktiv hela livet lika viktig. 
Positiva effekter av meningsfulla och inkluderande aktiviteter i alla åldrar är 
väl känt. Aktiviteter som ger stimulans för både hjärta och hjärna är viktiga 
komponenter i ett meningsfullt åldrande och en äldrevänlig kommun.  

Det finns ett behov av större anläggningar för den organiserade 
föreningsidrotten men även en ökad efterfrågan på spontananläggningar och 
träffpunkter i människors närmiljö. Förhoppningen är att möta det ökade 
behovet genom att planera för en mångfald av idrottsanläggningar och 
kulturlokaler när nya detaljplaner för bostadsbyggande tas fram. Utformningen 
ska utgå från invånarnas, skolans och föreningslivets behov men även 
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närhetsprincipen.  Planerade med ett tillgänglighets- jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv blir lokalerna naturliga mötesplatser och socialt hållbara 
träffpunkter för de boende vilket bidrar till ökad trivsel och attraktivitet och ger 
goda förutsättningar för en stärkt folkhälsa och god livsmiljö. 

Befintliga lokalresurser 

Befintliga resurser 2021 

Typ Bro 
Kungs-
ängen 

Brunna Håbo-
Tibble 

Anmärkning 

Friluftsgård 1 1* 

 

  

*Nedbrunnen, 
Återuppbyggnadsprojekt pågår 
och beräknas klart våren 2022 

      

Sporthallar       

Kungshallen  1    

Kungsängens sporthall 
vid Upplands-Bro 
gymnasiet  1 

 

 

 

Bro sporthall i 
Brohuset, Bro Centrum 1  

 
 

 

Ekhammarhallen   1 
 

 
I stort behov av 

underhåll. 

Hagnäshallen   
1 

 
Behov av 

kioskmöjlighet. 

      

Gymnastiksal 3 2 1 1 Mindre sal 

      

Konstgräsplan 1 2 

 

  

En konstgräsplan uppvärmd 
vintertid i Kungsängen. 
Konstgräsplanen på Bro IP 
läggs om 2022. 

 

Naturgräsplan 1 3 

 

1 

En plan på KIP är omlagd 2021 
och med automatbevattning på 
Peabs bekostnad. 

Konstfrusen isbana   1 

 

  

En konstgräsplan på 
Kungsängens IP spolas 
vintertid. 

Inomhushall fotboll 1      9-mannaplan 

Friidrottsarena   1     

      

Stjärnparken 1       

Baseballplan    1 

 

  

På före detta Kungsängens IP. 
Tidsbegränsad, hotad av ny DP. 
Behövs ny plats för baseboll. 

Cricketplan  1 

 

 

Invigd 2021 på före detta 
Kungsängens IP. Tillfällig 
placering tills ny DP är beslutat. 

Boulebana  1 

 

 

Invigs hösten 2021 på före 
detta Kungsängens IP. Tillfällig 
placering tills ny DP är beslutat. 
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Föreningslokaler     
 

  
42 lokaler tillgängliga för 
bokning via hemsidan 

Tennishall  1   Föreningsägd (Ekhammar) 

Bågskyttehall  1   Föreningsägd (Aspviksbacken) 

Discogolfbana 1 1 
 

 
2 st 18 hålsbanor. Banan i Bro 
utökad 2021 

Ridanläggning 1       

Korpen 25 -
Boxningslokal 1   

 
  

Gemensam lokal Korpstigen 25 
 

Korpen 25 - Skyttelokal 1   
 

  
Gemensam lokal Korpstigen 25 
  

Korpen 25 - Musik och 
replokal 1   

 
  

Gemensam lokal Korpstigen 25 
 

KSK-villan Ekhammar   1     

Kampsportslokal   1 
 

  
I Ekhammarhallens 
källarvåning 

Kulturföreningslokal   1    C-huset Ekhammar, UMTS 

          

Samlingslokaler         

Marina föreningshuset   1     

Florasalen 1       

Tibblegården     
 

1 
För närvarande uthyrd till 
Utbildningskontoret 

Samlingssal i 
Kungsängen dagcentral  1 

 
 

 

      

Badplatser      

Hällkana 1     

Björknäs  1    Inklusive camping 

Gröna Udden  1    

Lillsjöbadet  1   
Tillgänglighetsanpassad brygga 

Frölunda  1    

Stigstorp   1   

      

Simhall 1     

      

Fritidsgårdar      

Bron 1     

Bro Fritidsgård 1     

Trappan  1    

Hagan   1   

      

Motionsspår/elljusspår      

Hällkana 1     

Bro centrum 1     

Lillsjön  1    
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Kulturlokaler      

Bibliotek 1 1     

Scener   2     

Danssal 1 1    

UBKs Kulturskola 1 1 
 

 
Viss undervisning sker i 
skolorna 

Kvistaberg 1     

      

Kulturmiljöer       

Fattigstugan   
 

1 
Upplåts till H H-T 
Hembygdsförening 

Klockarlogen    
 

 1 
Upplåts till H H-T 
Hembygdsförening 

Hembygdsgården Klint 1    Upplåts till Bro-Lossa 
Hembygdsförening 

Torpet Hällkana 1     Upplåts till Friluftsfrämjandet 

Lindströmska huset    1 Upplåts till H H-T 
Hembygdsförening 

Kungsängens 
hembygdsgård 

 1   Ägs av Stockholms-Näs 
Hembygdsförening 

 

Ägandeskapet av anläggningarna varierar. Brohuset/simhallen, kulturskolans 
lokaler, kulturhuset och fritidsgårdarnas lokaler ägs och förvaltas av Upplands-
Bro Kommunfastigheter AB. Resterande lokaler och anläggningar ägs och 
förvaltas av Kultur- och fritidsnämnden eller är föreningsägda. 

Nyttjandegrad 

Merparten av anläggningarna har varit helt eller delvis stängda under pandemin 
och statistik över nyttjandegraden är därför inte relevant. 

Innan pandemin visade mätningar att bokningsgraderna mellan klockan 17-22 
på vardagar och mellan klockan 8–20 på helgerna för flera lokaler är mycket 
hög. Dock är det en stor variation på olika typer av lokaler. I gympasalar finns 
det lediga tider men i fullstora sporthallar är det fullbokat. I sporthallarna är 
efterfrågan på tider från idrottsföreningarna mer än 30 % större än tillgången 
på halltider.  

I lokaler för kreativt skapande och i studierummen på biblioteken är 
nyttjandegraden hög. 
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Tillgänglighet 

Den fysiska tillgängligheten är bristfällig i flera av verksamhetslokalerna. 
Bland annat saknar Kvistaberg, ridanläggningen vid Prästtorp, danshuset vid 
Ekhammar, Korpstigen 25:an samt badplatserna möjlighet för personer som 
använder rullstol att medverka i verksamheten. Med en 
tillgänglighetsanpassning skulle nyttjandegraden kunna öka. 

Vissa av kommunens lokaler har kultur- och fritidsnämnden inte tillgång till, 
exempelvis skolornas specialsalar. Till viss del beror det på lokalernas 
utformning, placering och befintliga larmzoner.  

Lokalbehov 

Lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 

Utbudet av aktiviteter i kommunen styrs till stor del av vilka typer av lokaler 
och anläggningar som det finns tillgång till. Finns det ändamålsenliga lokaler 
skapas en klubb eller förening. Saknas möjlighet att utöva aktiviteten så söker 
invånarna sig till en annan kommun där detta är möjligt. De verksamheter som 
finns växer, men nya verksamheter kan behöva etableras i kommunen.  

Kulturutbudet och speciellt flickors utövande begränsas av att det inte finns rätt 
anpassade lokaler, dvs speciellt utformade för ändamålet. Det är tex ateljéer 
och workshops rum för måleri och skapande, dramasalar och anläggning för 
gymnastik.  

För att etablera rätt verksamheter i kommunen är det viktigt att framtidsspana. 
Vikt bör läggas vid genusfördelningen när det gäller tillgång till anläggningar. 
Vi har till exempel få anläggningar för dans och gymnastik.  

Det är också viktigt att nya lokaler är flexibla så att användandet kan ändras i 
takt med att intresset för olika aktiviteter skiftar. 

I Sverige finns hela 72 olika idrotter som tillhör Riksidrottsförbundet (RF). Av 
dessa är 26 verksamma i kommunen. En förklaring är att det helt saknas 
anläggningar för vissa idrotter. Exempel på saknade anläggningar är ishall 
(ishockey, konståkning, curling, kälkhockey), rackethall, gymnastikhall, 
bangolf, bowling, motorsport, klättring, rugby, skidor, cykelvelodrom. 

 

 

 

 

 

 

 





50 Inventering av lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 2021-2030 - KFN 21/0173-1 Inventering av lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 2021-2030 : Inventering av lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 2021-2030

 

 
   

Datum Vår beteckning 9 (12)  
2021-09-13 KFN 21/0173 

  

gymnastikhallar från kommunens föreningar. 
 

Utöver det som prioriterades 2021-2022 finns på kort sikt behov av: 

 Underhållsskulden enligt Kultur- och fritidskontorets underhållsplaner 
är närmare 15 miljoner i dagsläget. Dels handlar det om eftersatt 
underhåll på 11,5 miljoner, dels planerat underhåll på ytterligare 3,5 
miljoner. Detta avser kultur- och fritidsnämndens fastigheter och därtill 
kommer kostnader för fastighetsunderhåll i kontorets hyrda fastigheter. 
Exempel på dessa är sporthallar och simhall.  

 Lokaler för kulturskoleverksamhet - Ett alternativt som bör utredas är 
en ökad tillgång till de skollokaler som är utformade för att passa 
kulturskolornas verksamheter.  

 Ekhammarhallen som rymmer sporthall och budolokaler är i 
oacceptabelt skick och de drabbas ständigt av fukt och 
ventilationsproblem.  

 Korpen 25 i Råby med flera föreningslokaler är ett gammalt skyddsrum 
som också är en lokal med stora renoveringsbehov och är inte heller 
tillgänglighetsanpassad. 

 Verkstäder och dramalokal åt kulturskolorna som skulle kunna lösas 
med utbildningskontorets lokaler.  

 Lokal för Fritidsbank i Bro. 

 Lokal i Bro för öppen fritidsverksamhet för målgruppen 9-12 år först 
och främst under skolloven. Eventuellt i någon av Bros skolor.   

 Lokal för E-sport och programmering med god datakommunikation. 

 Omdisponering av bibliotekets lokaler för flera studierum i Bro. 

 Upprusta och utveckla befintliga friluftsmiljöer för att möta det ökande 
intresset för friluftsliv som vuxit fram i spåren av Corona. Exempelvis 
friluftsgårdar, badplatser, motionsspår och utegym. 

 Nämnden har ett uppdrag att bedriva Ungdomens Hus (UH). Ingen 
verksamhet är igång då lokaler saknas. Däremot så finns Bro:n som är 
en fritidsgård för äldre ungdomar16-20 år. 

 

Efterfrågan för olika typer av anläggningar för spontanaktivitet ökar och ett 
behov finns av dessa anläggningar i barn och ungdomars närmiljö. 

Framtida behov på längre sikt 

I samband med nya bostadsområden och skolor bör vi se över behovet av nya 
kultur- och fritidslokaler. Till exempel i samband med nya Broskolan måste 
man tänka in lokaler för fritidsgårdar och hur man kommer att nyttja den gamla 
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lokalen. Utformningen av nya skolor får inte bara utgå från skolans behov, utan 
lika mycket ur ett fritidsperspektiv och föreningslivets behov så att lokalerna 
även kan användas kvällar, helger och lov. 

Simhallen i Bro byggdes om under 2013–14 i två etapper. Förslag fanns då 
även för en tredje och fjärde etapp för Brohuset som ännu inte förverkligats. 
Etapp 3 avsåg sporthallen och gymmet inklusive omklädningsrummen. I etapp 
4 ingick bassängområdet (golv och väggar runt bassängerna) samt att utveckla 
innergården till en spaavdelning. Dessa förslag bör aktualiseras och uppdateras 
utefter framtidens behov.   

Behov av en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten för att klara 
simundervisningen för ett ökande antal elever. En förstudie behöver även göras 
över hur simhallen ska hanteras då den tekniska livslängden snart är passerad. 

Vi saknar helt sporthall truppgymnastik med tex hoppgrop och airtrack. (Stor 
uppblåsbar matta.) 

Framtidens sporthallar bör ha funktionen träffpunkt och vara kluster som 
inkluderar flera idrottsverksamheter och kultur.  

Kommunen är en av få kommuner som saknar en ishall. En ishall ger möjlighet 
för ishockey, konståkning och parasport. 

 

Kulturfastigheter 
Att våra kulturmiljöer påverkar oss positivt är idag allmänhet känt. När vi tar 
del av lokalhistorian och ser det kulturhistoriska bebyggelsearvet vi har i 
kommunen får vi också en förståelse för vår historia. Detta bidrar till att skapa 
vår identitet. Bevarandet av byggnader ökar identitetsskapandet i allmänhet och 
förståelsen för vårt kulturarv i synnerhet. Våra bevarade bebyggelsemiljöer ger 
oss möjlighet att förstå varför husen ser ut som de gör, men också hur 
människor levde i olika tider. 
 
Kommunen äger ett antal både äldre och nyare lokaler som kultur- och 
fritidskontoret förvaltar. Flera av nämndens verksamhetslokaler klarar inte 
gällande krav på tillgänglighet och god arbetsmiljö. Det finns även ett mycket 
stort underhållsbehov för flera av fastigheterna. Kostnaden för underhåll av 
äldre verksamhetslokaler är stor och att avveckla lokaler med låg nyttjandegrad 
bör utredas. 

Kultur- och fritidskontoret har tillsammans med kommunledningskontoret 
genomfört en inventering av kulturhistoriska byggnader som underlag för 
politiska prioriteringar av bevarande. Med hjälp av Stockholms läns museum 
genomfördes inventeringen under sommaren/hösten 2016. Tjugotvå fastigheter 
inventerades bland annat Kocktorp, Klint, Fattigstugan, Tibblegården, Torpet i 
Hällkana och Bro stationshus. En rapport har redovisats för Kultur- och 
fritidsnämnden samt Kommunstyrelsen våren 2017. 
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Se bilaga: Kulturhistoriska byggnader, Dnr: KFN 15/0604 

Byggnader och anläggningar ska enligt lagen hållas i ett vårdat skick. 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska underhållas så att deras särskilda 
värden bevaras. Uppland-Bro kommun äger flera kulturhistoriskt värdefulla 
fastigheter som idag står och förfaller. Av dessa byggnader är flera från 1920-
talet och tidigare. Byggnader tillkomna före 1920-talets bebyggelseexpansion 
utgör idag en mycket begränsad del av dagens byggnadsbestånd, färre än vad 
som har byggts under 2000-talet, många av dessa byggnader har därför ett högt 
kulturhistoriskt värde. För att dessa byggnader inte ska vara utom räddning 
krävs beslut om åtgärder innan det är för sent. Det kan finnas två vägar att gå: 
 

1. Satsa medel på upprustning och underhåll och hitta nya 
användningsområden för fastigheterna. 

2. Fastigheterna styckas av och säljs. En avyttring görs på ett sätt så att 
byggnaderna får leva kvar. En försäljning sker således med förbehåll 
att byggnaden inte får rivas. 

 
Flera av fastigheterna är idag i dåligt skick, men det finns ett växande intresse 
för att rädda dessa hus. Byggnader i dåligt skick kan vara attraktiva för 
renoveringsvilliga köpare. Ett bevarande av dessa fastigheter är en tillgång för 
kommunen och det bör således eftersträvas en lösning där dessa byggnader får 
leva vidare, även i de fall där byggnader ligger inom områden som är utpekade 
för framtida exploatering.  

Regionala hallar 

I Sverige finns 72 olika idrotter som tillhör Riksidrottsförbundet. Även om 
kommunerna gärna vill ge möjlighet till idrottande på hemmaplan så är det inte 
troligt att alla dessa RF-idrotter kommer att kunna finnas i Upplands-Bro. 

Föreningen Storstockholms Kultur- och fritidschefer driver ett projekt i syfte 
att skapa regionala anläggningar i länet. Ett exempel är den friidrottshall som 
Sollentuna kommun byggt och där ett tiotal kommuner, däribland Upplands-
Bro, har köpt tider för sina friidrottsklubbar. Ett annat aktuellt projekt är att 
hitta en annan placering för Järfälla Motorklubb och deras go-cartbana vilken 
har en osäker framtid i Stäket.  

Barnperspektiv 
En stor del av kommunens barn och ungdomar deltar i kontorets olika 
verksamheter. Befolkningsprognosen visar på att antalet unga kommer att öka 
de närmaste åren. En förutsättning för att kunna erbjuda aktiviteter till ett 
växande antal barn och ungdomar är god tillgång på ändamålsenliga lokaler 
och anläggningar. Anläggningar och lokaler behövs för kommunens egen 
verksamhet, föreningslivets organiserade barn- och ungdomsverksamhet men 
det finns också ett behov av mindre anläggningar i barnens närmiljö som 
uppmuntrar till spontana aktiviteter.  
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2 Anvisningar för 
Lokalförsörjningsplan 2023 

Arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen för perioden 2023 - 2030 ska 
nu påbörjas. Processen med att ta fram lokalförsörjningsplanen sträcker sig 
över perioden maj 2021 till juni 2022. Lokalförsörjningsplanen beslutas i 
samband med budgetbeslutet för 2023. 

I arbetet ska alla kontor som använder eller har behov av lokaler delta. 

Översiktligt beskrivet ser processen ut så här: 

 

 

3 Process lokalförsörjning 2023 

 

Med dessa anvisningar som bas och input ska respektive nämnd ta fram och i 
oktober sammanträdet besluta en Inventeringsrapport som beskriver 
nämndens kommande behov av lokaler.  
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6 Omvärldsanalys 
Upplands-Bros lokalresursplanering påverkas av en rad faktorer i omvärlden, 
som kommunen ofta inte har möjlighet att påverka. Några faktorer i omvärlden 
som kan ha en påverkan på behovet av lokaler för kommunal service redovisas 
därför i detta kapitel. 

