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Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner tertialrapport 2 2022 och överlämnar
den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 2 072 tkr för tertial 2
varav 919 tkr är kapitalkostnader för pågående investeringsprojekt som ej
kommer aktiveras under 2022.
1120 tkr är bidrag till ungdomsföreningar som är fördelat på 12:e delar men
som betalas ut i slutet på året.
En vakant tjänst ger ett överskott på drygt 500 tkr på Kultur- och fritid ledning.
Kultur- och fritidskontoret redovisade elkostnader för drygt 767 tkr högre än
budgeterat vid tertial 1. På helår skulle det betyda 2 289 tkr kronor i ökade
elkostnader. Efter analys har det framkommit att kostanden konterats fel och att
det faktiska utfallet ligger i balans med budget.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kungshallen och Stjärnparken har nu varit i gång i drygt 1 år och
driftkostnaden för båda anläggningarna uppkom till 560 tkr under pandemiåret.
Kultur- och fritidsnämnden har inte fått kompensation för denna driftskostnad.
Under pandemiåren 2020–2021, när verksamheten avtog något, valde kulturoch fritidskontoret att hantera underskottet genom att inte återtillsätta en vakant
tjänst. Under 2022 har verksamheten åter ökat och beslutet om att lämna en
tjänst vakant har blivit mycket kännbar för organisationen och behöver därför
hanteras.
Servicekostnader i simhallen har varit och kommer att vara större än vad som
budgeterats för detta år med anledning av att servicearbetet varit mycket
eftersatt. Verksamheten blev även tvungen att upphandla konsulttjänster för att
säkerställa att simhallens maskinrum driftas säkert och korrekt vilket bidrar till
underskott på helåret.
Ökade personalkostnader kommer uppstå under året på grund av
personalomsättning och dubbla lönekostnader för vissa tjänster med 900 tkr.

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

Vår beteckning

2022-09-09

KFN 22/0006

Kommunledningskontoret
Säsongen på Björknäs camping har varit över förväntan! Fram till 31 augusti
har vi haft 6704 gästnätter (2021 samma period hade vi 1129 gästnätter) var av
4458 är svenska gäster (2021 var det 996 svenska gästnätter). Övriga 2246
gästnätter är gäster från 17 olika länder. Detta innebär att omsättningen för
säsongen blev mycket bättre uppskattat och underskottet prognostiseras till
190 tkr.
Kultur- och fritidskontoret prognostiserar vid tertial 2 ett underskott på 190 tkr
på helår. Detta underskott ska kompenseras av Kommunstyrelsen då det är
relaterat till underskott på Björknäs camping.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under perioden utöver den fina
löpande verksamheten också levererat en mängd invigningar och arrangemang
som redogörs för i rapporten.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2022.



Tertialrapport 2 2022 Kultur- och fritidsnämnden

Barnperspektiv
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet riktar sig till stora delar mot barn och
unga. En väl fungerande verksamhet har därför stor positiv påverkan på barn
och ungas möjlighet till en god kultur- och fritidsupplevelse, aktiv fritid och ett
hälsosamt liv. Det är även av stor vikt att barnens vårdnadshavare och
omgivande vuxna har goda möjligheter till en aktiv och varierande fritid då
förebilder och hälsosamma vuxna har stor påverkan på barn och unga.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kontorschef

Bilagor
1. Tertialrapport 2 2022 Kultur- och fritidsnämnden
Beslut sänds till



Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

2 (2)

24 Tertialrapport 2 2022 - Kultur- och fritidsnämnden - KFN 22/0006-1 Tertialrapport 2 2022 - Kultur- och fritidsnämnden : Tertialrapport 2 2022 Kultur- och fritidsnämnen

Tertialrapport 2
2022
Kultur- och fritidsnämnden

24 Tertialrapport 2 2022 - Kultur- och fritidsnämnden - KFN 22/0006-1 Tertialrapport 2 2022 - Kultur- och fritidsnämnden : Tertialrapport 2 2022 Kultur- och fritidsnämnen

Innehållsförteckning
1

Inledning ...................................................................................................................3
1.1 Vinjett .............................................................................................................. 3
1.2 Ansvarsområde och organisation ........................................................................ 3
1.3 Viktiga händelser under året............................................................................... 4

2

Mål och resultat ........................................................................................................7
2.1 Hållbart liv och hälsa ......................................................................................... 7

3

Ekonomi..................................................................................................................17
3.1 Årets resultat................................................................................................... 17
3.2 Helårsprognos ................................................................................................. 17
3.3 Ekonomisk analys ........................................................................................... 18
3.4 Investeringsredovisning ................................................................................... 19
3.5 Investeringsredovisningsprognos ...................................................................... 20
3.6 Kommentarer investeringsredovisning .............................................................. 21

4

Intern styrning och kontroll .....................................................................................23
4.1 Uppföljning av kontrollmoment........................................................................ 23
4.2 Uppföljning av åtgärder ................................................................................... 24

Kultur- oc h fritids nämnden, Tertialrapport 2 2022

2(24)

24 Tertialrapport 2 2022 - Kultur- och fritidsnämnden - KFN 22/0006-1 Tertialrapport 2 2022 - Kultur- och fritidsnämnden : Tertialrapport 2 2022 Kultur- och fritidsnämnen

1

Inledning

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


Besökare ska känna sig trygga i nämndens verksamheter.



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

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

1.2 Ansvarsområde och organisation
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för många av de verksamheter som människor
deltar i på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller
kommunens trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska
tillväxten. Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av människor och av samhället
inom de flesta områdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och
fritidssektorn.
Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och
fritidsverksamhet, motionsspår, den öppna ungdomsverksamheten,
föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus,
allmänkulturell verksamhet så som konst, kulturaktiviteter i vård och omsorg, skapande
skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde.
Likaså Kulturskolan och kommunens fyra fritidsgårdar för öppen ungdomsverksamhet.
Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90
medarbetare fördelat på stab och fem avdelningar, kultur-, fritid-, unga-, bibliotek samt
idrott- och förening. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata
aktörer och civilsamhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kulturoch fritidsutbud för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i
hela kommunen men med koncentration till Kungsängen, Brunna och Bro.
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1.3 Viktiga händelser under året
Invigningar och arrangemang
Dirten, som är en cykelbana med hopp, är ett mycket fint initiativ av unga invånare och
som efter invigning har använts flitigt.
Ny boulebana vid Ekhammar, gamla IP invigdes under våren från initiativ av
pensionärsföreningarna.
Sommarutställningen Kulturarva i Konsthallen inkluderade fem hembygdsföreningar
som lyfte kommunens kulturarv och föreningarnas arbete. Information om utställningen
spreds genom feriearbetande ungdomar vilket gav kommunenens unga kunskap om
deras kulturarv, ett viktigt mervärde. Utställningen genomfördes i samverkan mellan
kultur- och fritidskontoret och Arbetsmarknadsenheten.
Sandénsamlingen på plan fem i Kulturhuset. Makarna Sandéns efterlämnade bibliotek
utgör ett minnesmärke över parets insatser för kommunen. Samlingen förstärker
bibliotekets hembygdssamling och berikar kommuninvånarnas kunskaper om
kommunens historia.
Marina föreningshuset har fått ett lyft i och med ny altan.
Mycket välbesökt Nationaldagsfirande i hembygdsgårdarna som var det första efter
pandemins restriktioner tagits bort.
Utvecklingen av Stjärnparken blev en gungpark med spännande gungor. Den invigdes i
början av augusti och blev ett trevligt inslag i parken.
Lyckad invigning av friluftsgården vid Lillsjön med flera medverkade aktörer.
Kungsdagen genomfördes den 27 augusti på torget i Kungsängen. Dagen blev mycket
uppskattad av både deltagare och besökare.

#bättretillsammans
Kartläggning av ungdomsdelaktighet inom Upplands-Bro kommuns verksamheter
och projekt. Syftar till att kommunövergripande synliggöra, underlätta och
effektivisera arbetet kring ungas delaktighet. I samarbete med Socialantropologiska
institutionen, Stockholms universitet och inom ramen för kultur- och fritidskontorets
ICLD-projekt.
Inom ramen för Omdaning Bro har konstfestivalen Wall street genomförts. Ungdomar
och professionella konstutövare har verkat i skapandeprocesser kring framtidens Bro.
Pilot av ny metod för ungas delaktighet genom feriearbetet. Metoden ”Film som
verktyg” syftar till att unga genom sitt betalda feriearbete får demokratiska verktyg att
delta i utvecklingen av sin egen närmiljö. Två kurser genomfördes, ca 30 unga deltog
och sex filmer skapades. Filmerna tas vidare i utvecklande workshops med återkoppling
2023. Piloten genomfördes av kultur- och fritidskontoret i samverkan med
Ungdomsrådet, avdelningen för Trygghet och Prevention och Kommunikationsenheten.
700 unga skapade fritt i (KONST)ainer i centrala Bro
Med avstamp i Barnkonventionen och Agenda 2030:s mål 3, 5, 10, 11 genomfördes fria
konstprocesser under tre veckor tillsammans med 700 barn och unga. Skapandet skedde
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i ungas egen kontext och närsamhälle i Aktivitetskcontainern och blev en viktig yta och
mötesplats i den expansiva utvecklingsfas som Bro genomgår just nu. Ca 700 barn
deltog, 5–18 år. Planering och genomförande skedde i samverkan med Barnens
konstklubb och Ungas konstklubb.
Inspelning av blivande storfilmen Sisters i Bro. I samband med inspelningen byggdes
bland annat ett helt tivoli upp under några dagar i juli. Samverkan med Film i
Stockholm, Svenska Filminstitutet, SVT och Film i Väst.
Avslutning ”Förening för alla”. Vilket fantastiskt projekt som avslutades i början av
året och som nu implementeras hos alla föreningar. Tips men även konkreta
instruktioner om hur det går att arbeta vidare med materialet har skickats till
föreningarna. Förutom ett webbtest som alla ledare ska genomföra via e-tjänst kommer
kultur- och fritidskontoret efterfråga en beskrivning av varje förenings
värdegrundsarbete i verksamhetsberättelserna.
Katalogen "Min fritid" har framtagits och tryckts med det kompletta kultur- och
fritidsutbudet som ska stötta föreningslivet i återstarten efter pandemin, men även vara
ett sätt att sprida information om utbudet.
Fin samverkan med Studio Bro om Korpen 25. Avdelningen Unga kommer att bedriva
öppen ungdomsverksamhet där under loven för de yngre barnen och nu i sommar var
första gången.
Utvecklingsarbete inom Kultur- och fritidskontoret
Kontorsdag genomförd med förankring av kultur- och fritidspolitisk strategi. Fokus
riktades mot breddad inkludering för att säkerställa att målgrupper längre ifrån tillit till
organisationen och deltagande kan mötas upp och att hela kultur- och fritidskontoret
kan utvecklas med hög trygghetsgrad och reciliens.
Brandsäkerhetsutbildning genomförd med 16 ideella ledare på Attunda.