6.1 Ljusare tider i sommar (Konjunkturinstitutet, 2021-03-31) 

En andra våg av smittspridning och skärpta restriktioner ledde till att 
konjunkturåterhämtningen i Sverige bröts det fjärde kvartalet i fjol. Fortsatta 
skärpta restriktioner och en tredje våg av smittspridning bidrar till att tillväxten 
blir dämpad det första kvartalet i år. 

Återhämtningen kommer i gång igen så smått det andra kvartalet, trots att 
produktionen i delar av industrin då hämmas av leveransproblem. Det tredje 
kvartalet, när nästan alla vuxna erbjudits vaccin och smittspridningen är lägre, 
ökar hushållen konsumtionen snabbt och konjunkturen vänder tydligt uppåt. 

Lågkonjunkturen förblir trots detta djup under 2021 och arbetslösheten ligger 
fortfarande väl över 8 procent vid slutet av året. 

Trots mycket omfattande ofinansierade åtgärder i år är de offentliga finanserna 
fortsatt starka. Skulle ekonomin utvecklas sämre än prognostiserat finns det 
fortfarande ett stort utrymme att stödja ekonomin ytterligare med offentliga 
medel 

 

6.2 ”Lägre befolkningsökning kommer påverka 
bostadsmarknaden”  

Maria Pleiborn, WSP, Advisory, 10 dec 2020. 

Dödlighet i covid-19 kommer inte påverka befolkningsförändringarna 
nämnvärt, men minskad invandring lär leda till att byggprognoserna får 
nerjusteras. 

Men det som tydligare påverkat vår befolkningsutveckling i år är en 
kraftigt minskad migration. Sveriges folkökning har nästan halverats under de 
tre första kvartalen 2020 och är 44 procent lägre än under 2019. Som de flesta 
minns var 2016 ett rekordår med en folkökning på över 103 000 personer och 
ett invandringsöverskott på över 144 000 personer. I år är 
invandringsöverskottet hittills bara 27 000 personer. 

Migrationen har hindrats till följd av restriktioner och andra resehinder runt om 
i världen. De rörlighetsmätningar som görs visar att all typ av trafik och 
rörlighet har minskat – förutom paketförsändelser och digital trafik. Antalet 
asylansökningar i Sverige har också närapå halverats (de ingår inte i 
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folkmängden ännu) och det kommer att påverka befolkningsutvecklingen under 
lång tid. 

SCB:s prognos från i våras för folkökningen under 2020 ligger på 88 000 
personer – det kommer vi inte att nå upp till eftersom vi hittills bara är uppe i 
knappt 46 000 nya invånare. SCB har varit tvungna att revidera ner sin prognos 
för invandringen varje år efter 2016 och det lär dom få göra nu igen. 

Det kan ju vara så att viss migration förskjuts till post corona och att vi då får 
en kraftigare invandring, men det gäller ju även utvandringen från Sverige. 

Utvecklingen i Stockholmsregionen är tydligast, ner med hela 54 procent. Och 
i Stockholms stad har tillväxten minskat med hela 74 procent jämfört med 2019 
och 70 procent jämfört med genomsnittet under 2000-talet. Under flera år har 
staden förlorat invånare till följd av inrikes flyttningar, men tjänat in det på 
invandringen. Men i år är det totala flyttnettot negativt med hittills över 2 100 
personer. 

Det här kommer naturligtvis att påverka bostadsmarknaden och 
bostadsbehovet framöver. Boverket gör sina beräkningar som i år ska släppas i 
december. SBAB skriver i sin senaste Bomarknadsnytt att ”Fram till 2025 

förväntas antalet hushåll öka med mellan 40 000 och 50 000 per år” och man 
är därför bekymrad över att byggtakten minskar. Jag undrar vem det är som 
förväntar sig det? Tillväxten kommer att bli betydligt lägre och har varit på väg 
ner under flera år.   

6.3 Boverket 

Hög byggtakt för hyresrätter på oväntat stark bostadsmarknad 

Boverket 17 december 2020 
Bostadsmarknaden har utvecklats starkt i år, tvärtemot vårens dystra prognoser. 
Bostadsbyggandet har till och med överstigit bedömningen som Boverket 
gjorde före pandemin. I Boverkets nya prognos förväntas 54 000 bostäder 
påbörjas i år, inräknat nettotillskott genom ombyggnad, och 52 500 bostäder 
påbörjas år 2021. Vi utgår från att bostadsmarknaden rider ut även denna våg 
av globala nedstängningar, även om det är osäkert i vilken utsträckning 
efterfrågan kan hållas uppe vid en inbromsning av samhällsekonomin som 
möjligen kan bli längre än i våras. 

Bostadsbyggandet förväntas öka under 2021 och 2022 
Totalt sett förväntar kommunerna att antalet påbörjade bostäder ökar med 3 
procent år 2021 och med 11 procent år 2022. Jämfört med bedömningarna år 
2020 förväntas 2021 en tydlig ökning av antalet påbörjade bostäder i 
Storstockholm, bland större högskolekommuner utanför storstadsregionerna 
och i gruppen övriga kommuner med fler än 25 000 invånare. En minskning 
förväntas främst i Stormalmö och bland mindre högskolekommuner. År 2022 
förväntas en kraftig ökning av bostadsbyggandet bland mindre 
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högskolekommuner. Även i Storstockholm och bland övriga kommuner med 
fler än 25 000 invånare förväntas betydande ökningar år 2022. 

 

Bostadsbyggandet har ökat i år. Preliminärt påbörjades 55 500 bostäder under 
de senaste fyra kvartalen, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Antalet 
påbörjade hyresrätter i flerbostadshus ökade med drygt 20 procent medan 
antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus har varit 
stabilt totalt sett. 

6.4 Det består – det återgår 

Mattias Goldman – Hållbarhetschef på Sweco, Fastighetstidningen 23 februari 2021 

Vilka förändringar under pandemin återgår till det gamla när den 
äntligen är över och vilka blir det nya normala? Mattias Goldmann ger tre 
nycklar för en bättre prognos – och en falsk. 

Så grumlig den är nu, kristallkulan för fastighetsmarknadens framtid! Så 
mycket beror på faktorer i andra delar av samhället; hur snabbt vi blir 
vaccinerade och hur effektivt skyddet är, hur stark den ekonomiska 
återhämtningen blir och vad som prioriteras från statsmakternas sida. Men en 
viktig del handlar om hur vi kommer att bete oss i framtiden, som individer och 
som samhälle. Här går det att urskilja vad nytt som troligen består och vad som 
återgår till det gamla. I stigande ordning ser jag tre faktorer som avgörande: 

3: Egen vinning. Många är fast rotade i vanemönster som etablerades långt 
före pandemin, och det krävdes en tragisk pandemi för att vi skulle ändra 
beteende. Hur sannolikt det är att de nya vanorna sätter sig, beror rimligen 
mycket på om vi ser positivt på förändringarna. Ur fastighetsperspektiv är det 
spännande och viktigt att följa hur uppskattat det omfattande distansarbetet 
varit. 
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Undersökningar pekar på att vi vill tillbaka till kontoren, seminarierna och 
fikapauserna – men också att vi uppskattar hur det blir lättare att få ihop 
livspusslet när vi inte arbetspendlar varje dag. Om många föredrar att jobba på 
distans någon dag i veckan, och kan visa att arbetsgivaren inte förlorar på det, 
har vi hittat en nyckel till en förändring av stor betydelse för morgondagens 
fastighetsmarknad. 

2: Samhällsnytta. Riksdag, regering och deras motsvarigheter i många andra 
länder slår fast att återstarten efter pandemin är ett tillfälle att skapa ett bättre 
samhälle, ”Build Back Better” med både president Joe Bidens och 
premiärminister Boris Johnsons ord. Särskilt fokus är på klimat och hållbarhet, 
kopplat till att Parisavtalet nu kräver ”enhanced action” från alla länder som 
står bakom avtalet, och att FN:s globala mål Sustainable Development Goals 
ska vara uppnådda år 2030. 

Samma år ska Sverige nå en fossiloberoende fordonsflotta. Några av den 
senaste tidens förändringar gynnar denna omställning till ökad hållbarhet; 
minskat resande gör det lättare att nå klimatmålen och minskade utsläpp gör 
det lättare att klara de hälsorelaterade målen. Räkna med att förändringar som 
bidrar till att uppfylla svåruppnådda samhälleliga mål kommer att understödjas 
och därmed bli bestående. 

1: Inlåsningseffekter. Har man väl gjort en satsning för framtiden, blir den 
oftast bestående. Under pandemin har många skaffat ett större boende, kanske 
flyttat från en lägenhet i stadskärnan till en villa med trädgård längre från city. 
Sommarstugor är hett eftertraktade, med kraftigt stigande priser.  Allt fler 
skaffar hund, med så hög efterfrågan att kennlarna inte kan svara upp mot den. 
Den kanske viktigaste nyckeln för att förstå vad som blir bestående är alltså att 
identifiera om det förändrade beteendet för med sig en ”inlåsningseffekt” eller 

inte. 

Inte självklar: Tidsfaktorn tror jag inte lika mycket på. Att förändringar blir 
mer bestående ju längre de varar är förstås sant – i alla fall om vi inte ens 
minns hur det var innan. Men när det handlar om något eller några år, kan vi 
istället se ett uppdämt behov; jag räknar med att de som har stuga i Spanien 
eller på Österlen kommer att åka dit i högre utsträckning än förut och ser 
betydligt mer fram emot fester och middagar nu än förut. I så fall kan en 
nedlagd Restaurang eller ett igenbommat gym snart öppnas igen. Det kan bli 
med nya ägare och annan inriktning; kanske ledsamt för stamgästen, men inte 
lika noga för fastighetssektorn. 

Nu har ni mina nycklar för att framgångsrikt förutspå förändringarna. Men 
ännu viktigare är att ”efter pandemin” snart inträffar. Håll ut, håll i, håll 
avstånd, så är vi där tillsammans förr än vi vågar hoppas. 
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6.5 Inlåsningseffekter på bostadsmarknaden  

En bidragande faktor till en begränsad rörlighet på bostadsmarknaden brukar 
förklaras med olika inlåsningseffekter. Det handlar till exempel om att 
människor väljer att inte flytta på grund av beskattning på kapitalvinsten. Vid 
ett scenario där inlåsningseffekterna minskar eller försvinner, skulle det kunna 
möjliggöra en större inflyttning i befintliga bostadsområden.  

 

6.6 Så kan ditt kontor förändras efter corona  

SvD 20221-03-01, Sophie Stigfur 

Ödelagda kontor ekar tomma världen över. Pandemin har förändrat hur 
vi jobbar – möjligen för gott, enligt vissa. Men hur ska framtidens kontor 
se ut, om de finns kvar? Här är de hetaste teorierna just nu. 

Kontor 2.0 – ”Hands off” 
Flera är övertygade om att kontorsarbetet kommer att bestå. Dock i ny, 
smittsäker tappning. 

Fastighetsbolaget Cushman & Wakefield har byggt om sitt kontor i Amsterdam 
för att visa på hur postpandemins kontor kan se ut. Här uppmanas de anställda 
bland annat att alltid röra sig motsols på gemensamma ytor för att säkra social 
distansering, rapporterar Forbes. 

– Det kommer att komma ytterligare en pandemi eller bara en vanlig 
influensasäsong. Vi behöver designa för den verkligheten, säger Eve Edelstein, 
grundare av det forskningsinriktande designbolaget Clinicians for Design 
till National Public Radio, USA. 

Automatisering av allt från dörröppning till belysning kan bli utbrett, för att 
anställda ska behöva beröra så få ytor, som knappar och handtag, som möjligt. 
”Hands-off” kallar Reena Agarwal, vd för Center for Active Design, 

utvecklingen. Hon tror att framtida kontorsbyggnader får dörrlösa ingångar till 
exempelvis toaletter, av den typ man ser på flygplatser och idrottsarenor. 

Nya sätt att filtrera luften på kontoret, utökad städning, begränsningar för antal 
personer som får vistas i hissen – eller vid kaffemaskinen – kan alla bli 
bestående förändringar, enligt flera experter som NPR pratat med. 

Jobba hemma – på jobbet 
Undersökningar i flera länder, såväl i Sverige som i USA, pekar mot att många 
vill fortsätta jobba hemifrån även efter pandemin. Vissa spår det öppna 
kontorslandskapets död, till förmån för mindre enskilda kontor. Något som den 
kinesiska affärsmannen Xu Weiping hittat en lite annorlunda lösning på. Han 
är nu i färd med att bygga om 20 kontorsbyggnader i östra London, 
rapporterar The Guardian. 
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De ska bestå av totalt 2 000 ”kuber” – där varje anställd får sitt eget 
självförsörjande mini-hem, på 3 gånger 3 kvadratmeter. Om kuberna, som 
förutom skrivbord även har kylskåp, mikrovågsugn och nedfällbar säng, visar 
sig populära – planerar Weiping att utöka projektet. 

– Vi riktar oss till folk som känner ett motstånd till att återgå till sin normala 
kontorsmiljö. Alla vill ha individuellt utrymme. Det här kombinerar det med 
fördelarna att jobba hemifrån, och kommer att höja arbetsglädjen, säger 
Weiping till tidningen och fortsätter: 

– Jag tror det är den första satsningen av sitt slag inte bara i Storbritannien, 
utan i hela världen. 

Mellanvägen – hybrider 
Många spår att hybridkontor kommer att bli det nya, något som företaget 
Google bland annat gått ut med att man ser över. Arbetsmodellen skulle 
innebära större flexibilitet, en mix av arbete hemifrån och på kontoret. 

En möjlig utveckling tros vara att blir arbetsplatsen snarare blir en mötesplats 
som stärker teamkänslan bland kollegorna, med ökad fokus på social samvaro 
och events, medan själva jobbandet i sig sker där arbetstagaren vill att det ska 
ske. 

– Vi använder de dagar som de anställda jobbar hemifrån till uppgifter som 
kräver koncentration. Något som skulle ta flera timmar att genomföra på 
kontoret kan vara slutfört inom en timme om personen jobbar hemma, säger 
Baruch Silverman, vars finansbolag The Smart Investor gick över till 
hybridmodellen i juni 2020, till BBC. 

Anti-kontor 
Pandemin har gjort människor mer allmänt medvetna om hälsa och välmående. 
Framöver lär det ställas större krav på att det avspeglas även på arbetsplatserna, 
enligt Work Design Magazine – som beskriver ett stundande paradigmskifte 
för kontorsarbete och förutspår framväxten av så kallade ”anti-kontor”. 

En ny mer generell holistisk inställning kan sippra in även på arbetsplatserna. 
Naturmaterial och hållbarhet blir allt viktigare, och inslag som yogastudios, 
möjlighet till barnpassning och terapi på kontoret kan bli ett vanligare inslag 
enligt tidningen. 

Virtuella vägen 
Flera mötesappar är under framväxt, och en av dem går steget längre: med 
målet att användarna skapar egna virtuella kontor. Det rör sig om Topia, som 
satte sitt namn på kartan efter att festivalen Burning Man, som brukar hållas i 
Nevadas öken varje år, ställdes in 2020 på grund av pandemin. 

I appen uppmanades Burning Man-fansen, som annars brukar skapa 
spektakulära campingplatser under festivalens gång, att bygga sina verk 
virtuellt i stället – med illustrationer av allt från plywood till brons. Folk kunde 



50 Inventering av lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 2021-2030 - KFN 21/0173-1 Inventering av lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 2021-2030 : Anvisningar lokalförsörjningsplan 2023

 
Upplands-Bro kommun Datum   12 (60)  

2021-05-19   
 
 

Sid 12 av 60 
 

mingla och besöka varandras byggen genom att gå in i just deras chattrum, 
ungefär på samma sätt som om de hade slagit sig ned utanför deras tält. 

Topia säger sig nu vilja utmana Zoom som kommunikationsplats även för 
vanliga kontorsarbetare, som en av flera start-ups som slåss på marknaden om 
virtuella kontor, rapporterar Quartz. 

6.7 Hybridarbetande 

 

”9 out of 10 organizations are switching to hybrid working, according to a 
McKinsey survey” 

The future will be more hybrid. Prior to the COVID-19 crisis, the majority of 
organizations required employees to spend most of their time on-site. But as 
the pandemic eases, executives say that the hybrid model—in which employees 
work both remotely and in the office—will become far more common. The 
majority of executives expect that (for all roles that aren’t essential to perform 

on-site) employees will be on-site between 21 and 80 percent of the time, or 
one to four days per week.” 
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6.8 Hushållens storlek  

Nordeas rapport ”Sverige: myten om bostadsbristen” (2017)  

I Sverige är hushållen mindre än vad de är i EU, 1,8 jämfört med 2,3 
personer/hushåll. I rapporten görs antagandet att ”det kan inte uteslutas att de 

invandrare som bidrar till befolkningstillväxten framöver kommer att ha 
acceptans, eller till och med preferenser, för något större hushåll”. Förutom att 

det är av betydelse för efterfrågan på bostadsmarknaden kan det få till följd att 
det kan bli en koncentration av befolkningsökning till befintligt bostadsbestånd 
i vissa områden, oavsett bostadsproduktionens volymer.  

6.9 Allt fler 80+ i befolkningen 

Boverket 12 februari 2020 

Under 2020-talet kommer de stora barnkullarna från 1940-talet att bli över 80 
år gamla. Det innebär att de kommer in i en ålder då större behov av vård och 
omsorg ofta inträder. Det ställer i sin tur särskilda krav på bostadsbeståndet och 
efterfrågan på nya bostäder med särskild inriktning på äldre kan komma att öka 
på många håll. 

Medellivslängden har ökat påtagligt och därmed andelen äldre personer i 
befolkningen. Var femte invånare i Sverige är 65 år eller äldre. Andelen 
varierar dock kraftigt mellan olika kommuner. Det finns kommuner där över 30 
procent av invånarna är över 65 år, ofta små kommuner, som under lång tid har 
haft en nettoutflyttning av människor i yrkesverksam ålder. 

Från och med år 2020 kommer antalet invånare över 80 år att öka. Enligt 
SCB:s befolkningsframskrivning i april 2019 kommer antalet invånare över 80 
år att öka med över 50 procent mellan 2019 och 2030. Det motsvarar en ökning 
med mer än 270 000 personer, varav 130 000 kommer att vara över 85 år 
gamla.  

Totalt sett förväntas Sveriges befolkning öka med cirka 775 000 personer 
2019-2030. Av den ökningen förväntas över 40 procent ligga på åldrarna över 
65 år och mer än en tredjedel på åldersgruppen över 80 år. 

För få tillgängliga bostäder 

Vi håller oss friska allt högre upp i åldrarna men de flesta får efter hand 
försämrad syn och hörsel och även nedsatt rörlighet. Det är framförallt i 
åldrarna över 85 år som det blir vanligare att nedsatt funktionsförmåga och 
ökat behov av vård och omsorg ställer särskilda krav på bostaden. Lokalt 
saknas det ofta bostäder och boendemiljöer som är väl anpassade till den äldre 
människans behov. Stora delar av det ordinarie bostadsbeståndet har bristande 
tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet. Så till exempel saknas hiss i 
uppskattningsvis hälften av flerbostadshusen och där det finns hiss når man 
ofta inte hissen utan att passera trappsteg. I småhusen är det vanligt med en 
trappa till entrén och inte sällan ligger badrum och sovrum på övre våningen. 
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Många äldre har en bostad som det blir svårt att bo kvar i om rörligheten 
försämras. 

Flyttfrekvensen bland äldre är ändå generellt sett låg, vilket delvis speglar äldre 
personers preferenser. Många äldre vill helt enkelt helst bo kvar i sin 
nuvarande bostad, så länge det är möjligt. Men de som på äldre dar faktiskt 
skulle vilja flytta till en mer bekväm och lättskött bostad möter på många håll 
ett klent utbud av möjliga alternativ. För att lämna en bostad man kanske bott i 
flera tiotals år, måste det erbjudas ett alternativ som inte bara är fysiskt 
tillgängligt utan också tilltalande i övrigt och dessutom ekonomiskt rimligt 

Andelen äldre som bor i särskilt boende minskar 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen en skyldighet att inrätta särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad av äldre människor som behöver 
särskilt stöd, så kallat särskilt boende. Sådana bostäder fördelas efter 
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. 

Men de allra flesta äldre personer bor kvar där de bott sedan länge eller byter 
till en annan bostad inom det ordinarie bostadsbeståndet. Den eventuella flytten 
till särskilt boende sker allt högre upp i åldrarna. I gruppen 65-79 år är det 
mindre än 2 procent som bor i särskilt boende. Av dem som har passerat 80 är 
det 13 procent av männen och cirka 20 procent av kvinnorna som bor i särskilt 
boende (2018, enligt SCB). 

Antalet bostäder i särskilt boende för äldre har successivt minskat under en 
lång tid. Efterfrågan och behovet av sådana boendeformer har minskat, som en 
följd av den förbättrade hälsan och funktionsförmågan bland äldre. Men det 
handlar också om en medveten politik från samhällets sida att styra mot 
kvarboende genom möjligheter till bostadsanpassning, hemtjänst och 
hemsjukvård. Ändå är det bara runt 5 procent i åldersgruppen 65-79 år som har 
hemtjänst. I åldersgruppen över 80 är det 27 procent av männen och 35 procent 
av kvinnorna som har hemtjänst (2018, enligt SCB). De allra flesta äldre 
personer klarar sig alltså själva - eller med hjälp av anhöriga - i en bostad inom 
det ordinarie bostadsbeståndet. 

Ställer krav på bostadsförsörjningsplaneringen 

För att kunna möta bostadsefterfrågan från en åldrande befolkning behöver 
man från kommunens sida ha ett gott grepp om hur det nuvarande 
bostadsbeståndet ser ut i olika delar av kommunen och hur de äldre invånarna 
bor idag. En annan fråga är hur man ska möta efterfrågan från dem som ska 
jobba inom vården och äldreomsorgen. Se Boverkets webbhandbok om 
bostadsförsörjning, via länk under "Relaterad information". 

"Trygghetsbostäder" kan avse olika saker 

Begreppet trygghetsbostäder används vanligen om boendeformer som riktar sig 
till äldre som känner oro och otrygghet i sitt nuvarande boende och som önskar 
större möjligheter till gemenskap med andra äldre i sitt boende.  
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Men det finns ingen entydig definition av trygghetsbostäder utan det kan 
se ganska olika ut. De trygghetsbostäder som byggdes med statligt 
investeringsstöd under 2010-2014 ska enligt villkoren för stödet rikta sig till 
personer över 70 år, ha gemensamma utrymmen för måltider, samvaro, hobby 
och rekreation samt ha personal som dagligen, på bestämda tider kan stödja de 
boende. Det får inte krävas något biståndsbeslut utan bostäderna ska fördelas 
efter kötid. 

Sedan 2016 finns ett motsvarande stöd till "hyresbostäder för äldre", med 
utrymmen för gemenskap. Åldersgränsen är nu 65 år och kravet på personal 
har modifierats, på så sätt att tillgång till personal kan ersättas med tillgång till 
andra gemensamma tjänster. I den nya stödförordningen används inte 
längre begreppet ”trygghetsbostäder”. Det hindrar inte att den beteckningen 
används om bostäder som tillkommer genom stödet.  

Vård och omsorg ingår inte i trygghetsbostäder eller andra hyresbostäder för 
äldre utan den som behöver det får ansöka om hemtjänst eller hemsjukvård på 
samma villkor som andra. 

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre 

Genom en ändring i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen den 2 april 2019 finns det 
numera en ny form av särskilt boende – biståndsbedömt trygghetsboende för 
äldre. Denna boendeform riktar sig till äldre personer som inte behöver vård 
och omsorg dygnet runt men som känner sig otrygga i sitt nuvarande boende. 
Syftet är att bryta oönskad social isolering och öka tryggheten, genom bland 
annat gemensamma måltider och aktiviteter. Till skillnad från 
trygghetsbostäder enligt den tidigare stödförordningen, är det här fråga om ett 
särskilt boende, där det krävs ett biståndsbeslut från kommunen. 

Seniorbostäder 

Seniorbostäder eller seniorboende används ofta som ett samlande begrepp för 
bostäder som är avsedda för personer över en viss ålder, vanligen 55 år. Det 
finns en rad olika koncept, som marknadsförs under varierande beteckningar av 
kommersiella aktörer. Vissa riktar sig till äldre med särskilda intressen, och 
erbjuder det man ibland kallar livsstilsboende. Bostäderna hyrs ut eller säljs på 
den ordinarie bostadsmarknaden och det krävs inte något biståndsbeslut från 
kommunen. Den som bor i ett seniorboende får vid behov ansöka om hemtjänst 
eller hemsjukvård på samma villkor som äldre personer som bor i en helt 
vanlig bostad. 

 

6.10 Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi 

”Effektivare utnyttjande av befintliga byggnader och lokaler är en viktig 
pusselbit för hållbar omställning. Med stor sannolikhet är alla 
verksamhetslokaler vi behöver redan byggda – de behöver bara omfördelas, 
anpassas och användas mer.”  
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Företrädarna för IVA-projektet ”Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi -
ReCE” rekommenderar bland annat regeringen att se över regelverk, som kan 
främja delning av verksamhetslokaler. Till exempel föreslås att: 

 Se över momsregler, så att de möjliggör delning mellan verksamheter. 
 Modernisera hyreslagen med syfte att uppmuntra delningslösningar. 
 Se över plan- och bygglagen så att detaljplanebestämmelser uppmuntrar 

till flexibilitet. 
ReCE projektet föreslår att kommunerna ska: 

 Erbjuda en öppen digital infrastruktur, med kommunala plattformar 
som synliggör underutnyttjade lokaler och funktioner, matchar behov 
och stödjer replikerbarhet och skalbarhet. 

 Ställa krav på delning i upphandlingar och markanvisningar 

 Skapa detaljplaner som uppmuntrar till flexibilitet för att byggnader ska 
kunna användas på flera sätt, planprogram som förtydligar fördelar med 
delning och exploateringsavtal som styr mot cirkularitet.  

 Ta en proaktiv roll i skapandet av nätverk av aktörer för ökad delning i 
kommunen, exempelvis via kooperativ eller utvecklingsbolag.  

 Skapa mobilitetshubbar där flera mindre aktörer inom mobilitet får 
möjlighet att delta, till exempel genom omvandling av parkeringshus. 
Hubbarna kan byggas ut med lokaldelningsmöjligheter. 

Kommunerna har en viktig roll att spela mellan de invånardrivna och de 
vinstdrivna delningsinitiativen, bland annat genom att ge tillgång till yta men 
också genom att tillhandahålla digital och fysisk infrastruktur som möjliggör 
delning och tar tillvara på de ekologiska, sociala och ekonomiska vinsterna 
med delning av yta.  

Runt om i landet delar kommuner ytor med sina invånare och ideella 
organisationer, både av sådant som under lång tid delats, som samlingslokaler, 
idrottshallar och kulturhus, men även av nyare typer av ytor såsom kök, 
odlingsytor, utrymmen för mobilitetslösningar och användning av det 
offentliga rummet på fler sätt.  

Kommunernas verksamhet handlar i grunden om att ta hand om de 
gemensamma resurserna. De har stora möjligheter att stödja delandet av 
lokaler, både inom kommunens verksamheter (genom att till exempel dela på 
yta och inredning) och genom att dela med sig av yta till andra verksamheter. 
Det finns ett stort intresse hos många kommuner men också en osäkerhet kring 
vad som är tillåtet. Styrmedel och stödsystem behöver förtydligas eller 
reformeras för att göra insatserna framgångsrika och varaktiga. En vägledning 
för svenska kommuner om delningsekonomi från Avfall Sverige och IVL 
Svenska Miljöinstitutet har tittat på vilken roll kommunen kan ta i att leda, 
underlätta för eller vara samverkansarena för delningsinitiativ. Kartläggningen 
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visar att det pågår många mindre initiativ kring delad yta, men att det saknas ett 
samlat ansvar och strategi från kommunernas sida. 

Det finns en mängd former av pågående initiativ inom delning av yta inom 
kommuner, näringsliv och civilsamhälle, exempelvis kommunala lokaler –  

 Nomad Inn var en tidigare lösning i Göteborg för att tillgängliggöra 
kommunal yta.  

 Boffice är en liknande satsning i Solna som erbjuder tillfällig plats på 
olika ytor.  

 I ett flertal kommuner såsom till exempel Göteborg, Stockholm och 
Malmö har skolor öppnats upp för föreningar och invånare utanför 
skoltid.  

 I Järfälla kommun har föreningar fri nyttjanderätt till 
bibliotekslokalerna.  

 I Upplands Väsby har en skola fått en mängd funktioner som skola, 
fritids, rum för stadsledningen och vänthall. 

 Helsingfors och fem andra finska städer har ett öppet bokningssystem, 
Varaamo, satts upp för att privata aktörer ska kunna låna/hyra lokaler.  

 På stadsbiblioteken i Helsingfors kan man låna rum och saker.  
 I Finland har överlag kommunerna krav på sig att lokaler ska 

samutnyttjas. Kvartersvärdar anlitas för att underlätta matchningen i 
nya stadsdelar.  

 Amsterdams kommun tillgängliggör alla sina lokaler för medarbetare i 
olika förvaltningar, som därmed minskar sitt pendlande.  

 I Nederländerna finns en lång tradition av brukaravtal, där invånarna får 
sköta och underhålla utomhusytor såsom parker och stadsodling. 

6.11 Agenda 2030 – Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering 
inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, 
återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver bl.a. 
institutionell kapacitet, och ny teknik.  

Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan sektorer och styrning på flera 
nivåer samtidigt, (nationell, regional, kommunal och lokal nivå) inklusive 
utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv. Hållbar 
stadsutveckling bör särskilt ta hänsyn till kvinnors och flickors behov av 
infrastruktur och sanitet. Hänsyn bör också tas till personer med 
funktionsnedsättning, barn, samt äldre människors behov. 

6.12 Digitalisering 

De stora teknikskiftena som pågår nu skapar förutsättningar för mer flexibla 
arbetsplatser, gör att behovet av butiksytor minskar och erbjuder tekniska 
lösningar för att dela ytor och funktioner. Allt fler produkter blir tjänster. 
Digitalisering i planerings och projekteringsprocessen kan mäta effekterna och 
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underlätta för delning och framtidens anpassningar. Den snabba utvecklingen 
av teknikområden kommer att kräva en adaptiv reglering i nytt samspel mellan 
institutionell och teknisk utveckling. (ReCE projektrapport: Resurseffektiva 
lokaler i Sverige – Lokaldelning som norm). 
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7 Befolkningsprognos 
Nyhet i lokalförsörjning 2023 är att prognosområdena för Bro nu är uppdelade 
i två, dvs totalt är Upplands-Bro uppdelat i fem prognosområden istället för 
fyra som tidigare år.  

Befolkningsprognosen 2021 visar på en betydligt starkare tillväxt än 
föregående prognos. I denna prognos passerar vi 40 000 invånare 2029/2030. 

7.1 Kommunövergripande prognos 

Den senaste befolkningsprognosen för Upplands-Bro kommun sammanställdes 
i april 2021. Prognosen sammanställs av SCB och bygger på underlag från 
kommunen samt statistik som SCB har. Lägenhetsprognosen som är underlag 
redovisas som bilaga 1. 

 
  



50 Inventering av lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 2021-2030 - KFN 21/0173-1 Inventering av lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 2021-2030 : Anvisningar lokalförsörjningsplan 2023

 

  

     

            
            
               

    



50 Inventering av lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 2021-2030 - KFN 21/0173-1 Inventering av lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 2021-2030 : Anvisningar lokalförsörjningsplan 2023

 

  

   

              
             
  



50 Inventering av lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 2021-2030 - KFN 21/0173-1 Inventering av lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 2021-2030 : Anvisningar lokalförsörjningsplan 2023

 
Upplands-Bro kommun Datum   22 (60)  

2021-05-19   
 
 

Sid 22 av 60 
 

 

 

Befolkningsprognosen som helhet återfinns i bilaga 1. 
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8 Struktur på Inventeringsrapport 
Inventeringsrapporten ska innehålla följande rubriker: 

Omvärldsanalys 

Befolkningsprognos 

Verksamheternas kapacitet och lokalbehov 

 Inledning 

 Befintliga lokalresurser (kapacitet) 

 Nyttjandegrad  

 Lokalbehov 

 Känslighetsanalys 

och redovisas uppdelat på: 

Utbildning  

Förskola, grundskola, grundsärskola.  

Utbildning ska använda inskrivningsgrad, dvs hur stor andel av barn boende i 
prognosområdet som går i förskola respektive grundskola i prognosområdet. 
Behoven delas upp på respektive prognosområde. 

Gymnasie- och arbetsliv 

Delas upp på Upplands-Bro gymnasiet, Vuxenutbildning 

Kultur och fritid: 

Sporthallar, Friluftsgårdar, Föreningslokaler, Samlingslokaler, Badplatser, 
Motionsspår, Kulturlokaler, Kulturfastigheter. 

Relevanta nyckeltal i Kolada för jämförbara kommuner (som bilaga) 

Social 

Delas upp på Gruppbostäder, Servicebostäder, Daglig verksamhet, Stöd och 
behandling, Socialpsykiatrin, Sociala lägenheter, Arbetsmarknad, integration 
och försörjning 

Äldre och omsorg 

Administration, Förebyggande enheten, Hemtjänst, Vård- och 
omsorgsboenden, Trygghetsboenden 

Teknik 

Kretsloppscentraler, VA-anläggningar 

Kommunstyrelsen 
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Administration, Arkiv, Civilförsvarsförråd 

Upplands-Bro hus och Upplands-Bro kommunfastigheter 

Redovisar planerade förändringar i fastighetsbeståndet 

 

 

9 Utveckling och avveckling 

9.1 Pågående projekt 

Ny skola i Bro 

En ny skola i Bro ska uppföras. Detaljplanering pågår och planeras vara klar 
till årsskiftet 2021/22. Skolan planeras tas i bruk till höstterminen 2024. 

Gruppboende LSS 

Ett nytt gruppboende planeras i Brunna. Gruppboendet omfattar 6 lägenheter. 

Förskola i Håbo-Tibble 

Ny förskola i Håbo-Tibble ska uppföras. Kapacitet ska vara ca 80 barn och 
beräknas bli klar till höstterminen 2022. 

 

9.2 Planerad avveckling av lokaler 

Violinvägen 4 

Paviljongboendet på Violinvägen 4 avvecklas i slutet av 2021. 

Ekhammar förskola 

Paviljong förskolan på Ekhammar avvecklas i slutet av 2021. 

Lindhagaberg 

Försäljning av fastigheten påbörjad. 

 

9.3 Planerade nya lokaler 

Ny förskola i gamla Bro. 