Rysslands krig i Ukraina
Pandemin hade inte mer än lagt sig när nästa katastrof inträffade: Ryssland angrep
Ukraina.
Kultur- och fritidskontoret har samverkat i stab MIGG (Stab migration) och
iordningställt samt nedmonterat Kungshallen som evakueringsboende.
Under våren har biblioteket köpt in betydande mängder rysk och ukrainsk litteratur,
både för barn och vuxna. Extra depositioner av rysk och ukrainsk litteratur har beställts
från Internationella biblioteket. På Upplands-Bros biblioteks hemsida finns information
på ukrainska om bibliotekets tjänster, öppettider med mera. Förberedande klassen har
många ukrainska elever som gör spontana besök i biblioteket. Vid sina besök blir de
guidade och får boktips på ukrainska.
Fältgruppen har haft tre informationsmöten med ukrainska föräldrar i Verkstan i Bro.
Biblioteket har berättat om sina tjänster vid dessa möten.
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För våra unga
Intensivt samarbete med socialtjänst, polis, fältgrupp och skola under våren och
försommaren kring oro för barn och unga med normbrytande beteende. Arbetet har varit
mycket resurskrävande och har krävt förstärkning för att förebygga och säkra
tryggheten i verksamheterna.
Många uppskattade aktiviteter har genomförts i sommar bland annat funkiskollo med
allsång, teater- och keramikkollo, utflykter, spontanaktiviteter, studiebesök samt
uppsökande verksamhet.
Våra öppna ungdomsverksamheter har varit i gång hela sommaren i både
Kungsängen/Brunna och i Bro.
Tack vare statsmedel från Socialstyrelsen har vi haft möjlighet att erbjuda
lovverksamhet för 9–11 åringar under hela sommaren. Verksamheten har varit mycket
uppskattad och viktig för de yngre barn som varit hemma i sommar.
Kultur- och fritidskontoret tog emot ungdomar som turistinformatörer och som
trädgårdsskötare vid Kvistaberg.

Fritidsinspiratören
Fritidsinspiratören som anställdes 2021 fortsätter sitt viktiga uppdrag som innebär att
möta barn och unga i kommunen och inspirera till en meningsfull fritid.
Fritidsinspiratörens roll är att fånga upp barn och ungdomar samt deras familjer som
inte har en fritidsaktivitet och matcha dem mot rätt instans.
Fokus ligger på utövarnas egna önskemål och behov inom idrott, fritids- och
kulturområden. Målsättningen är att aktivitetsgraden ska vara lika hög oberoende av kön
och aktivitet. Målet stödjer även Barnkonventionens artiklar om alla barns rätt till fritid,
vila samt till kultur.
Fritidsinspiratörens uppgift är även att samverka med kommunens olika föreningar och
utveckla samarbetet mellan socialkontoret, utbildningskontoret samt trygghetscenter.
Det ligger även i rollen att informera kommunens invånare om utbudet av
fritidsaktiviteter inom kultur, fritid – och idrott.
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2

Mål och resu ltat

2.1 Hållbart liv och hälsa
2.1.1 Uppdrag: Bibliotekets roll för demokratisk samhällsutveckli ng och
betydelsen för demokratins utveckling
Be skrivni ng

Biblioteken ska främja litterat urens 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
läsutveck ling samt vara aktiv och delaktiga i demokratins utveckling.