Nytt gruppboende LSS (LSS2) 
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Upplands-Bro kommun Datum   25 (60)  

2021-05-19   
 
 

Sid 25 av 60 
 

10 Lokalinventering 
I bilaga 3 finns en inventering av befintliga lokaler.  

Som objektnummer används Anläggningsnummer – de nummer som 
investeringar ges i anläggningsregistret samt Områdesnummer, som är de 
nummer som Upplands-Bro kommunfastigheter använder i sitt 
fastighetssystem. Många objekt saknar dock anläggningsnummer alternativt 
har fler anläggningsnummer i anläggningsregistret. 
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Upplands-Bro kommun Datum   26 (60)  

2021-05-19   
 
 

Sid 26 av 60 
 

11 Bilaga 1: Lägenhetsprognos 

 

 

 

Prognos på antalet inflyttningsklara 
lägenheter 2021-2030 i Upplands-Bro 
kommun  

(prognostiserade inflyttningsår)

Område NYKO Hustyp 1
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Summa

Bro
Öster om Kockbacka (del av Härnevi 29:1) 001 SM 25 25 25 25 25 25 150
Södra Finnsta (Fjärilsstigen) 001 SM 45 45

Södra Finnsta (Fjärilsstigen) 001 FH 50 50
Köpmanvägen 001 FH 45 45
Stationsv. 44 (Gamla affären) 001 FH 45 45
Täppan större område Härnevi 1:34 001 FH 50 50 100
Trädgårdsstaden i Bro 001 SM 25 25 25 25 100
Trädgårdsstaden i Bro 001 FH 50 50 100 100 100 100 100 100 700
Jurstagård 001 SM 20 20 15 15 15 15 100
Tegelhagen 001 SM 25 42 30 33 45 43 20 20 20 20 298
Tegelhagen 001 FH 279 410 141 287 58 112 84 84 84 84 1623
Säbyholm 002 SM 30 30 30 90
Säbyholm 002 FH 30 30 60
Förtätning Ådö 002 SM 5 5 5 15
Ådö skog, Ådö 1:92-93 Och ådö Stora Lugnet 002 SM 3 3 3 3 2 2 2 18
Klockaren och Härnevihage (del av Brogår 1:88) 001 SM 30 30 23 23 22 22 150
Klockaren och Härnevihage (del av Brogår 1:88) 001 FH 50 50 13 13 12 12 150
Tammsvik 002 SM 30 30 23 23 22 22 150
Tammsvik 002 FH 25 25 50
Önsta 001 SM 25 25 13 13 12 12 100
Eriksberg-Raskeboda 001 SM 5 5 5 5 5 5 30
Bro centrum 001 SM 15 4 4 4 3 30
Bro centrum 001 FH 50 13 13 12 12 100
Summa SM, Bro SM 25 42 65 116 218 196 156 155 152 151 1276
Summa FH, Bro FH 279 410 266 412 333 387 210 210 208 208 2923
Summa Bro 304 452 331 528 551 583 366 365 360 359 4199

1 SM=småhus
   FH=flerbostadshus

Kungsängen
Ringvägen 003 FH 40 150 50 240
Svartviks strand (Kungsängens kyrkby 2:164, 
Gjuteritomten) 003 FH 95 95 190
Bergvägen 003 SM 25 25
Bergvägen 003 FH 0
Rankhus 003 SM 25 25 25 25 100
Rankhus 003 FH 75 75 75 75 300
Ekhammars gård 003 SM 15 15 30
Ekhammars gård 003 FH 0
Nytt LSSboende som ska ers skyttens väg 
Brunna Konstvägen 004 FH 6 6
Kasen, Ekhammar 4:200 m fl NYTT 003 FH 0
Tibbleängen, öster om Tibble torg 003 SM 25 25 20 70
Tibbleängen, öster om Tibble torg 003 FH 60 50 110
Norrboda-Brunna handels- o verks.omr.
Brunna Park 003 SM 20 20 15 15 15 15 100
Norrboda-Brunna handels- o verks.omr.
Brunna Park 003 FH 75 75 38 38 37 37 300
Brunna, Viby 19:3 (vid gamla COOP) 004 SM 75 75 44 44 44 43 325
Brunna, Viby 19:3 (vid gamla COOP) 004 FH 100 100 75 75 75 75 500
Korsängen (södra Gröna dalen) 003 SM 25 19 19 19 18 100
Korsängen (södra Gröna dalen) 003 FH 50 50 50 50 50 50 300
Ålsta-Aspvik-Ensta 003 SM 10 5 5 5 5 30
Lennartsnäs 003 SM 10 10 20
Långsand 003 SM 5 5
Norra Stäksön 003 SM 8 8 7 7 30
Norra Stäksön 003 FH 38 38 37 37 150
Örnäs 003 SM 25 25 25 25 25 125
Örnäs 003 FH 50 13 13 12 12 100
Gröna udden/Strandvägen 003 SM 5 5 10
Summa SM, Kungsängen SM 0 0 0 25 155 230 141 141 140 138 970
Summa FH, Kungsängen FH 0 46 150 205 370 275 289 289 286 286 2196
Summa Kungsängen 0 46 150 230 525 505 430 430 426 424 3166

Styckebyggnader Olika SM 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

Summa SM, kommunen SM 35 52 75 151 383 436 307 306 302 299 2346
Summa FH, kommunen FH 279 456 416 617 703 662 499 499 494 494 5119
Kommunen totalt 314 508 491 768 1086 1098 806 805 796 793 7465

1 SM=småhus
   FH=flerbostadshus
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Upplands-Bro kommun Datum   44 (60)  

2021-05-19   
 
 

Sid 44 av 60 
 

Bibliotek KFN 10010 606 Bro UBKF Finnsta 1:166 Brohuset 
Bibliotek 
Trygghetsc
entrum 

1993 1 
880 

BRA 1 483 Inhyser 
Trygghetscentr
um (KS) 

Bostad 
och stall 

KFN 90425 788 Bro UBK Kvista 2:5 Kvistaberg 1910 337 BTA   Ingen 
verksamhet, 
bostad o stall 

Friluftsgår
d 

KFN 10380 781 Bro UBK Hällkana 1:1 Hällkana 
Ekonomiby
ggnad, 
Café 

1992 420 BTA   Ekonomibyggn
ad, Café 
Badplats, 
friluftsgård 
Vid 
Lejondalssjön 

Friluftsgår
d 

KFN 10470   Kung
säng
en 

UBK Kungsängens-
Tibble 1:3 

Lillsjöns 
friluftsgård 

2021 195 LOA   Återuppbyggna
d pågår 

Föreningsl
okal 

KFN 10680   Kung
säng
en 

UBK Kungsängens 
Kyrkby 2:95? 

KSK 
föreningsst
uga 

  185 BTA   Furustedska 
villan 

Föreningsl
okal 

KFN 10691 724 Kung
säng
en 

UBK Kungsängens 
Kyrkby 2:1 

Marint 
föreningshu
s 

  282 BTA   Sjöscouter och 
konferens 
Nere vid 
vattnet i K-Ä. 
Uthyres även 
som 
samlingslokal 

Föreningsl
okal 

KFN 10691 724 Kung
säng
en 

UBK Kungsängens 
Kyrkby 2:1 

Marint 
föreningshu
s, förråd 

  48 BTA   Sjöscouter och 
konferens 

Föreningsl
okal 

KFN 10750 780 Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tibble Kyrkby 
17:2 

Tibblegårde
n 

1945 240 BTA   Föreningsgård 
UK har tillfällig 
fsk i gården, 
hyr av UBKF 

Föreningsl
okal 

KFN 10930 764 Bro UBK Bro-Råby 
3:128 
(Råbyparken) 

Korpen   985 BTA     

Förvaltnin
gslokal 

KFn   503 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Kulturskola
n Gamla 
gymnastikh
uset 
(Hus F/ 
Gula huset) 

  654 LOA     

Förvaltnin
gslokal 

KFN 10223 503 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Kulturskola
n 
(Ekhammar
skolan) 
(Trapphuse
t/Blå 
huset/Hus 
E) 

  289 LOA     

Hembygd
sgård 

KFN 10410 754 Bro UBK Bro Prästgård 
6:16 

Klint 1800 92 BTA   Hembygdsgård 

Idrottsplat
s 

KFN 23210 775 Bro UBK Bro Gård 1:84 Bro IP 1973 360 BTA   Omklädn.pavilj
ong 

Idrottsplat
s 

KFN 23230 719 Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
4:21 

Kungsänge
n IP 

1971 396 LOA   Omklädningsru
m 

Idrottsplat
s 

KFN 23220 776 Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tibble-Ålsta 
6:6 

Klockardale
ns IP 

1973 190 BTA   Omkl.paviljong, 
Håbro IP 

Idrottsplat
s 

KFN 23230 719 Kung
säng

UBK Ekhammar 
4:21 

Kungsänge
n IP 

  526 BTA   Kontor o 
samlingslokaler
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Upplands-Bro kommun Datum   45 (60)  

2021-05-19   
 
 

Sid 45 av 60 
 

en , nya IP 

Idrottsplat
s 

KFN 23230 719 Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
4:21 

Kungsänge
n IP 

  90 BTA     

Idrottsplat
s 

KFN 23230 719 Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
4:21 

Kungsänge
n IP 

  750 BTA   Teknik och 
personalutrym
me 

Kulturfasti
ghet 

KFN 10230   Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tibble Kyrkby 
17:2 

Fattigstuga
n 
Klockarbord 

1860 46 BTA     

Kulturfasti
ghet 

KFN -   Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tibble Kyrkby 
17:4 

Klockarloge
n 

 19x
x 

        

Kulturfasti
ghet 

KFN 90424 788 Bro UBK Kvista 2:5 Kvistaberg 1910 46 BTA   Ingen 
verksamhet, 
verkstad 

Simhall KFN 10014 606 Bro UBKF Finnsta 1:166 Simhallen  1993 1 
806 

BRA 912   

Sporthall KFN 12033   Kung
säng
en 

UBK Kungsängens 
kyrkby 2:9 

Kungsänge
ns sporthall 

          

Sporthall KFN 12036   Kung
säng
en 

UBK Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammar
hallen 

          

Sporthall KFN 23212 787 Bro UBK Bro Prästgård 
4:1 

Fotbollshall
en Bro IP 

2011 3 
719 

BTA   Fotbollshallen 
Bro IP 

Sporthall KFN -   Kung
säng
en 

UBK Kungsängens-
Tibble 1:393 

Nya 
sporthallen 
Ekhammar 

2020 2 
700 

BTA   "Pingishallen" 

Stallbyggn
ad 

KFN 10560 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Ridanläggni
ng 
Prästtorp  

          

Stallbyggn
ad 

KFN 10560 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Ridanläggni
ng 
Prästtorp  

          

Stallbyggn
ad 

KFN 10560 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Ridanläggni
ng 
Prästtorp  

          

Stallbyggn
ad 

KFN 10560 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Ridanläggni
ng 
Prästtorp +  
stallar 

1984
/201
7 

1 
405 

BTA   Ny 
stallbyggnad 
Finns även 
ridhus 

Sporthall KFN 10338 505 Brun
na 

UBKF Brunna 7:132 Hagnäshall
en 

2007 1 
438 

BRA 771   

Förvaltnin
gslokal 

KS 15260 525 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
kyrkby 2:17 

Kommunhu
set 

  4 
083 

LOA 1 042   

Förvaltnin
gslokal 

KS 15261 525 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
kyrkby 2:17 

Kulturhus   2 
406 

LOA 2 393   

Förvaltnin
gslokal 

KS 15430 774 Bro UBK Klöv och Lilla 
Ullevi 1:5 

Civilförsvar
sförråd 2 st 

1969 600 LOA     

Förvaltnin
gslokal 

KS -   Bro UBK Bro-Önsta 
2:13 

Civilförsvar
sförråd Bro 

  1 
251 

BTA   Civilförsvarsförr
åd 2 st 
ev Ullevivägen 
6 

Förvaltnin
gslokal 

KS -   Kung
säng
en 

Sparb
anken 
i 
Enköpi

Kungsängens 
Kyrkby 2:263 

Torget 1C   222 LOA   Fackliga kontor 
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Sid 46 av 60 
 

ng 

Bostad MEX 10530   Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
4:131 

Rankhus           

Bostad MEX 10540   Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
7:10 

Rankhus         Hyrs ut till 
privatperson 

Bostad MEX 25508   Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
7:4 

Rankhus         Hyrs ut till 
privatperson 

Bostad MEX 10260   Bro UBK Härnevi 2:12 Fredriksber
g 

1896         

Bostad MEX 90423 788 Bro UBK Kvista 2:5 Kvistaberg 1944 165 BTA   Personalbostad 
Bostad MEX 90423 788 Bro UBK Kvista 2:5 Kvistaberg  1923 205 BTA   Personalbostad 
Bostad MEX 90421   Kung

säng
en 

UBK Ekhammar 
7:5 

Rankhus         Hyrs ut till 
privatperson 

Bostad MEX -   Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
7:3 

Rankhus         Står tom. 
Förfallen/för 
dålig för 
uthyrning. 

Camping MEX 25512   Bro UBK Björknäs 1:2 Björknäs 
camping 

          

Camping MEX 25512   Bro UBK Björknäs 1:3 Björknäs 
camping 

          

Camping MEX 25512   Bro UBK Björknäs 2:1 Björknäs 
gård 

1914 
 

       Mangårdsbygg
nad och 
ekonomibyggn
ad 

Camping MEX 25512   Bro UBK Björknäs 2:40 Björknäs 
camping 

          

Ekonomib
yggnad 

MEX 25512   Bro UBK Björknäs 2:1 Lada 19xx       Hyrs ut till 
samfällighet 

Ekonomib
yggnad 

MEX 25310   Bro UBK Lilla 
tingsviken 1:1 

Lilla 
Tingsviken 
lada 

17xx         

Ekonomib
yggnad 

MEX -   Bro UBK Härnevi 9:31 Skeppsbac
ka 

        3 st 

Ekonomib
yggnad 

MEX -  Bro UBK Kockbacka 
2:1 

Ekboda 1936    Två lador 

Ekonomib
yggnad 

MEX -   Bro UBK Kockbacka 
2:1 

Stora 
Sandhagen 

        De två stora 
ladorna hyrs ut 
till privatperson 
4 st 
Kommer att 
vara avflyttad 
2017 

Ekonomib
yggnad 

MEX 25310   Bro UBK Stora 
Tingsviken 1:1 

Stora 
Tingsviken 
lada 

1930       "Tillförs 
jordbruksarren
det". Stod tom 

Exploateri
ngsfastigh
et 

MEX -   Bro UBK Bro Gård 4:1 Audiodisc           

Exploateri
ngsfastigh
et 

MEX -   Bro UBK Härnevi 1:70 Härnevi 
Skolväg 5 

1984 137       
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Exploateri
ngsfastigh
et 

MEX -   Bro UBK Härnevi 1:11 Härnevi 
Skolväg 7 

1951 213       

Exploateri
ngsfastigh
et 

MEX -   Bro UBK Härnevi 1:89           Mark som "blev 
över" när 
Lärarvägen 
styckades av 
och såldes. 

Exploateri
ngsfastigh
et 

MEX -     UBK Korsängen 
1:28 

            

Fritidsbost
ad 

MEX 10040 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Aspvik, 
Hembränne
ri 

        Uthyrd 
privatperson 

Fritidsbost
ad 

MEX 10060 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Aspvik, 
Längan 

        kostar 2,2 mnkr 
att renovera 

Fritidsbost
ad 

MEX - 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Aspvik, 
Mjölnarbost
ad 

1856       Nyttjas av 
privatperson 

Fritidsbost
ad 

MEX -   Bro UBK Kockbacka 
2:3? 

Kockbacka 
mangårdsb
yggnad 

          

Fritidsbost
ad 

MEX -   Bro UBK Kockbacka 
2:4 

Sandboda 
torp 

18xx       Står tom 

Fritidsbost
ad 

MEX -   Bro UBK Härnevi 9:19 Skeppartor
p 

        Rivningsobjekt 

Fritidsbost
ad 

MEX 10730   Bro UBK Härnevi 2:13 Svartkärret 1859         

Fritidsbost
ad 

MEX -   Bro UBK Härnevi 2:11             

Föreningsl
okal 

MEX - 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Aspvik,            

Föreningsl
okal 

MEX 90075   Bro UBK Alby 5:1 Brukshunds
klubb 

1976 82 BRA     

Föreningsl
okal 

MEX 10430   Bro UBK Kockbacka 
2:1 

Kocktorps 
motorgård 

1927 160 BRA   Saneringsfastig
het 

Föreningsl
okal 

MEX -   Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tjusta 2:11 Lindströms
ka huset 

1869       hyrs av 
hembygdsfören
ingen 

Förråd MEX 90645   Bro UBK Bro Prästgård 
1:101 

Fd 
telestatione
n 

1960 920 BTA   Gamla 
telestationen! 
Förråd 

Gillestuga MEX -   Bro UBK Björknäs 2:1 Ligger 
brevid Lilla 
Granskog 

        hyrs ut till 
privatperson 

Handel MEX 10940 766 Bro UBK Härnevi 32:1 
(Bro 
Prästgård 4:1) 

Bro 
Stationshus 

1876 299 BTA   Uthyrning till 
blomsterhandel 
och café 

Kulturfasti
ghet 

MEX - 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Aspvik, 
Kvarnstuga
n 

        Står tom Bör 
investera ca 
300 tkr 

Kulturfasti
ghet 

MEX -  Bro UBK Hällkana 1:1 Hällkana 
torp 

18xx     

Småhus MEX -   Låss
a 

UBK Björknäs 2:43 Stora 
Granskog 

1873       Står tom. 
Byggnad går ej 
att rädda. 

Uthyrning
slokal 

MEX 10050 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Aspvik, 
Kvarnförråd 

        Lada - hyrs ut 
till privatperson 

Förvaltnin
gslokal 

SBN 12032 130 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:14 

Gamla 
polishuset 

1989 229 LOA     
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Förvaltnin
gslokal 

SBN 12032 130 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:14 

Gamla 
polishuset 

1989 100 LOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13410     Brf 
Proste
n 

  Byggmästar
v 3 

  40 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13420     Brf 
Proste
n 

  Byggmästar
v 5 

  35,8 BOA   Vakant 

2:a hands 
lgh 

SN 13430     Brf 
Proste
n 

  Byggmästar
v 7 

  40 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13500     BRF 
Tibble 

  Hjortronväg
en 63 

  45 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13550     BRF 
Tunnbi
ndaren 