Komm e nta r

Biblioteket är i ett ständigt pågående utvecklingsarbete för att kunna stimulera till
läsning, kunskapsinhämtande, samhällsint resse och gemenskap på ett sätt som ligger
rätt i tiden för olika målgr upper bland invånarna. För att möta upp detta behov arbetar
biblioteket i Upplands-Bro med många uttrycksfor mer i samverkan med både
föreningar, författare, och andra kontor och enheter i kommunen. Läslust och skrivande
och samhällsengagemang kan uppmuntras genom dans, musik, rollspel, brädspel och
digitala medier såväl som med mer klassiska aktiviteter som skrivarkurser och
författarbesök.
Under året har biblioteket inlett en novelltävl ing under parollen "Gör din röst hörd".
Den inleddes med en skrivarworkshop ledd av författaren Sara Lövestam. Sammanlagt
10 bidrag har därefter lämnats in, av dessa var två skrivna av pojkar. Novellerna
kommer tryckas via print-on-demand och prisutdelning kommer att ske när denna är
färdig.
Förskoleklasserna i kommunen bjöds in till föreställni ngen ”Dansa en bok” med
biblioteksi ntroduk t ion. Klasserna har delats i två där ena halvan har fått dansa en bok
med personer från kulturskolan och andra halvan fått lära sig hur man använder
biblioteket, fått lånekort, lånat böcker och lyssnat på högläsning.
Sommarboken är ett läsfrämjande projekt som riktar sig mot barn i åldrarna 8–14 år.
Barnen kom till biblioteken och kunde själva fylla en väska med böcker som de ville
läsa under sommarlovet. I väskan hittade de även bokmärken, pyssel m.m. Bokväskorna
tog slut på båda biblioteken!
Under sommaren arrangerade biblioteket sammanlagt fyra skrivarkurser för barn i
åldrarna 8–14 år, i både Bro och Kungsängen. I augusti anordnades
programmer i ngskollon i Bro och Kungsängen.
För litet äldre ungdomar har biblioteket arrangerat bokfika under våren och hösten.
Biblioteket bjuder på fika och deltagarna tipsar varandra om böcker, filmer, serier,
youtubekanaler m.m.
Tillsammans med Fritidsgårdar na arrangerades brädspelskollon i Bro och Kungsängen i
början av sommaren.
Brädspelsklubben lockar alltjämt deltagare i olika åldrar. Klubben tog semester under
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juni och juli, men startade upp igen i augusti.
Biblioteket arrangerade en skrivarworkshop med artisten Kung Henry under
evenemanget Sound of Bro. Fokus låg på hur man skriver estradpoesi och hiphoptexter.
Framförande av egna texter och mycket exempel från svensk, samtida hiphop. Barnen
fick också skrivövni ngar och fick lära sig hur man på ett effektivt sätt använder
homonymer och homografer samt varför det är kul.
Under juli månad skapade biblioteket ett popupbibliotek för ungdomar på torget utanför
Kulturhuset i Kungsängen. Pop-upbiblioteket bemannades av sommarjobbare, som
lånade ut böcker och tipsade ungdomar om Kultur- och fritidsverksamheter.

2.1.2 Uppdrag: Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhe t
Be skrivni ng

Utbudet av fysisk aktivitet i form av kultur- och fritidsak tivitet er är brett, oavsett kön,
bakgrund eller socioekonomisk situation och över generationsgränser. Det ska finnas
goda möjlighet er att vistas i en ren och vacker naturmiljö för motion och även där finna
kraft för återhämtning, vila och rekreation.

Komm e nta r

Kultur- och fritidskontoret arbetar på många sätt för att främja fysisk aktivitet både i
sina egna verksamheter och i samverkan med lokala föreningar. Genom att uppmuntra
och skapa goda förutsättningar för invånarna att nyttja kommunens fina naturmiljöer
finns också möjlighet att erbjuda rörelse och rekreation utan någon kostnad för
besökarna.
Nedanstående insatser vill kontoret särskilt lyfta fram från de senaste månadernas
insatser på detta område.
Fritidsgårdar na har haft öppna sporthallar på alla gårdar och möjliggjort spontanidrott
på daglig basis både inomhus och utomhus.
Genom samverkan med lokala föreningar har fritidsgårdar na erbjudit unga att prova på
nya idrotter. Ett fortsatt aktivt arbete har pågått för att hjälpa unga att hitta Sparks app
som kontinuerli gt fyllts på med spontana nya aktiviteter utan kostnad.

Nämndmål: Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhe t
Be skrivni ng

Alla invånare i Uppland-Bro Kommun ska känna till utbudet av kultur- och
fritidsak tiviteter.
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Indik atorer

Utfall 2021

Utfall T1 2022

Utfall T2 2022

M ålvär de 2022

1

3

3

Minst 3 större
inf ormationsinsats
er under året med
f okus på grupper
och områden som
är
underrepresentera
de i aktiviteter i
dagsläget.
Nya
inf ormationsskyltar
i Bro
Antal träf f ar med
ref erensgrupperna
, Ungdomsrådet
och A f terschoolgruppen.

8

7

10

Skolprojekt kopplat
till Stjärnparken
och Kvistaberg,
observatoriet.
Bredden i
kursutbudet ökar
på Upplands-Bros
Kulturskola
Öka antal unika
elever på
Upplands-Bros
Kulturskola

2

2

2

2

20

25

30

Förankra den
kultur- och
f ritidspolitiska
strategin i alla våra
målgrupper.
Fritidsgårdarna
erbjuder f ler typer
av aktiviteter i
samarbete med
Sparks

Delvis uppnått

10

Fritidsgårdarna
ska besöka alla
högstadieskolor
Antal deltagare
ökar i Sparksappen
Fler besökare
hittar till
konsthallen

8

21%

20

30

2

3

21%

20%

10%

Skapa digitala
promenadstråk

Minst tre större i nforma tionsinsa tse r unde r å re t me d fokus på gruppe r och områ de n som
ä r unde rre pre se nte ra de i a kti vite te r i da gslä ge t

Broschyrerna Förening f ör alla och Min f rit id.
Utställningen Här är vi.
Nya inform a ti onsskylta r i Bro

Arbetet har påbörjats.
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Antal träffar med referensgrupperna, Ungdomsrådet och Afterschool -gruppen

Träffar med;
Idrottsungdomsrådet, Unga påverkar - feriejobb, Funkisgruppen, Upplands-Bro
ungdomsråd, gårdsråd inom den öppna ungdomsverksamheten, bibliotekets
referensgrupp har genomförts.
Skolprojekt kopplat till Stjärnparken och Kvistaberg, observatoriet

Ännu inga skolprojekt genomförda kopplade till Stjärnparken eller Kvistaberg.
Bredden i kursutbudet ökar på Upplands-Bros Kulturskola

Planering för ett utökat kursutbud inför hösten pågår. Redan nu är utbudet breddat med
Keramik och Bild & Form.
Öka antal unika elever på Upplands-Bros Kulturskola

Antal unika elever i kommunens kulturskola mäts i första hand på helår men under
perioden finns en liten minskning. Eftersom minskningen finns även hos de privata
anordnarna så är en initial analys att detta beror på den höga inflationen och det svåra
ekonomiska läget. Verksamheten kommer att följa upp antalet anmälningar under
hösten.
Förankra den kultur- och fritidspolitiska strategin i alla våra målgrupper

Dialoger har genomförts under Kungsdagen. Novellerna används som uppstart vid
möten med föreningsliv, inom kommunen och vid invigningar.
Fritidsgårdarna erbjuda fler typer av aktiviteter i samarbete med Sparks

Flera aktiviteter läggs upp i Sparks.
Arbeta med underlaget från Sparksrapporten och erbjuder efterfrågade aktiviteter med
prova - på inslag, ett samarbete med föreningslivet samt aktiviteter som är
återkommande på fritidsgårdarna men som är utformade utifrån ett spontant deltagande
där det inte finns krav på kontinuitet.
Skapa digitala promenadstråk

Ej påbörjat då den tänkta stigen ej är tillgänglig och färdigställd än.
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2.1.3 Uppdrag: Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga
Be skrivni ng

De första åren lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. Både sociala
och psykologisk a faktorer har betydelse. Därför är det en bra invester ing med tidiga
insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga. Förutom
föräldrar och andra viktiga vuxna är förskolan och skolan viktiga arenor för
hälsofrämj ande och förebyggande arbete. Under 2022 satsas det på
förvaltningsöver gr ipande insatser för ökad rörelse, livsst ilscoachni ng, stresshantering
och tidiga insatser för förbättrad och ökad folkhälsa för unga.

Komm e nta r

Kultur- och fritidskontoret har med sina många verksamheter stora möjligheter att göra
skillnad för barn och ungas psykiska hälsa. Deltagande i kultur- och fritidsakt iviteter
medför att barn och unga ges möjlighet att aktiveras både fysiskt och kreativt på sina
egna villkor och utan fokus på prestation. Att delta i aktiviteter på fritiden öppnar dörrar
till gemenskap och möten med människor som kan bli viktiga förebilder.
Kultur- och fritidskontorets verksamheter genomför kontinuer li gt aktiva insatser för att
utforma sitt utbud av aktiviteter och events för att möta upp nutidens barn och unga i
olika åldersgrupper och med olika behov. På olika sätt medverkar kontoret till att stötta
barn och unga att hitta ett intresse som passar dem. Kultur- och fritidskontorets
fritidsi nspiratör och samarbetet med sparks generation är viktiga komponenter för att
lyckas nå ut till barn och unga och matcha deras intressen med aktuella aktiviteter.
Nedanstående insatser har genomförts särskilt sedan våren 2022 för att främja psykisk
hälsa.
Fyra anställda på biblioteket har genomgått utbildni ngen "Första hjälpen för psykisk
hälsa" för att förstärka personalens förmåga att möta unga på ett sätt som främjar
psykisk hälsa under våren 2022.
Under sommaren förstärktes verksamheten i Bron efter indikationer om barn i
riskzonen.
Fritidsgårdar na genomförde i samverkan med Korpen sommarlovsverksamhet för att
aktivera unga under sommaren.
Fritidsgårdar na har erbjudit riktade insatser för tjejer under perioden och samverkat runt
Bro tjejernas IK som erbjuder fotboll för flickor.
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Nämndmål: Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga

Komm e nta r

Inget resultat kan redovisas i T2.
Indik atorer

Utfall 2021

Utfall T1 2022

Utfall T2 2022

M ålvär de 2022

Utbildningsinsatser
f ör f öreningslivet

2

2

Riktade insatser till
unga i riskgrupp

10

10

Andel f lickor i åk 9
som uppger att det
of ta är riktigt
härligt att leva.