  Kristallstige
n 2 

  69 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13560     BRF 
Tunnbi
ndaren 

  Kristallstige
n 6 

  72 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13580     Brf 
Proste
n 

  Lantmätarv 
23 

  35,8 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13590     Brf 
Proste
n 

  Lantmätarv 
31 

  39,7 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13620     Brf 
Repsla
garen 

  Melofonstig
en 7 

  77,5 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13640     Brf 
Ekham
mar 

  Mullbärsstig
en 29 

  45 BOA   Vakant 

2:a hands 
lgh 

SN 13660     Brf 
Proste
n 

  Målarvägen 
8 

  59,7 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13860     BRF 
Sadel
makar
en 

  Trombonsti
gen 20 

  65,5 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13870     BRF 
Sadel
makar
en 

  Trombonsti
gen 7 

  66,5 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13880     BRF 
Sadel
makar
en 

  Trombonsti
gen 9 

  66,5 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     
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2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

        BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

      BOA   Vakant 

2:a hands 
lgh 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

        BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

        BOA   Vakant 

2:a hands 
lgh 

SN - 130 Kung
säng
en 

UBH   Östervägen 
10 

    BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969   BOA     

2:a hands 
lgh 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969   BOA     

2:a hands 
lgh 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969   BOA     

2:a hands 
lgh 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969   BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro Hembl
a 

        BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro Hembl
a 

        BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro Hembl
a 

        BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro Hembl
a 

        BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro UBH         BOA     

Bostad SN 11503?   Bro UBK Härnevi 7:17 Lindhagabe
rg 

1860
/ 

365 BTA   Vakant 
Fd nyanlända. 
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1929 Fd värdshus. 
Politiskt beslut 
finns för 
försäljning 

Förråd SN -   Bro UBH               

Förvaltnin
gslokal 

SN 13040     Brf 
Vinbär
et 

Kungsängens-
Tibble 1:397 

            

Förvaltnin
gslokal 

SN 12041   Brun
na 

extern   Mätarvägen         Trp & service . 
Hyresavtal 
uppsagt 

LSS SN 13530     Brf 
Norrhö
jden 

  Knektvägen 
1 

  40,5 BOA     

LSS SN 13540     Brf 
Norrhö
jden 

  Knektvägen 
1 

  40,5 BOA     

LSS SN 13670     Brf 
Norrhö
jden 

  Ringvägen 
12 

  55 BOA     

LSS SN 13680     Brf 
Norrhö
jden 

  Ringvägen 
12 

  40,5 BOA     

LSS SN 13840     BRF 
Utsikts
höjden 

  Torget 9   40,7 BOA     

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN 10120   Kung
säng
en 

UBK Sylta 1:24 Bergvik 1957 57 LOA   96 kvm i avtal 
(MEX) 

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN 10840   Kung
säng
en 

Väster
port 
E18 
AB 

Ekhammar 
4:452 

Vävaren   620 LOA     

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN 10840 519 Brun
na 

UBKF Brunna 4:830 fd Vävaren 
& 
Sinnesverk
staden 

1979 763 BRA 354 Vakant, 
Uppsagd 
Hyra tom 2021-
04-30 

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN 12008 524 Brun
na 

UBKF Brunna 4:876 Palmen   260 BRA 1 395 fd Lane 

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN -   Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 Café 
Fjärilen 

          

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN -   Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 Cafe 
Fjärilen och 
fd Media 

          

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN 10700 613 Bro UBKF Härnevi 1:31 Härnevi 
Skolväg 8 

  112 BRA 321 ägd paviljong 
Temporent 

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN -   Bro Hembl
a 

Finnsta 1:16 Fjärilsstigen 
3-5 

  400 LOA   Uppsagd, 
Lämnad. 

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN -   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:273 

fd Café 
4:an 

  --     Vakant 
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LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15240 152 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:75 

Furuhälls 
gruppbosta
d 

2007   BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15240 152 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:75 

Furuhälls 
gruppbosta
d 

2007   BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15240 152 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:75 

Furuhälls 
gruppbosta
d 

2007   BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15240 152 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:75 

Furuhälls 
gruppbosta
d 

2007   BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15240 152 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:75 

Furuhälls 
gruppbosta
d 

2007   BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15240 152 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:75 

Furuhälls 
gruppbosta
d, 
gemensam 

2007 88 LOA   5 lgh+ 88 kvm 
gemyta 

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15290   Kung
säng
en 

LSS 
Bostäd
er 
Sverig
e AB 

Ekhammar 
4:408 

Skyttens 
gruppbosta
d 

  219 LOA   5 lgh+gem yta 

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

    BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

    BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

    BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

  173 LOA   6 lgh+173 kvm 
gem yta 

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

    BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

    BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

    BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 12001 173 Bro UBH Härnevi 12:42 Kamrerväg
ens 
gruppbosta
d 

2012 218 LOA   Gem yta 

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 12001 173 Bro UBH Härnevi 12:42 Kamrerväg
ens 
gruppbosta
d 

2012 282 BOA   6 lgh 
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LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15300   Bro Mälard
alen 
Omsor
gsfasti
gheter 
/Kvalit
ena 

Finnsta 2:25 Lejondals 
gb, Gula 
Villan 

  390 BOA
/LOA 

1 490 5 lgh+ gem yta 

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15300   Bro Mälard
alen 
Omsor
gsfasti
gheter 
/Kvalit
ena 

Finnsta 2:25 Lejondals 
gb, Gula 
Villan Gem 

          

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15300   Bro Mälard
alen 
Omsor
gsfasti
gheter 
/Kvalit
ena 

Finnsta 2:25 Lejondals 
gb, Rosa 
Villan 

  390 BOA
/LOA 

1 490   

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15300   Bro Mälard
alen 
Omsor
gsfasti
gheter 
/Kvalit
ena 

Finnsta 2:25 Lejondals 
gb, Rosa 
Villan Gem 

        6 lgh+ gem yta 

LSS 
Gruppbost
ad 

SN - 057 Bro UBH Bro-Råby 
3:150 

Parkvägens 
gruppbosta
d 

2018 718 BOA
/LOA 

0 6 lgh+ gem yta 

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken, 
personal 

2007       10 lgh+ gemyta 

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231 161 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         
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LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:273 

Kungsänge
ns 
servicehus, 
personal 

        10 lgh+ gemyta 

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen          

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN - 403 Brun
na 

UBK Brunna 6:1 Violinvägen 
4  

  540 BRA 6 665 Uppsagd till 
dec 2021 
6st 2:or & 11st 
1:or 

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969         

Nyanländ
a 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969         

Nyanländ
a 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969         
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Nyanländ
a 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969         

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro UBH               

Stöd och 
behandlin
g 

SN 10700 613 Bro UBKF Härnevi 1:31 Härnevimot
tagningen 

1976 937 BTA 424   

Stöd och 
behandlin
g 

SN 15320 110 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:253 

Solängen 1980 318 BRA   Ungdomsmotta
gning 

Stöd och 
behandlin
g 

SN 15153   Bro Hembl
a 

Finnsta 1:13 Skutan   128 LOA   Dåligt skick. 
Uppsagd 

Stöd och 
behandlin
g 
Daglig 
verksamh
et 

SN 15100 171 Bro UBH Härnevi 1:73 Allégården 1994 808 LOA   DV och social 
psyk 

Trygghets
boende 

SN - 210 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:273 

Torget 4 1980 1 
771 

LOA     

Gata & 
park 

TN 10280 614 Bro UBKF Klöv och lilla 
Ullevi 1:28 

Ulleviförråd
et 

1976 1 
156 

BTA 0   

Gata & 
park 

TN 10280 614 Bro UBKF Klöv och lilla 
Ullevi 1:28 

Ulleviförråd
et, ny 
personalby
ggnad 

  243 BRA 640 2021: Hyran 
avser båda 
lokalerna 

Kretslopps
central 

TN 24120   Brun
na 

UBK Viby 19:37 Kretsloppsc
entralen 
Brunna 

          

Kretslopps
central 

TN 24110   Bro UBK Klöv och Lilla 
Ullevi 1:5 

Kretsloppsc
entralen 
Skällsta 

          

VA TN 22266         PST Lillsjön 2008         
VA TN 22267         PST Ådö 2010         
VA TN 22268         PST 

Tammsvik 
2010         
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VA TN 22420       Korsängen 
10:1/Kyrkbyn 
2:1 

PST 
Kungsänge
n 

1968         

VA TN 22430       Kungsängens 
Kyrkby 2:25 

PST 
Strömkarle
n 

1980 
(200
2) 

        

VA TN 22440       Brunna 5:1 PST 
Stafflivägen 

1975         

VA TN 22450       Brunna Viby 
19:14 

PST Kabi 1978         

VA TN 22460       Viby 19:18 PST 
Ebbtorp 

1969 
(199
5) 

        

VA TN 22470         PST Tång 1992         
VA TN 22480         PST 

Almare 
1999         

VA TN 22510       Nygård 2:6 PST 
Nygård 

1968         

VA TN 22520       Klöv och Lilla 
Ullevi 1:5 

PST 
Fliesbergs 

1972         

VA TN 22530       Finnsta 1:167 PST 
Skogsklock
evägen 

1971         

VA TN 22550         PST 
Svartviken 

2005         

VA TN 22560       Finnsta 1:2 PST 
Kockbacka 

2007         

VA TN 22580         PST Smidö 2010         
VA TN 24225         PST 

Lejondalsvä
gen 

2012         

VA TN 24276         PST 
Symetriväg
en 

2014         

VA TN             2015         
VA TN                       
VA TN                       
VA TN             1970         
VA TN             1996         
VA TN             1996         
VA TN 22570   Bro UBK Bro Gård 1:84 PSt Bro hof 2006         
Förskola UN 10020 508 Brun

na 
UBKF Brunna 4:669 Artisten 

förskola 
2007 870 BRA 1 047   

Förskola UN 10110 509 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:257 

Bergshöjde
n förskola 

1980 639 BRA 892   

Förskola UN 10160 510 Brun
na 

UBKF Brunna 4:502 Brunna 
förskola 

1972 964 BTA 718   

Förskola UN 10180 511 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:288 

Klockaräng
en förskola 

2005 1 
200 

BRA 680   

Förskola UN 10310 514 Brun
na 

UBKF Brunna 7:133 Hagnäs 
förskola 

1981 613 BTA 836   

Förskola UN 10130 607 Bro UBKF Finnsta 1:230 Blommans 
förskola 

2001 807 BTA 479   

Förskola UN 10460 512 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:165 

Lillsjö 
förskola 

1979 937 BTA 529   

Förskola UN - 607 Bro UBKF Finnsta 1:230 Blommans 
förskola, 
tillbyggnad 

  410 BRA 1 642 2021: 
preliminär hyra 
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Upplands-Bro kommun Datum   56 (60)  

2021-05-19   
 
 

Sid 56 av 60 
 

Förskola UN 10630 513 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:337 

Rönnbäret 
förskola 

1976 876 BTA 761   

Förskola UN 10632 522 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:473 

Norrboda 
förskola 

2009 1 
210 

BTA 1 449   

Förskola UN 10830 515 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:162 

Lillsjö 
förskola (fd 
Vulkanen 
förskola) 

1977 466 BTA 1 471 Lillsjön yngre 
numera! 

Förskola UN 12031 402 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:41 

Ekhammars 
förskola 

  955 BRA 4 594 Inhyrd 
paviljong tom 
2021-12-31 

Förskola UN 12048   Kung
säng
en 

Rikshe
m 

Kungsängens-
Tibble 1:654 

Kristallen           

Förskola UN 12053 526 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:306 

Ringblomm
ans 
förskola 

2020 1 
300 

BRA 2 819 BFV bedömt 
per 2020-12-
31, prel. hyra 
avser 2021 

Förskola UN 13060 769 Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tibble Kyrkby 
17:5 

Håbo-
Tibble 
kyrkby 

        Brf  
kompletterad 
med 
Tibblegården 
pga brand 

Förskola UN 10240 608 Bro UBKF Finnsta 1:231 Finnstaberg 
förskola 

1981
/200
9 

1 
174 

BRA 1 244   

Förskola UN 10520 609 Bro UBKF Finnsta 1:269 Norrgrinden
s förskola 

  1 
150 

BTA 0 Riven 

Förskola UN 10521 606 Bro UBKF Finnsta 1:166 Norrängen 
förskola 
paviljong 

  530 BRA 2 409 Inhyrd 
paviljong 

Förskola UN 10521 606 Bro UBKF Finnsta 1:166 Norrängen 
paviljong 
utökning 

  140 BRA 1 845 Inhyrd 
paviljong 

Förskola UN 10612 617 Bro UBKF Härnevi 8:12 Rosenänge
n förskola 

2007 1 
200 

BTA 1 124   

Förskola UN 10610 610 Bro UBKF Bro Råby 
3:129 

Råby 
förskola 

1996
/200
9 

1 
583 

BRA 1 350   

Förskola UN 10780 604 Håbo
-
Tibbl
e 

UBKF Tjusta 2:11 Tjustaskola
n 
Röda villan 

1898 197 LOA 0 "Röda villan" 

Grundsärs
kola 

UN - 503 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammars
kolan 
Grundsärsk
ola 
Provisorisk 

2015 460 BRA 2 254 Inhyrd 
paviljong 
Grundsär i 
paviljong 

Grundsärs
kola 

UN - 503 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammars
kolan 
Grundsärsk
ola 
Provisorisk 
Tillbyggnad  

  162 BRA 3 092 Inhyrd 
paviljong 

Skola UN 10100 502 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:212 

Bergaskola
n 

1971 3 
633 

BTA 429   

Skola UN 10170 501 Brun
na 

UBKF Brunna 4:670 Brunnaskol
an 

1977 3 
350 

BTA 508   

Skola UN 10210 503 Kung
säng

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammars
kolan 

1958
/196

10 
640 

BRA 500 Yrkes huset 
(Källskolan) 
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Upplands-Bro kommun Datum   57 (60)  

2021-05-19   
 
 

Sid 57 av 60 
 

en 7 avgår ! -528 tkr 
2021 

Skola UN 10330 505 Brun
na 

UBKF Brunna 7:132 Hagnässkol
an 

1979
/198
5 

5 
884 

BTA 922   

Skola UN 10480 504 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:164 

Lillsjöskola
n 

1972
/199
0 

3 
232 

BTA 582   

Skola UN 10480 504 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:164 

Lillsjöskola
n, 
paviljonger 
klassrum 

HT 
2020 

443 BRA 2 368 Inhyrd 
paviljong, 
2021: 
preliminär hyra 

Skola UN 10770 604 
760 

Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tjusta 2:11 Tjustaskola
n 
 äldre (Villa 
Lanto) 
Lärarvillan 

1818 161 BTA 0   

Skola UN 10770 604 Håbo
-
Tibbl
e 

UBKF Tjusta 2:11 Tjustaskola
n  

1800
/196
5 

2 
392 

BTA 475 Skolbyggnaden 

Skola UN 12028 503 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammars
kolan, 
paviljonger 
klassrum 

  258 BRA 2 861 Inhyrd 
paviljong 

Skola UN 10011 606 Bro UBKF Finnsta 1:166 Broskolan 1976 4 
938 

BRA 665   

Skola UN 10252 605 Bro UBKF Finnsta 1:229 Finnsta 
salen 

  1 
563 

BYA   Matsal för 
Broskolan/Finn
staskolan 
Ca yta. 

Skola UN 10250 605 Bro UBKF Finnsta 1:229 Finnstaskol
an 

1973 3 
747 

BTA 514   

Skola UN - 605 Bro UBKF Finnsta 1:229 Finnstaskol
an, 
paviljonger 

  774 BRA 3 163 Inhyrd 
paviljong 

Skola UN 10400 601 Bro UBKF Härnevi 28:1 Härnevi nya 
skola 

2012 5 
831 

BRA 1 227   

Skola UN 10950 602 Bro UBKF Härnevi 28:1 Härneviskol
an 
Ulleviskolan 

1898
/194
9 

635 BTA 538 Del av 
Härneviskolan 

Skola UN 10100 502 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:212 

Bergaskola
n, 
paviljonger 

  276 BTA 2 233 Inhyrd 
paviljong. 
Markinvesterin
gen är 
avskriven 

Skola UN - 503 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammars
kolan, 
paviljonger 
HT-2020 

2020 500 BRA 2 116 Inhyrd 
paviljong, 
2021: 
preliminär hyra 

Skola UN 10620 603 Bro UBKF Bro Råby 
3:129 

Råbyskolan  1970 3 
163 

BRA 660   

Skola UN 10620 603 Bro UBKF Bro Råby 
3:129 

Råbyskolan
, 
paviljonger 
klassrum 
HT 2020 

2021 700 BRA 2 410 Inhyrd 
paviljong 
2021: 
Preliminär hyra 

Sporthall UN 10018 606 Bro UBKF Finnsta 1:166 Bro 
Sporthall 

1993 1 
705 

BTA 321 UN 
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Upplands-Bro kommun Datum   58 (60)  

2021-05-19   
 
 

Sid 58 av 60 
 

Öppen 
förskola 

UN 15390 020 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 6:1 

Öppna 
förskolan i 
Kungsänge
n 

1967 168 LOA     

Öppen 
förskola 

UN 10013   Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 Öppna 
förskolan i 
Bro 

  128 LOA     

Dagcentra
l 

ÄON 15030   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:252 

Dagcentral
en i 
Kungsänge
n 

  1 
771 

LOA   Hemtjänst, 
Komvux, PRO, 
SBF 

Dagcentra
l 

ÄON 13020   Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 Dagcentral
en i Bro 

          

Dagverks
amhet 

ÄON 12007 788 Bro UBK Kvista 2:5 Kvistaberg 
Huvudbygg
nad 
Solrosen 

1909 773 BTA   Dagverksamhe
t för personer 
med 
demenssjukdo
m. 
Soc hyr i 2a 
hand av KFN. 
Kommunalt VA 
saknas men är 
pg. 