65%

Andel pojkar i åk 9
som uppger att det
of ta är riktigt
härligt att leva.

83%

Andelen f lickor i åk
2 på gymnasiet
som of ta tycker det
är extra härligt att
leva.

60%

Andel pojkar i åk 2
på gymnasiet som
of ta tycker det är
riktigt härligt att
leva.

66%

Andelen f lickor i åk
9 som ganska of ta
eller mycket of ta
känner sig ledsna
och deppiga utan
att veta varf ör.

31%

Andelen pojkar i
åk 9 som ganska
of ta eller mycket
of ta känner sig
ledsna och
deppiga utan att
veta varf ör.

11%

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

32%

Andelen pojkar i
åk 2 på gymnasiet
som ganska of ta
eller mycket of ta
känner sig ledsna
och deppiga utan
att veta varf ör.

12%
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2.1.4 Uppdrag: Äldrevänlig kommun
Be skrivni ng

I Upplands-Bro kommun ska äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv
med ökad delaktighet i samhällsfrågor förbättras. En strategisk handlingsplan för arbetet
framåt för en äldrevänli g kommun ska genomföras i bred dialog med seniorer och
organisationer. Handlingsplanen ska vara kommunöver gr ipande och beröra samtliga
nämnder och bolagsstyrelser. Handlingsplanen för äldrevänlig kommun ska enligt
WHO gälla i tre år, och fastställas av kommunf ull mäk tige, KF.

Komm e nta r

En naturlig mötesplats för äldre är kommunens bibliotek. Genom att erbjuda och forma
aktiviteter riktade mot äldre invånare i kommunen kan kultur-och fritidskontoret vara
delaktiga i resan mot en mer äldrevänli g kommun.
I samarbete med socialkontoret har biblioteket under sommaren startat ett projekt
betitlat "Teknikbiblioteket ". Teknikbibl ioteket riktar sig mot seniorer, och avser att låna
ut modern teknik, till exempel robotdammsugare, mediaspelare och Google nest till en
äldre målgrupp. Det finns planer på att erbjuda teknikvärdar som kommer på hembesök
för att instruera användarna av teknik. Hembesöken kompletteras med träffar på
biblioteket där teknikvärden kan informera, hjälpa och utbilda äldre i IT-frågor.
Verksamheten planeras att start i januari 2023.
Bibliotekets lokaler nyttjas också för äldrevänli ga projekt inom andra kontor.
Förebyggandeenheten har under augusti 2022 startat upp en ny teknikgrupp för äldre
som träffas i Bro bibliotek en gång i veckan.

2.1.5 Nämndmål: Besökare ska känna sig trygga i samtliga verksamheter.
Be skrivni ng

Vi vill öka tryggheten i simhall, bibliotek och andra offent liga lokaler. Var och en ska
kunna känna sig trygg och inte råka ut för ofredanden, övergrepp eller kränkningar när
de nyttjar kommunens anläggningar.
Komm e nta r

Trivselundersök ningen har genomförts i maj och juni månad och utgör grund för
trygghet sindex enligt nedan.
Ve r ksamhetsmål
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Ve r ksamhetsmål
Bonus till f öreningar
Ko m m en t ar
Delas ut under tertial 3.

Indik atorer

Utfall 2021

Utfall T1 2022

Utfall T2 2022

M ålvär de 2022

Trygghetsindex
f rån
f ritidsgårdsenkäten

5

4

4

5

Medarbetarenkäte
n arbetsmiljöindex

81

76

76

80

Trygghetsindex f ör
biblioteket

5

4

4

5

Trygghetsindex
simhall

4

4

4

5

Trygghetsindex
Kulturskolan

5

4

4

5

Trygghetsindex
Kulturscen

5

4

4

5

Trygghetsindex f ör
idrottsanläggninga
r och idrottslokaler

5

4

4

5

Trygghetsindex
motionsspår och
vandringsleder

5

4

4

5

Trygghetsindex f ör
spontanaktivitet

5

4

4

5

Me da rbe ta re nkä te n a rbe tsmil jöi n dex

Resultatet beror till stor del på utvecklingsarbete inom vissa avdelningar. Resultatet för
hela kommunen ligger på 70 vilket också det är ett gott resultat.
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2.1.6 Nämndmål: Alla människor ska vara inkluderade i Upplands-Bros kulturoch fritidsliv.
Be skrivni ng

Vi vill minska ojämlik heten i enlighet med Agenda 2030 mål 10.2. Fokus ska ligga på
utövarnas egna önskemål och behov inom idrott, fritids- och kulturområden.
Målsättningen är att aktivitet sgraden ska vara lika hög oberoende av kön och aktivitet.
Målet stödjer även Barnkonventionens artiklar om alla barns rätt till fritid, vila samt till
kultur.
En del i detta är att ta fram en kultur- och fritidspol it isk strategi.

Komm e nta r

Kultur- och fritidskontoret har under året fortsatt att arbeta med inkluder i ng utifrån den
antagna kultur- och fritidspolit iska strategin, "Intryck, uttryck, avtryck". Novellerna i
strategin har använts i arbetet med att utveckla alla kontorets verksamheter.
Att ta vara på synpunkter och idéer från föreningsungdomsrådet har varit ett
framgångsr ik t sätt att inkludera ungdomar na i utveckling av sin egen fritid i strategins
anda. En konstruktiv träff med föreningsungdomsrådet genomfördes i maj 2022 med
diskussioner på tema ledarskap och verksamhet utan fokus på resultat och prestation.
Föreningsungdomsrådet hade en lyckad träff i maj. Där fortsatte diskussioner na bland
annat om ledarskap och om hur en bygger en verksamhet utan stress och press.

Indik atorer
50/50 Öppna
ungdomsverksamh
eten Trappan

Utfall 2021

Utfall T1 2022

Utfall T2 2022

52%

M ålvär de 2022

50%

Besöksantal i
simhallen ska öka
Antal sålda
simborgarmärken

93

Alla verksamheter
ska ha minst en
ref erensgrupp av
unga

Delvis uppnått

Inköpsf örslagen
f rån invånarna ska
öka.

1%

Antal
ungdomsdrivna
evenemang

290

290

93

2%

81

24

100

50/50 Öppna
ungdomsverksamh
eten Hagan

41%

28%

28%

50%

50/50 Öppna
ungdomsverksamh
eten Bro

41%

44%

44%

35%

50/50 Öppna
ungdomsverksamh
eten Bro:n

21%

4%

4%

35%
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Indik atorer
Alla barn i
Upplands-Bro
kommun har
uppnått
simkunnighet i
årskurs 6

Utfall 2021

Utfall T1 2022

Utfall T2 2022

M ålvär de 2022

100%

0%

95%

100%

Kulturskolornas
kursutbud ska öka

10%

50/50 Öppna ungdom sve rksa m he te n Tra ppa n

Mäts på helår.
Be söksa nta l i si mha ll e n ska öka

Att öka besöksantalet jämfört med föregående år är missvisande då 2021 års besöksantal
kraftigt påverkats av Covid-19.
All a ve rksa mhe te r ska ha m inst e n re fe re nsgrupp a v unga

Alla verksamheter utom simhallen har i dag referensgr upper.
Inköpsförsl a ge n frå n i nvå na rna ska öka

Utfallet vad beträffar inköpsförslagen hamnade på 1,4% för 2021. Anledningen till att
ökningen inte blev så stor som förväntat kan tillskr i vas det faktum att biblioteket endast
hade kiosköppet under 2021.
Det saknas statistiska värden för T1 2021. För T1 2022 hade 126 skönlitterära
inköpsförslag lämnats in och 112 facklitterära. Motsvarande siffra för T2 2022 var 120
skönlitterära och 83 facklitt erära.
Anta l ungdomsdrivna e ve ne m a ng

Flera av våra ungdomsproducenter var upptagna i sommar eller delaktiga i andra
projekt.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202208

Redovisat 202208

Avvikelse
202108

Avvikelse 202208

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Ledning Kultur
och fritid

13 033,1

1 002,7

12 206,3

1 458,9

826,8

456,2

1 283,0

2 303,1

Fritid

40 156,9

3 855,5

39 405,2

4 082

751,7

226,5

978,2

-667

Kultur

21 077,3

7 382

21 107,4

7 223,4

-30,1

-158,6

-188,7

1 561,3

Sum m a

74 267,3

12 240,
2

72 718,9

12 764,
3

1 548,4

524,1

2 072,5

3 197,4

Varav kapitalkostnader
Budget 202208
(tkr)

Redovisat 202208

Avvikelse 202208

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

294,7

85,8

230,4

66,5

64,3

19,3

83,6

8 851,5

2 881

8 303

2 621,6

548,5

259,4

807,9

601,1

28,4

566,4

35,2

34,7

-6,8

27,9

9 747,3

2 995,2

9 099,8

2 723,3

647,5

271,9

919,4

Ledning Kultur
och fritid
Fritid
Kultur
Sum m a

3.2 Helårsprognos
Budget 2022
(tkr)

Kostnad

Ledning Kultur och fritid
Fritid
Kultur
Sum m a

Prognos 2022

Intäkt

Kostnad

20 211,3

1 504

61 413,9

5 563,2

32 893
114 518,
2

Budgetavvikelse 2022

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

20 911,3

2 014

-700,0

510

-190,0

61 413,9

5 563,2

0,0

0,0

0,0

11 401

32 893

11 401

0

0

0

18 468,2

115 218,
2

18 978,2

-700,0

510,0

-190,0

Varav kapitalkostnader
Budget 2022
(tkr)
Ledning Kultur och
fritid
Fritid
Kultur
Sum m a