LSS 
Servicebo
stad 

ÄON -   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:273 

Kungsänge
ns 
servicehus 

          

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  64,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  65,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  70,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  70,0 BOA   Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  65,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  70,0 BOA   Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  76,0 BOA   Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  77,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  71,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  74,5 BOA     
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Upplands-Bro kommun Datum   59 (60)  

2021-05-19   
 
 

Sid 59 av 60 
 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  68,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  73,0 BOA   Kontor, Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  89,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  68,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  74,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  68,5 BOA   Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  88,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  68,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  75,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA   Avräkning 
Kommunen 
Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  58,5 BOA   Avräkning 
Kommunen 
Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA   Avräkning 
Kommunen 
Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  58,5 BOA     
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Upplands-Bro kommun Datum   60 (60)  

2021-05-19   
 
 

Sid 60 av 60 
 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA   Avräkning 
Kommunen 
Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  58,5 BOA   Avräkning 
Kommunen 
Vakant 

Service 
lgh 

ÄON -   Kung
säng
en 

Brf 
Vinbär
et 

Kungsängens-
Tibble 1:397 

    73,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON -   Kung
säng
en 

Brf 
Vinbär
et 

Kungsängens-
Tibble 1:397 

    73,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON -   Kung
säng
en 

Brf 
Vinbär
et 

Kungsängens-
Tibble 1:397 

    68 BOA     

Service 
lgh 

ÄON -   Kung
säng
en 

Brf 
Vinbär
et 

Kungsängens-
Tibble 1:397 

            

VOB ÄON 10920 181 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:63 

Kungsgård
en, boende 

1995 1 
100 

BOA    32 lgh 

VOB ÄON 10920 181 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:63 

Kungsgård
en, gem 

1995 1 
425 

LOA     

VOB ÄON 15322 180 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:476 

Hagtorp, 
boende 

2010 1 
238 

BOA    36 lgh 

VOB ÄON 15322 180 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens-
Tibble 1:476 

Hagtorp, 
gem 

2010 1 
602 

BRA   Attendo driver 
verksamheten 

VOB ÄON 10660 174 Bro UBH Härnevi 1:72 Norrgården, 
Boende 

195X
/201
4 

664 BOA    23 lgh 

VOB ÄON 10660 174 Bro UBH Härnevi 1:72 Norrgården, 
Boende 

195X
/201
4 

1 
300 

BOA     

VOB ÄON 10660 174 Bro UBH Härnevi 1:72 Norrgården, 
Gem 

195X
/201
4 

1 
770 

LOA   fd Solgården 
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2021-08-18 Fri sökning - Kolada
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K O L A D A  / Fri sökning

2018 2019 2020

Böcker i kommunala bibliotek, antal/inv Ekerö 2.2 2.2 2.0

Håbo 2.1 2.1 2.1

Järfälla 1.6 1.6 1.6

Upplands

Väsby

1.7 1.6 1.6

Upplands-

Bro

2.2 2.1 2.1

Österåker 1.5 1.5 1.4

Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, antal Ekerö 599 820

Håbo 478 436

Järfälla 1 081 -

Upplands

Väsby

809 1 079

Upplands-

Bro

717 690

Österåker 1 805 1 661

Fotbollsplaner, 11-spelplaner, konstgräs, antal Ekerö 3 3

Håbo 1 2

Järfälla 3 8

Upplands

Väsby

4 4

Upplands-

Bro

3 3

Österåker 4

Fotbollsplaner, 11-spelplaner, naturgräs, antal Ekerö 3 2

Håbo 4 3

Järfälla 4 3

Upplands

Väsby

1 1

Upplands-

Bro

5 4

Österåker 5 -

Fritidsgårdar/ungdomsgårdar, antal Ekerö 2 2

Håbo 2 2

Järfälla 4 3

Upplands

Väsby

4 6

Upplands-

Bro

3 3

Österåker 4 -

Idrottshallar 18x36 m till 22x42 m, antal Ekerö - -

Håbo - 6

Järfälla 30 4

Upplands

Väsby

7 7
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2018 2019 2020

Upplands-

Bro

3 3

Österåker 5 -

Idrottshallar 22x42 m eller större, antal Ekerö - 2

Håbo - -

Järfälla - 3

Upplands

Väsby

- -

Upplands-

Bro

1 1

Österåker - -

Inomhusbassänger 25-49 m, antal Ekerö - -

Håbo - 1

Järfälla 1 -

Upplands

Väsby

1 1

Upplands-

Bro

1 1

Österåker 1 -

Ishallar för ishockey och konståkning, antal Ekerö 2 2

Håbo 1 1

Järfälla 2 2

Upplands

Väsby

1 2

Upplands-

Bro

0 -

Österåker 2 -

Kommunala bibliotek, antal/1000 inv. Ekerö 0.11 0.07 0.07

Håbo 0.05 0.05 0.05

Järfälla 0.06 0.06 0.06

Upplands

Väsby

0.02 0.02 0.02

Upplands-

Bro

0.07 0.07 0.07

Österåker 0.07 0.07 0.06

Konsthallar, antal Ekerö - -

Håbo - 0

Järfälla 2 -

Upplands

Väsby

1 0

Upplands-

Bro

0 1

Österåker - 0

Kulturhus, antal Ekerö - 1

Håbo - -

Järfälla - 1
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2018 2019 2020

Upplands

Väsby

1 -

Upplands-

Bro

2 1

Österåker - -

Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/inv Ekerö 4.5 4.2 3.8

Håbo 4.3 4.6 4.2

Järfälla 3.1 3.2 2.8

Upplands

Väsby

2.9 3.3 3.4

Upplands-

Bro

2.3 1.8 1.9

Österåker 2.7 2.6 2.1

Museum, antal Ekerö - -

Håbo 5 5

Järfälla 1 -

Upplands

Väsby

- 1

Upplands-

Bro

0 0

Österåker - 0

Ridhus, antal (-2018) Ekerö -

Håbo -

Järfälla -

Upplands

Väsby

2

Upplands-

Bro

1

Österåker -

Teateranläggningar, antal Ekerö - -

Håbo 1 0

Järfälla - -

Upplands

Väsby

- 1

Upplands-

Bro

0 1

Österåker 1 1

Ungdomens hus/allaktivitetshus eller motsvarande, antal Ekerö - -

Håbo - -

Järfälla 1 1

Upplands

Väsby

- -

Upplands-

Bro

1 1

Österåker - -

Äventyrsbad inomhus, antal (-2018) Ekerö -

Håbo 1
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1 Sammanfattning 
I den här rapporten redovisas de kommunalt ägda byggnaderna i Upplands-Bro 
vars kulturhistoriska värde bör fastställas. Utredningen bygger på redan 
befintligt material. Utredningen resulterar i att 22 fastigheter, som omfattar ca 
50 objekt, är intressanta för en inventering av dess kulturhistoriska värde, skick 
och renoveringsbehov. Stockholms läns museum utför sådana inventeringar. 
Att anlita dem för inventering av samtliga objekt beräknas kosta ca 110 000 
kronor. 

1.1 Syfte 
Genomföra en inventering av kulturhistoriska byggnader som underlag för 
politiska prioriteringar av bevarande.  

1.2 Uppdrag 
Genomföra en inventering av kulturhistoriska byggnader som underlag för 
politiska prioriteringar av bevarande. 

En tidigare sammanställning är gjord och en uppdatering samt eventuella 
kompletteringar ska göras. Kommunens egna byggnader bör tillhöra de första 
objekten som hanteras. Uppdraget görs i samarbete med kommunstyrelsen, 
främst med Plan- och exploateringsavdelningen, men även med andra relevanta 
kontor. Det är viktigt att enskilda ägare av objekt involveras i processen. 

1.3 Metod 
Kartläggningen är framtagen i samarbete med tjänstemän på berörda kontor 
och kontaktpersoner vars verksamheter är i de kommunala fastigheterna.  

Kartläggningen baseras på tre tidigare inventeringar av byggnader i Upplands-
Bro kommun. Den äldsta inventeringen Byggnadsinventering (1973) togs fram 
av Elisabet Tegner på uppdrag av Upplands-Bro kulturnämnd och i samråd 
med landsantikvarien i Stockholms län. De två senare rapporterna Upplands-
Bro Kulturhistoriska miljöer (1991) och Fördjupat kulturmiljöprogram för 
Upplands-Bro kommun (2001) skrevs av Gabriele Prenzlau-Enanders på 
Stockholms läns museum. 

Den interna listan Fastigheter/objekt som är kvar i Upplands-Bro kommuns 
ägo (2006) har legat till grund för utredningen.   

Rapporten har tagits fram i samverkan med kommunstyrelsen, andra kontor 
och kommunfastigheter. Utkast av rapporten har skickats på remiss till berörda 
kontor och kommunfastigheter. Förslaget har tagits fram i samråd med 
tillväxtchefen. 
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2 Kulturhistoriska byggnader i Upplands-Bro 
I det här kapitlet presenteras de kommunalt ägda byggnaderna vars 
kulturhistoriska värde bör undersökas. För varje enskilt objekt uppges 
nuvarande skick. Uppgifterna om det nuvarande skicket är framtagna på ett 
lekmannamässigt sätt och syftet är att ge en första indikation av fastigheternas 
skick. 

2.1 Fattigstugan Klockarbord – Tibble Kyrkby 17:2 
Fattigstugan ligger på Kyrkbyvägen 23 i Håbo-Tibble. Den är en av flera 
byggnader som hör till gården Klockarbord (f.d. Klockarbostället). 
Fattigstugan är en mindre fastighet som disponeras av Håtuna Håbo-Tibble 
socknars hembygdsförening. Fattigstugan ägs av kommunen och förvaltas av 
Kultur- och fritidskontoret. 

Enligt Byggnadsinventering (1973) av Elisabet Tegner är Klockarbord rankat 
som intressant. 

Skick: 

Fastigheten är i bra skick. Den målades om utvändigt hösten 2015 men är i 
ytterligare renoveringsbehov, bland annat av fönstren. 

2.2 Tibblegården – Tibble Kyrkby 17:2 
Tibblegården byggdes år 1944 och användes tidigare som skola. I dag används 
den som bygdegård och får hyras av de boende i Tibble Kyrkby. Tibblegården 
ägs av kommunen och förvaltas av Kultur- och fritidskontoret. 

Skick: 

Fastigheten är i bra skick. Tak och fönster är i behov av renovering. 

2.3 Klockarlogen – Tibble Kyrkby 17:4 
Klockarlogen ligger på Ålstavägen 1 och hyrs av Håtuna Håbo-Tibble socknars 
hembygdsförening. Fastigheten ägs av kommunen och förvaltas av Plan- och 
exploateringsavdelningen. 

Skick: 

Ladan är i bra skick. 

2.4 Bro stationshus – Bro Prästgård 4:1 
Bro stationshus är en del av det tidigare stationssamhället i Bro. Stationen Bro 
anlades 1876 mitt i den då stora byn Härnevi som bestod av nio gårdar och en 
prästgård. Grusplanen intill stationshuset var en gång en trädgård. 

Bro stationshus presenteras i Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro 
kommun (2001). Där står det skrivet att de utspridda resterna av det tidigare 
stationssamhällets byggnader är viktiga för förståelsen av tätorten Härnevis 
historia liksom för omvandlingen från lokalsamhälle till pendelförort. Enligt 
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Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun (2001) bör 
varsamhetsbestämmelser övervägas vid eventuell detaljplaneläggning i 
området. 

Bro stationshus ligger på Stationsvägen 41 i Bro. Den ägs av kommunen och 
förvaltas av Kultur- och fritidskontoret. Fastigheten hyrs ut till ett privat 
företag. 

Skick: 

Fastigheten är i bra skick. Den målades om utvändigt för några år sedan. 

2.5 Klint – Bro Prästgård 6:16 
Klint är en mindre timmerbyggnad och den enda kvarvarande byggnaden från 
de nio gårdarna i byn Härnevi. Byggnaden är från 1700-talet och användes 
tidigare som socknens fattigstuga. Klint är precis som Bro stationshus en del av 
det tidigare stationssamhället i Härnevi. Byggnaden ligger på Prästvägen 8 och 
finns presenterad och fotograferad i Byggnadsinventering (1973). Klint 
presenteras även i Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun 
(2001) där det står att varsamhetsbestämmelser bör övervägas vid eventuell 
detaljplaneläggning. 

Fastigheten hyrs av Bro-Lossa hembygdsförening. Den ägs av kommunen och 
förvaltas av Kultur- och fritidskontoret. 

Skick: 

Fastigheten är i bra skick. 

2.6 Kvistaberg – Kvista 2:5 
Kvistaberg består av flera byggnader, observatorier och en större park.  

I stark kuperad skogsbevuxen terräng ligger tre observatorier, ett byggt 1918, 
ett från 1955 och ett invigt 1964. Intill observatorierna ligger även två 
bostadshus och tre uthus. Huvudbyggnaden uppfördes år 1909 av Nils Tamm, 
uppvuxen på Säbyholm. År 1944 donerades Kvistaberg till Uppsala universitet 
som sedan år 1964 använt platsen för forskningsverksamhet. Observatorierna 
ägs fortfarande av Uppsala universitet, resterande byggnader ägs av Upplands-
Bro kommun och förvaltas av Kultur- och fritidskontoret.  

Kvistabergs observatorium är det äldsta observatoriet i Stockholms län beläget 
på ursprunglig plats. Kvistaberg speglar tydligt tiden i början av 1900-talet då 
astronomins kunskaper utvecklades snabbt och en stor allmänhet intresserade 
sig för de nya upptäckterna. För kommunen är det en tillgång med en sådan 
anrik forskarmiljö i en bebyggelsemiljö som har bevarat sin karaktär från 1900-
talets början.  

Enligt Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun (2001) bör 
varsamhetsbestämmelser övervägas vid eventuell detaljplaneläggning. 
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Skick:  

Kvistaberg har under ett par år renoverats i samverkan med 
arbetsmarknadsprojektet Livgardet, ytterligare upprustningsbehov finns och 
dessa är planerade. En pågående utredning ska ge svar på hur Kvistaberg ska 
användas i framtiden. 

2.7 Aspvik – Aspvik 1:4 
Aspviks Kvarntorp är kommunens bäst bevarade kvarnmiljö. Aspviks kvarn 
var en av kommunens mest betydelsefulla vattenkvarnar som låg lättillgänglig 
utefter landsvägen. Det värdefulla är just helheten med den bevarade miljön 
som förmedlar en för kommunen unik kvarnhistoria. I området ligger också ett 
av kommunens mest välbevarade avsnitt av den gamla landsvägen. 

Området ligger i en sydsluttning i igenvuxen hagmark och med en 
barrskogsklädd höljd norr om tomtplatsen. Bebyggelsen består av ett tiotal 
byggnader, både bostadshus från 1800-talet och ekonomibyggnader, sannolikt 
från sekelskiftet. Bostadshusen består bland annat av Gamla byggnaden, före 
detta mjölnarbostaden och före detta drängstugan. Öster om byggnaderna 
rinner ett vattendrag i en grävd och sprängd kanal från Lillsjön, tidigare kallad 
Kvarnsjön. Utmed Lillsjöns strand syns en tydlig vallanläggning som hindrade 
Lillsjöns vatten från att svämma över när sjön dämdes upp. På 90-talet byggdes 
en ny fördämningslucka i kanalen. 

Prenzlau-Enander rekommendationer i Fördjupat kulturmiljöprogram för 
Upplands-Bro kommun (2001) är att vårda och bevara den kvarvarande 
kvarnmiljön bestående av äldre byggnader tillhörande det gamla kvarntorpet, 
äldre trädgårdsanläggningar och den gamla kanalen samt vallanläggningen vid 
Lillsjön, jämte den anslutande gamla landsvägslingan. 

I området bör vare sig nybebyggelse eller några tilläggsbyggnader eller 
tillbyggnader på befintlig bebyggelse ske. Även i framtiden bör miljön i 
huvudsak användas för bostadsändamål av enklare sort. 

Det välbevarade vägavsnittet av 1600-talsvägen får enligt Fördjupat 
kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun (2001) inte förstöras utan bör 
vårdas och kan användas till promenadväg till kvarntorpet och sedan vidare 
utefter Lillsjöns strand. 

Byggnaderna ägs av kommunen och förvaltas av Plan- och 
exploateringsavdelningen. 

Skick: 

En teknisk statusbesiktning på några av byggnaderna är gjord 2015-11-27 på 
uppdrag av Plan- och exploateringsavdelningen. Resultatet av besiktningen är 
att flertalet av byggnaderna är i dåligt skick och är i olika stora behov av 
renovering. 
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2.8 Villa Skoga – Kungsängens kyrkby 2:131 
Villa Skoga uppfördes år 1926 vid Kungsängens station av den politiske 
agitatorn och skolläraren Oscar Sjölander. Byggnaden är en av de första 
villorna vid stationen och en av de äldsta byggnaderna i Kungsängen. Villa 
Skoga ägs av kommunen och förvaltas av Kultur- och fritidskontoret. 

Skick: 

Fastigheten är i dåligt skick och i behov av renovering och nyinvesteringar för 
att möta dagens krav.  

2.9 Sandboda torp – Kockbacka 2:4 
Ett bostadshus och en ekonomibyggnad ligger på Sandabodavägen i 
Kockbacka. Båda byggnaderna är från 1800-talet. Byggnaderna ägs av 
kommunen och förvaltas av Plan- och exploateringsavdelningen. 

Skick: 

Objekten är i dåligt skick och i behov av renovering. 

2.10 Stora Sandhagen – Kockbacka 2:1 
Fyra ekonomibyggnader vid korsningen Stora Sandhagenvägen och 
Jordlottsvägen. Byggnaderna ägs av kommunen och förvaltas av Plan- och 
exploateringsavdelningen.  

Skick: 

Objekten är i dåligt skick och i behov av renovering. 

2.11 Byggnader vid Finnsta-rondellen – Kockbacka 2:1 
Två ekonomibyggnader vid Enköpingsvägen vid Finnsta-rondellen. 
Byggnaderna nyttjas av två privatpersoner. Byggnaderna ägs av kommunen 
och förvaltas av Plan- och exploateringsavdelningen. 

Skick: 

Objekten är i dåligt skick och i behov av renovering. 

2.12 Tingsvikens lador – Lilla och Stora Tingsviken 1:1 
Två gamla timmerlador som kallas stora och lilla Tingsvikens lada. De båda 
ligger vid Hällkanavägen i Lejondals naturreservat. Byggnaderna ägs av 
kommunen och förvaltas av Plan- och exploateringsavdelningen. Byggnaderna 
ska bevaras enligt skötselplanen för Lejondals naturreservat. 

Skick: 

Objekten är i dåligt skick och i behov av renovering. 
  



50 Inventering av lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 2021-2030 - KFN 21/0173-1 Inventering av lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 2021-2030 : Kulturhistoriska byggnader KFN 15_0604

Kulturhistoriska byggnader Kulturhistoriska byggnader i Upplands-Bro 

 

8 
 

  

2.13 Kocktorps Motorgård – Kockbacka 2:1 
Bostadshus vid Kaktusvägen i Kockboda som används som motorgård. 
Kocktorps Motorklubb hyr fastigheten för klubbverksamhet. I fastigheten ingår 
även tillhörande ekonomibyggnader. Byggnaderna ägs av kommunen och 
förvaltas av Kultur- och fritidskontoret. 

Skick: 

Fastigheten är i ganska dåligt skick. Den målades om utvändigt sommaren 
2014. Ekonomibyggnaden i norr är i dåligt skick. 

2.14 Lövskogsvägen – Björknäs 2:1 
Två gamla timmerbyggnader i Björknäs. Vid Lövskogsvägen finns även en 
ekonomibyggnad som används av Sågbackens samfällighetsförening. Den 
andra finns nordväst om gamla Björknäs gård (Björknäs 2:42). Byggnaderna 
ägs av kommunen och förvaltas av Plan- och exploateringsavdelningen. 

Skick: 

Objekten är i dåligt skick och i behov av renovering. 

2.15 Granskog – Björknäs 2:43 
Två bostadsbyggnader, lilla och stora Granskog, vid Granskogsvägen i 
Björknäs. Byggnaderna ägs av kommunen och förvaltas av Plan- och 
exploateringsavdelningen. Lilla Granskog används av en privatperson. 

Skick: 

Lilla Granskog är i bra skick men stora Granskog är i mycket dåligt skick. 
Panelen har börjat lossna från huset och takpannorna har börjat ramla av från 
taket. Byggnaden är alltså i stort behov av renovering. 

2.16 Stranden nedanför Urfjäll 
Två ekonomibyggnader vid Lillsjön nedanför Urfjäll. Det ena är en liten 
förrådsbyggnad och den andra är ett timmerhus som använts som badhus. 
Byggnaderna ägs av kommunen och förvaltas av Plan- och 
exploateringsavdelningen. 

Skick: 

Objekten är i mycket dåligt skick och i stort behov av renovering. Ingen av 
dem har exempelvis ett helt tak.  

2.17 Ekonomibyggnad – Härnevi 2:11 
En ekonomibyggnad som hör till torpet Svartkärret (Härnevi 2:13). Byggnaden 
ägs av kommunen och förvaltas av Plan- och exploateringsavdelningen. 

Skick: 

Objekten är i dåligt skick och i behov av renovering. 
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2.18 Fredriksberg – Härnevi 2:12 
Ett bostadshus i Härnevi. Byggnaden ägs av kommunen och förvaltas av Plan- 
och exploateringsavdelningen. Byggnaden hyrs ut till en privatperson 

Skick: 

Bostadshuset bedöms vara i gott skicka då hyresgästen bekostat exempelvis 
omläggning av taket.  

2.19 Svartkärret – Härnevi 2:13 
Ett bostadshus i Härnevi. Byggnaden ägs av kommunen och förvaltas av Plan- 
och exploateringsavdelningen. Byggnaden användes tidigare av en brukare 
genom socialkontoret. 

Skick: 

Fastigheten är i synnerligen dåligt skick och i stort behov av renovering. 

2.20 Björknäs Gård – Björknäs 1:3 
Björknäs Gård består av ett bostadshus, en lada, ett pumphus samt en mindre 
förrådsbyggnad. Byggnaderna ligger på Ådövägen 7 i Bro. De ägs av 
kommunen och förvaltas av Plan- och exploateringsavdelningen. 

Skick: 

En teknisk statusbesiktning är gjord 2015-11-27 på uppdrag av Plan- och 
exploateringsavdelningen. Besiktningen visade på att byggnaderna har eftersatt 
skick och att boningshuset blivit vandaliserat invändigt. Samtliga byggnader är 
i behov av renovering.  

2.21 Tjusta Skola – Tjusta 2:11 
Tjusta Skola befinner sig på en skoltomt med anor från början av 1800-talet. På 
skolområdet står fem stycken byggnader. Tre av dem används fortfarande för 
skolundervisning. De två andra byggnaderna används av Håtuna Håbo-Tibble 
hembygdsförening. Byggnaderna är från ca år 1800-1950. 

Den större av de två byggnaderna som används av Håtuna Håbo-Tibble 
hembygdsförening kallas för Lindströmska huset. I byggnaden finns i dag 
bland annat ett skolmuseum, inredning från det gamla kommunalrummet från 
socknen och ett vävrum med flera vävstolar. Margareta Lindstöm skänkte 
byggnaden i sitt testamente år 1845 till Tjusta, Håtuna och Håbo-Tibble skolor. 
Lindstömska huset och de två äldre skolbyggnaderna är intressanta för en 
inventering av dess kulturhistoriska värde. Samtliga byggnader ägs och 
förvaltas av Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.  

Skick: 

Skicket varierar från eftersatt till bra. Det finns renoveringsbehov. 
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2.22 Torpet Hällkana – Hällkana 1:1 
Bredvid Hällkana friluftsgård ligger ett torp som hyrs ut till friluftsfrämjandet. 
Torpet ägs av kommunen och förvaltas av Kultur- och fritidskontoret. 

Skick: 

Fastigheten är i bra skick. 
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3 Ekonomi 
Kostnaden för att anlita Stockholms läns Museum för att ta reda på vilket 
kulturhistoriskt värde, skick och renoveringsbehov objekten i kartläggningen 
har beräknas till ca 110 000 kr exkl. moms. I priset ingår även arkiv- och 
litteratursökning, platsbesök och en rapport i digital form. Om rapporten 
önskas i tryckt format tillkommer en extra kostnad. 
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Förstudie om förutsättningar att inrätta ett 
kulturreservat i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förstudien om förutsättningar för 

att inrätta ett kulturreservat i Upplands-Bro kommun. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ger Kultur- 

och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett aktuellt kulturmiljöprogram 

för Upplands-Bro kommun i samverkan med Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har ett flertal värdefulla kulturhistoriskt präglade 

miljöer. Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för att förvalta och levandegöra 

dessa miljöer. Ett sätt att skydda och uppmärksamma ett område med sådan 

karaktär är att inrätta ett kulturreservat.  

Den 29 september 2020 fick kultur- och fritidskontoret ett uppdrag av Kultur- 

och fritidsnämnden att genomföra en förstudie för att undersöka 

förutsättningarna att inrätta ett kulturreservat i Upplands-Bro kommun. 

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram en förstudie enligt uppdraget. Utifrån 

förstudien bedömer kultur- och fritidskontoret att det finns ett behov av att göra 

en inventering av kulturhistoriska miljöer i Upplands-Bro kommun. Någon 

heltäckande inventering har inte skett sedan 1980-talet och det 

kulturmiljöprogram som finns i kommunen är därmed inte uppdaterat. Både ett 

nytt kulturmiljöprogram och ett eventuellt framtida kulturreservat behöver 

förekommas av en inventering av kulturhistoriska värden och därför föreslår 

kultur- och fritidskontoret att första steget är att genomföra en inventering för 

att därefter skapa ett nytt digitalt kulturmiljöprogram Att kulturmiljöerna finns 

med i de digitala program som används vid planläggning och 

bygglovshantering i kommunen medför att deras värden på ett tidigt stadium 

finns med som en del av utredningarna.  

Kulturmiljöprogrammet kan dessutom fungera som en guide för invånare och 

besökare som lättare kan få kännedom om vilka värden som finns att upptäcka 

i Upplands-Bro. 
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Med en inventering och ett modernt miljöprogram på plats kan Upplands-Bro i 

ett senare skede ta ställning till om det finns något område som kan gynnas av 

att skyddas och bevaras i kulturreservatform.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att Kommunfullmäktige ger Kultur- 

och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett aktuellt kulturmiljöprogram för 

Upplands-Bro kommun i samverkan med Kommunstyrelsen. 

Kommunens kostnad för detta beräknas uppgå till ca 400 000 kr och ryms 

inom Kultur- och fritidsnämndens budgetram. Kultur- fritidskontoret avser 

ansöka om ytterligare 400 000 kr i bidrag från Länsstyrelsen i Stockholm. 

Beslutsunderlag 

 Kulturreservat i Upplands-Bro kommun – Förstudie om kommunens 

förutsättningar att inrätta ett kulturreservat. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 29 

september 2021. 

 Nuvarande kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun. 

Ärendet 

Uppdrag 

Upplands-Bro kommun har ett flertal värdefulla kulturhistoriskt präglade 

miljöer. Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för att förvalta och levandegöra 

dessa miljöer. Ett sätt att skydda och uppmärksamma ett område med sådan 

karaktär är att inrätta ett kulturreservat.  

Den 29 september 2020 fick kultur- och fritidskontoret ett uppdrag av Kultur- 

och fritidsnämnden att genomföra en förstudie för att undersöka 

förutsättningarna att inrätta ett kulturreservat i Upplands-Bro kommun. 

Målet är att förstudien ska utgöra ett underlag inför ställningstagande till om 

Upplands-Bro ska välja kulturreservat som skyddsform för något av de 

kulturhistoriskt värdefulla omgivningar som finns i kommunen och på vilket 

sätt denna skyddsform skulle kunna påverka områdets utveckling och 

möjligheter att tillgängliggöra miljön för invånare i kommunen och besökare 

utifrån. 

Om förstudien 

Förstudien framtagen av kultur- och fritidskontoret inleds med en redogörelse 

för bestämmelser om kulturreservat enligt miljöbalken. I denna del framgår 

lagens intention med kulturreservat och upplysningar kring krav på 

förvaltarskap, skötselplaner och tillsyn över ett kulturreservat. Därefter finns 

ett avsnitt om kostnader och finansiering av kulturreservat som följs av en 

gångomgång av andra möjligheter att värna om kulturhistoriskt viktiga miljöer. 
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I förstudiens avslutande kapitel finns en beskrivning av kommunens nuläge 

avseende skydd av kulturhistoriska miljöer.  

Förstudien avslutas med slutsatsen att det finns flera vägar att gå för att både 

bevara, skydda och levandegöra kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Genom att 

bilda ett kulturreservat kan kommunen uppnå det starkaste skyddet för en miljö 

som anses viktig att bevara. Det kan också vara ett bra sätt för att 

uppmärksamma och locka besökare till platsen för att ta del av kommunens 

kulturhistoria.  

Det som framgår i förstudien är dock vikten av att inför ett beslut om 

kulturreservat noga inventera vilka värden som ska bevaras och vilken typ av 

skydd och skötsel som krävs för att detta ska kunna ske. Det är de 

kulturhistoriska värdena som blir vägledande för vilka föreskrifter som ska 

formuleras för området och vilken skötselplan som ska fastställas i samband 

med beslut om ett kulturreservat. Finns det ett syfte att levandegöra området 

behöver detta ske på de kulturhistoriska värdenas villkor.  

Lika viktigt som det är att bevara och skydda områden med kulturhistorisk 

prägel är det att platser och områden kan få fortsätta utvecklas och användas. 

Skapande av ny kulturhistoria sker ständigt genom förändring och förnyelse. 

Att låta tiden stå helt still i ett område behöver inte alltid vara det 

eftersträvansvärda. Det är därför viktigt att kommunen inför ett beslut om 

kulturreservat bestämmer sig för vilka förändringar som är önskvärda och 

tillåtna inom området.  

Även utan ett kulturreservat finns möjligheter att satsa på att rusta upp och 

bevara och levandegöra kulturhistoriska miljöer. Nackdelen är att skyddet för 

bevarande av kulturvärden inte är lika starkt skyddade. Fördelen är att områden 

kan levandegöras och utvecklas och på så sätt bli värdefulla för nutidens behov 

och förutsättningar. Kommunen kan dessutom välja att fördela medel till olika 

områden och på så sätt ha möjlighet att bevara fler kulturhistoriskt värdefulla 

miljöer.  

Oavsett vilken väg kommunen väljer är en inventering av kulturhistoriskt 

präglade miljöer ett första viktigt steg för att ta reda på vilka miljöer som är 

önskvärda att bevara inför framtiden och vilken vård och skötsel som behövs 

för bevarandet.  

Kulturmiljöprogram 

En inventering skulle vara värdefull även för framtagande av ett nytt 

kulturmiljöprogram i kommunen. Ett kulturmiljöprogram utgör ett samlat 

kunskapsunderlag om kommunens särskilt kulturhistoriskt värdefulla miljöer 

som belyser kommunens historia från forntid till nutid. De utvalda miljöerna 

bör ge en bild av områdets historia, representera hela områdets befolkning, och 

omfatta såväl det säregna som det vanliga eller typiska i kommunen. 
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I programmet beskrivs kulturmiljöernas karaktär och kvaliteter tillsammans 

med rekommendationer om varsam hantering av kulturmiljön. Ett 

kulturmiljöprogram är vägledande men inte juridiskt bindande.  

Kulturmiljöprogrammet tas fram som ett redskap för kommunens 

tjänstepersoner och politiker samt andra myndigheter som arbetar med 

kulturmiljöfrågor. Ett kulturmiljöprogram ska fungera som ett 

kunskapsunderlag och vara vägledande vid planläggning och lovgivning. Det 

kan också ligga till grund för hur kommunens kulturmiljöer kan bevaras, 

användas och utvecklas för att bidra till en attraktiv livsmiljö. Ett modernt 

kulturmiljöprogram ges ut i digital form och kan integreras med de system som 

används för planläggning och bygglovshandläggning. 

Programmet syftar även till att sprida information om kommunens historia till 

invånarna, att användas i skolan och att fungera som en turistguide. Många 

kommuner har idag skapat informationen lättillgänglig genom en 

kulturmiljöwebb såsom Lidingö stad, Höganäs kommun och Östersund 

kommun.  

Det aktuella kulturmiljöprogrammet i Upplands-Bro kommun har sin grund 

från 1980-talet. Därefter har programmet reviderats vid två tillfällen, senaste 

gången år 2000. En inventering av kulturmiljövärden i centrala delarna av 

Kungsängen och Bro genomfördes i samband med arbetet med översiktsplaner 

för dessa områden 2020. Dessa delar kan därför användas i en inventering för 

hela kommunen. De flesta områden har dock inte genomgått någon 

strukturerad eller djupgående inventering sedan 1980-talet.  

Kultur- och fritidskontorets slutsatser 

Utifrån förstudien bedömer kultur- och fritidskontoret att det finns ett behov av 

att göra en inventering av kulturhistoriska miljöer i Upplands-Bro kommun. 

Någon heltäckande inventering har inte skett sedan 1980-talet och det 

kulturmiljöprogram som finns i kommunen är därmed inte uppdaterat. Både ett 

nytt kulturmiljöprogram och ett eventuellt framtida kulturreservat behöver 

förekommas av en inventering av kulturhistoriska värden och därför föreslår 

kultur- och fritidskontoret att en sådan inventering genomförs. 

Att kulturmiljöerna finns med i de digitala program som används vid 

planläggning och bygglovshantering i kommunen medför att deras värden på 

ett tidigt stadium finns med som en del av utredningarna.  

Det innebär att ett modernt och digitalt kulturmiljöprogram i sig bidrar till 

bevarande av värdefulla kulturmiljöer. Kulturmiljöprogrammet kan dessutom 

fungera som en guide för invånare och besökare som lättare kan få kännedom 

om vilka värden som finns att upptäcka i Upplands-Bro. 

Med en inventering och ett modernt miljöprogram på plats kan Upplands-Bro i 

ett senare skede ta ställning till om det finns något område som kan gynnas av 

att skyddas och bevaras i kulturreservatform.  
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Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att Kommunfullmäktige ger Kultur- 

och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett aktuellt kulturmiljöprogram för 

Upplands-Bro kommun i samverkan med Kommunstyrelsen. 

 Kommunens kostnad för detta beräknas uppgå till ca 400 000 kr och ryms 

inom Kultur- och fritidsnämndens budgetram. Kultur- fritidskontoret avser 

ansöka om ytterligare 400 000 kr i bidrag från Länsstyrelsen i Stockholm. 

Barnperspektiv 

Platser på vilka människan lämnat spår kan påminna om betydelsefull kunskap 

om tidigare sätt att leva, prioritera och värdera. Det kan vara kunskap som inte 

får glömmas bort för framtida val för samhället i stort och för varje enskild 

människa. Detta är inte minst viktigt för barn och unga som tar ut riktningen i 

livet genom sin samtid, dåtid och den framtidssyn som förmedlas. Att få ta del 

av kulturhistoriska miljöer kan också leda till känsla av förankring och trygghet 

på hemorten. 

 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni Karin Haglund 

Kultur- och fritidschef Utredare 

  

Bilagor 

1. Kulturreservat i Upplands-Bro kommun – Förstudie om kommunens 

förutsättningar att inrätta ett kulturreservat 

2. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 29 

september 2021. 

3. Nuvarande kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun. 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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          s-Bro kommun - KFN 20/0070-3 Förstudie om förutsättningar för att inrätta ett kulturreservat i Upplands-Bro kommun : Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 29 september 2020 - Kulturreservat i Upplands-Bro kommun

  PROTOKOLL 13 (23)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 39 Kulturreservat i Upplands-Bro kommun 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar kultur- och fritidskontoret att genomföra 
en förstudie för att undersöka Upplands-Bro kommuns förutsättningar att 
inrätta ett kulturreservat. 

Sammanfattning 
Skyddsinstrumentet kulturreservat infördes i Sverige med miljöbalken 1999. 
Avsikten är att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade 
landskap. Upplands-Bro kommun har ett flertal värdefulla kulturpräglade 
miljöer, flera med riksintresse. Kultur- och fritidsnämnden ska förvalta och 
levandegöra dessa miljöer men saknar tillräckliga resurser och organisation för 
detta uppdrag. Att skapa kulturreservat skulle kunna erbjuda stöd i arbetet att 
utveckla kommunens kulturpräglade miljöer. Resurser för att kunna genomföra 
förstudien kommer att behövas och prioriteras i budget 2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Kulturreservat i Upplands-Bro daterad 200904 med 

ärendenummer KFN 20/0070 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar kultur- och fritidskontoret att genomföra 
en förstudie för att undersöka Upplands-Bro kommuns förutsättningar att 
inrätta ett kulturreservat. 

Beslutet skickas till: 

 Avdelningschef Kultur Magnus Carlberg  
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Svar på medborgarförslag om att bygga en 
korthåls discgolfbana i Brunna 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget men går inte vidare 

med förslaget om att anlägga en till discgolfbana i kommunen till förmån för 

underhåll av befintliga banor samt för möjlighet att bredda med nya 

fritidsaktiviteter för medborgare och besökare.  

Sammanfattning 

Den 25 december 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga en korthåls 

discgolfbana i Brunna. Förslagsställaren föreslår en skogsdunge mellan 

Rumbastigen, Tarantellan och Gånglåtsvägen i Brunna som plats för banan. 

Medborgaren framhåller att en korthålsbana kan fungera som en bra 

övningsbana för de som redan spelar och ge barn i kommunen möjlighet till 

spontanspel. 

Den 17 februari 2021 överlämnade Kommunfullmäktige medborgarförslaget 

till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

I Upplands-Bro kommun finns två discgolfbanor, en i Kungsängen och en i 

Bro. 

Banan i Bro har nyligen utökats från 9 hål till 18 hål och i med detta kan 

kultur- och fritidskontoret konstatera att det nu finns två fullstora discgolfbanor 

i kommunen, en i varje kommundel. Kultur-och fritidskontorets bedömning är 

att det i dagsläget inte är aktuellt att satsa på ännu en bana utan kommer även 

fortsättningsvis satsa på fortsatt underhåll och förbättringsåtgärder för de 

befintliga samt bredda utbudet med fler fritidsaktiviteter.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 21 september 2021 

 Medborgarförslag inkommet den 25 december 2020. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 

februari 2021. 
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Ärendet 

Den 25 december 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga en korthåls 

discgolfbana i Brunna. Förslagsställaren föreslår en skogsdunge mellan 

Rumbastigen, Tarantellan och Gånglåtsvägen i Brunna som plats för banan. 

Medborgaren framhåller att en korthålsbana kan fungera som en bra 

övningsbana för de som redan spelar och ge barn i kommunen möjlighet till 

spontanspel. Förslagsställaren skriver att intresset för discgolf har tilltagit och 

att behovet av banor därför ökar.  

Den 17 februari 2021 överlämnade Kommunfullmäktige medborgarförslaget 

till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Discgolfbanor i Upplands-Bro kommun 

Discgolf, även kallad frisbeegolf är en sport som spelas med en skiva (frisbee). 

Målet är att med så få kast som möjligt kasta en skiva från utslagsplatsen till 

discgolfkorgen. En bana består vanligtvis av 9 eller 18 hål. 

I Upplands-Bro kommun finns två discgolfbanor, en i Kungsängen och en i 

Bro. I naturreservatet ovanför Lillsjö badplats ligger en 18-hålsbana. Brunna 

Frisbeeklubb både tränar och anordnar tävlingar där. Banan är en av Sveriges 

finaste och mest uppskattade banor. 2023 finns det planer på att eventuellt 

uppgradera denna bana till elitbana.  

I Bro, bakom Aktivitetsfältet uppe i Råbyskogen, ligger en 18-hålsbana. Banan 

går omväxlande på öppen mark och skog. En perfekt bana för både nybörjare 

och mer avancerade spelare. 

Upplands-Bro kommun står för kontinuerligt underhåll av banorna vilket 

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

exempel byte av mattor.  

Kultur- och fritidskontorets svar på medborgarförslaget 

Kultur- och fritidskontoret välkomnar förslag gällande utveckling av 

fritidsutbudet i kommunen. Det ger kommunen möjlighet att utveckla utbudet 

så att det matchar dess invånare och besökare. Kommunen behöver följa 

utvecklingen av vilka fritidsaktiviteter som är önskvärda och som kan få fler att 

aktivera sig och  komma ut i naturen. Därför är också viktigt att hitta en bredd 

av aktiviteter för att alla invånare ska hitta något som passar just dem.  

Det är också av stor vikt att underhålla och reparera befintliga anläggningar när 

så behövs, för att de ska locka till sig besökare och bidra till rörelse, utevistelse 

och folkhälsa.  

Banan i Bro har nyligen utökats från 9 hål till 18 hål och i med detta kan 

kultur- och fritidskontoret konstatera att det nu finns två fullstora discgolfbanor 

i kommunen, en i varje kommundel. Kultur-och fritidskontorets bedömning är 

att det i dagsläget inte är aktuellt att satsa på ännu en bana utan kommer även 
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fortsättningsvis satsa på fortsatt underhåll och förbättringsåtgärder för de 

befintliga samt bredda utbudet med fler fritidsaktiviteter.  

Barnperspektiv 

Barns möjlighet till rörelse och utevistelse är av stor vikt för välbefinnande 

både fysiskt och psykiskt. Fritidsaktiviteter som genomförs i grupp leder också 

till naturliga sammanhang att vistas i där de kan knyta nya kontakter och bygga 

sociala nätverk.  

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 
 

Karin Haglund 

Kultur- och fritidschef Utredare 

  

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 25 december 2020. 

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 

februari 2021. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 
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§ 4 Medborgarförslag om att bygga en 
korthåls discgolfbana i Brunna 

 Dnr KS 20/0860 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 25 december 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga en korthåls 

discgolfbana i Brunna. Det finns en skogsdunge mellan Rumbastigen, 

Tarantellan och Gånglåtsvägen i Brunna som skulle vara en bra plats för detta. 

Förslagsställaren menar att en korthålsbana kan fungera som en bra 

övningsbana för de som redan spelar och ge barn i kommunen möjlighet till 

spontanspel. Förslagsställaren skriver också att intresset för discgolfen har 

tilltagit enormt och behovet av banor ökar därför. Medborgaren anser också att 

en bana kräver liten inverkan på skogen och väldigt lite underhåll. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 25 december 2020. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Svar på medborgarförslag om att utveckla 
Hällkana friluftsområde med större parkering 
och fler motionsspår 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och konstaterar att 

Hällkana har utvecklats i den riktning som medborgaren önskar. Kultur- och 

fritidsnämnden tar med sig övriga förslag om fortsatt utveckling inför 

kommande satsningar i området. 

Sammanfattning 

Den 13 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att utveckla Hällkana 

friluftsområde. Förslagsställaren önskar större parkering, fler motionsspår samt 

en fortsatt utveckling med fler aktiviteter för allmänheten att ta del av.  Den 15 

mars 2021 överlämnade Kommunfullmäktige medborgarförslaget till Kultur- 

och fritidsnämnden för beslut. 

Hällkana friluftsområde ingår i Lejondals naturreservat och ligger i Bro. I 

området finns stora grönytor, badplats med brygga och en friluftsgård. I 

området finns därutöver många möjligheter till rörelse och aktivitet. 

Sedan medborgarförslaget skickades in har det under våren 2021 skett en 

utveckling i Hällkana friluftsområde. Det har tillkommit två anläggningar, ett 

utegym och en höghöjdsbana. När det gäller parkeringsplatsen har en 

förbättring skett genom att skapa tydligare avdelare mellan 

parkeringsplatserna.  

Det finns för närvarande inte några planer på att anlägga ytterligare 

motionsspår. När det gäller fler parkeringsplatser är avdelare ett steg på vägen 

mot förbättrade förhållanden för besökare som kommer med bil. Det finns inga 

konkreta planer på en utökning av antalet platser i dagsläget men kultur- och 

fritidskontoret är medveten om att fler parkeringsplatser skulle underlätta för 

fler att nyttja området. En annan åtgärd som kan bli aktuell framöver är att 

installera parkeringsindikatorer såsom i Lillsjöområdet. 

Kultur- och fritidskontoret konstaterar slutligen att det skett en utveckling av 

Hällkana det senaste året. Förslag om ytterligare förändring genom tillgång till 
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fler parkeringsplatser och fler motionsspår tas i beaktande vid fortsatta 

satsningar i området.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 20 september 2021. 

 Medborgarförslag inkommet den 13 mars 2021. 

 Protokollsutdrag från Kommfullmäktiges sammanträde den 15 mars 

2021. 

Ärendet 

Den 13 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att utveckla Hällkana 

friluftsområde. Förslagsställaren önskar större parkering, fler motionsspår samt 

en fortsatt utveckling med fler aktiviteter för allmänheten att ta del av.  

Den 15 mars 2021 överlämnade Kommunfullmäktige medborgarförslaget till 

Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Hällkana friluftsområde 

Hällkana friluftsområde ingår i Lejondals naturreservat och ligger i Bro. I 

området finns stora grönytor, badplats med brygga och en friluftsgård. Hundar 

har också en egen badplats längs stranden. 

I området finns även tre grillplatser, lekplats och ett 2,9 km långt upplyst 

motionsspår, en beachvolleybollplan samt fotbollsplan. Det är också tillåtet att 

inom reservatet fiska från land med toppknuten lina. 

Friluftsgården kan hyras av skolor och föreningar. I huset finns fräscha 

omklädningsrum med dusch och bastu. Övervåningen kan nyttjas för både för 

möten och övernattning.  

Friluftsfrämjandets café har öppet alla helgfria lördagar och söndagar kl. 11 - 

15 mellan september och april. Gården fungerar också som värmestuga för 

besökare som vill äta sin matsäck inomhus. 

Vintertid är en skridskoslinga plogad på sjön och det finns anlagda skidspår i 

motionsspåret. Vintertid går det också att hyra långfärdsskridskor.  

Sedan medborgarförslaget inkom har det under våren 2021 har en del 

utveckling redan skett i Hällkana friluftsområde. Det har tillkommit två 

anläggningar, ett utegym och en höghöjdsbana. Höghöjdsbanan är av samma 

slag som den som finns i Lida, söder om Stockholm. Bland träden i området 

finns sju banor med olika svårighetsgrad och höjd att klättra i. Till 

klättringssäsongen 2022 kommer ytterligare banor att byggas. 

När det gäller parkeringsplatsen har en förbättring skett genom att skapa 

tydligare avdelare mellan parkeringsplatserna. Detta medför att det blir ett mer 

effektivt nyttjande av parkeringsplatsen än tidigare.  
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Kultur-och fritidskontorets slutsatser 

Kultur-och fritidskontoret tackar för förslaget om utveckling av Hällkana. Det 

betyder mycket att medborgare engagerar sig i sin närmiljö. Kultur- och 

fritidskontoret kan konstatera att det redan finns en hel del möjligheter till 

rörelse och aktivitet vid Hällkana.  

Sedan medborgarförslaget skrevs har dessutom höghöjdsbana, utegym och 

avdelare på parkeringsplatsen tillkommit. Både utegym och höghöjdsbana har 

varit uppskattade tillskott i området. Höghöjdsbanan har lockat till sig besökare 

inte bara från den egna kommunen utan även från angränsande kommuner som 

saknar liknande typ av bana. 

Det finns för närvarande inte några planer på att anlägga ytterligare 

motionsspår. Kultur- och fritidskontoret tar dock med sig förslaget inför 

framtida satsningar även om det kanske blir andra slingor än runt Lejondalsjön 

då stora områden runt sjön inte ägs av kommunen.  

När det gäller fler parkeringsplatser är avdelare ett steg på vägen mot 

förbättrade förhållanden för besökare som kommer med bil. Det finns inga 

konkreta planer på en utökning av antalet platser i dagsläget men kultur- och 

fritidskontoret är medveten om att fler parkeringsplatser skulle underlätta för 

fler att nyttja området. En annan åtgärd som kan bli aktuell framöver är att 

installera parkeringsindikatorer såsom i Lillsjöområdet. En sådan visar långt i 

förväg hur många parkeringsplatser som för tillfället finns tillgängliga.  

Kultur- och fritidskontoret konstaterar slutligen att det skett en utveckling av 

Hällkana det senaste året. Förslag om ytterligare förändring genom tillgång till 

fler parkeringsplatser och fler motionsspår tas i beaktande vid fortsatta 

satsningar i området. 

Barnperspektiv 

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till lek, vila och fritid. Ett 

friluftsområde med stort utbud av aktiviteter och mötesplatser bidrar till både 

rörelse och relationsbyggande. I Hällkana friluftsområde finns möjlighet till 

både lugna och pulshöjande aktiviteter vilket medverkar till att området blir en 

plats för många. Ett område som lockar både barn och unga leder till att trygga 

miljöer skapas och barnen kan hitta förebilder i vuxna som söker sig till 

hälsofrämjande aktiviteter.  
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Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 
Ka 

Kultur- och fritidschef 
   

 

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 13 mars 2021. 

2. Protokollsutdrag från Kommfullmäktiges sammanträde den 15 mars 

2021. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 
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§ 27 Medborgarförslag om att utveckla 
Hällkana friluftsområde med större 
parkering och fler motionsspår 

 Dnr KS 21/0210 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 13 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att utveckla Hällkana 

friluftsområde med större parkering och fler motionsspår. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 13 mars 2021. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Svar på medborgarförslag om att ordna 
belysning och dränering i motionsspåret vid 
Lillsjön 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och konstaterar att 

det pågår arbete som motsvarar förslaget. Elljusspår kommer att monteras 

längs motionsslingan och underhåll av motionsspåren sker kontinuerligt.  

Sammanfattning 

Den 2 mars 2021 inkom ett medborgarförslag gällande motionsspåret vid 

Lillsjön. Förslagsställaren önskar att motionsslingan vid Lillsjön kompletteras 

med belysning samt blir till en slinga som går att springa runt. Medborgaren 

anser att ett elljusspår ökar tryggheten och bidrag till att fler tar sig ut i spåret. I 

medborgarförslaget framkommer även förslag på att dränera delar av marken 

där den är sank. 

Den 3 mars 2021 överlämnade Kommunfullmäktige medborgarförslaget till 

Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Motionsspår och gångvägar vid Lillsjön 

Vid Lillsjön i Kungsängen finns en ca tre kilometer lång motionsslinga som 

redan idag går att springa runt. Kultur- och fritidskontoret gör kontinuerliga 

insatser för att motionsspåret ska vara i ett bra skick. När marken är våt 

genomförs underhållsinsatser i form av utfyllnad i de delar av marken som 

tillhör spåren. Kommunen har även ansvar för underhåll av andra gångvägar 

och promenadstråk. Vanliga åtgärder som genomförs av tekniska kontoret är  

hyvling och påfyllning av material för att göra vägarna gångbara. 

När det gäller belysning finns planering för att genomföra det förslag som 

medborgarförslaget beskriver. Det pågår för närvarande planering för att 

komplettera spåret med belysning så att det blir ett elljusspår. Detta för att 

skapa trygga förutsättningar för alla att motionera i området. 

Kultur- och fritidskontorets slutsatser 

Kultur- och fritidskontoret tackar för medborgarförslaget. Förslagsställaren 

lyfter viktiga aspekter som bidrar till ökad rörelse i trygga miljöer och på så 

sätt till ökad folkhälsa hos kommunens medborgare.  
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Kultur- och fritidskontoret ser att det pågår arbete som motsvarar förslagen 

som medborgaren har. Elljusspår kommer att monteras längs motionsslingan 

och kontoret är mån om att motionsspåren ska ha ett bra underlag att springa 

på. I dialog med tekniska kontoret har det framkommit att det kommer ske en 

översyn av behov av åtgärder för gångvägarna runt i Lillsjöområdet. Om en 

hyvling eller påfyllning av gropar och ojämnheter behövs kommer detta att 

genomföras då det ingår i ett redan befintligt uppdrag.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 20 september 2021. 

 Medborgarförslag inkommet den 2 mars 2021. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 mars 

2021. 

Barnperspektiv 

För att medverka till ökad rörlighet och utevistelse är det av stor vikt att det finns 

trygga platser att vistas på och att motionsslingor har bra underhåll för att öka den 

positiva upplevelsen av att motionera och minska olyckor. Att belysa på platser 

där människor rör sig regelbundet ökar tryggheten för såväl barn som vuxna.  

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur- och fritidschef 

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 2 mars 2021. 

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 mars 

2021. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 
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§ 30  Medborgarförslag om att ordna 
belysning och dränering i 
motionsspåret vid Lillsjön 

 Dnr KS 21/0183 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 2 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att ordna belysning och 

dränering i motionsspåret vid Lillsjön. Förslagsställaren anser att ett elljusspår 

ökar möjligheten för folk att ta sig ut i spåret. Ett belyst motionsspår gör att 

man känner sig mer trygg. I det befintliga elljusspåret som är två km långt kan 

man bara springa fram och tillbaka. Det saknas ett elljusspår där man kan 

springa runt i slinga. Det finns även flera ställen i motionsspåret där det är sank 

mark varför dränering behövs. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 2 mars 2021. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Yttrande 

Mattias Peterson (C) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 