Prognos 2022

Budgetavvikelse 2022

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

442

128,7

442

128,7

0

0,0

0,0

13 277,3

4 321,5

12 677

4 021,8

600,3

299,7

900,0

901,6

42,6

901,6

42,6

0,0

0,0

0,0

14 620,9

4 492,8

14 020,6

4 193,1

600,3

299,7

900,0
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3.3 Ekonomisk analys
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 2 072 tkr för tertial 2 varav
919 tkr är kapitalkostnader för pågående investeringsprojekt som ej kommer aktiveras
under 2022. 1120 tkr är bidrag till ungdomsföreningar som är fördelat på 12:e delar
men som betalas ut i slutet på året.
En vakant tjänst ger ett överskott på drygt 500 tkr på Kultur- och fritid ledning.
Kultur- och fritidskontoret redovisade elkostnader för drygt 767 tkr högre än budgeterat
dvs 70% mer vid tertial 1. På helår skulle det betyda 2 289 tkr kronor i ökade
elkostnader. Efter analys har det framkommit att kostanden konterats fel och att det
faktiska utfallet ligger i balans med budget.
Kungshallen och Stjärnparken har nu varit i gång i drygt 1 år och driftkostnaden för
båda anläggningarna uppkom till 560 tkr under pandemiåret. Kultur- och
fritidsnämnden har inte fått kompensation för denna kostnad. Under pandemiåren 2020–
2021, när verksamheten avtog något, valde kultur- och fritidskontoret att hantera
underskottet genom att inte återtillsätta en vakant tjänst. Under 2022 har verksamheten
åter ökat och beslutet om att lämna en tjänst vakant har blivit mycket kännbar för
organisationen och behöver därför hanteras.
Servicekostnader i simhallen har varit och kommer att vara större än vad som
budgeterats för detta år med anledning av att servicearbetet varit mycket eftersatt.
Verksamheten blev även tvungen att upphandla konsulttjänster för att säkerställa att
simhallens maskinrum driftas säkert och korrekt vilket bidrar till underskott på helåret.
Ökade personalkostnader kommer uppstå under året på grund av personalomsättning
och dubbla lönekostnader för vissa tjänster med 900 tkr. Detta underskott kommer
täckas med uteblivna kapitalkostnader för pågående investeringsprojekt som inte
kommer aktiveras under året.
Säsongen på Björknäs camping har varit över förväntan! Fram till 31 augusti har vi haft
6704 gästnätter (2021 samma period hade vi 1129 gästnätter) var av 4458 är svenska
gäster (2021 var det 996 svenska gästnätter). Övriga 2246 gästnätter är gäster från 17
olika länder. Detta innebär att omsättningen för säsongen blev mycket bättre uppskattat
och underskottet prognostiseras till 190 tkr.
Kultur- och fritidskontoret prognostiserar vid tertial 2 ett underskott på 190 tkr på helår.
Detta underskott ska kompenseras av Kommunstyrelsen då det är relaterat till
underskott på Björknäs camping.
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3.4 Investeringsredovisning

Projekt
(tkr)
Återuppbyggnad
Friluftsgård Lillsjön

Total budget

Förbrukat tom
2021

Redovisat
202208

Budget 2022

Kvar av
budget 2022

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

15 500

11 980,9

2 305,7

3 519,1

1 213,4

Upprustning Kvistaberg

4 767

3 244,3

22,7

1 522,7

1 500,0

Renovering av Ridhuset

3 500

0

718,8

3 500

2 781,2

Inventarier bibliotek

300

0

0

300

300

Inventarier på
fritidsgårdar

150

0

0

150

150

Underhåll fastigheter
fritid

2 429,53

0

1 824

2 429,53

605,53

Underhåll fastigheter
kultur

2 146

0

132,3

1 946

1 813,7

Konstgräs bro IP0

5 000

55,4

3 086,6

4 944,6

1 858,0

UTV - fordon IP

250

0

224

250

26

Utveckling Stjärnparken

800

0

613,2

800

186,8

Solceller Kungsängens
IP

4 200

0

131,3

4 200

4 068,7

Solceller Bro IP

4 200

0

32

4 200

4 168

Renovering simhallen

0

0

70,5

0

-70,5

Laddstolpar
Kungsängens IP och
Bro IP

1 300

0

0

1 300

1 300

Motionsspår

3 500

0

710,7

3 500

2 789,3

150

0

0

150

150

0

0

0

200

200

375

0

0

375

0

48 567,53

15 280,6

9 871,8

33 286,93

23 415,13

Konst
Omdaning-Bro
Digitaliseringsmedel
Konstgräsrobot
Sum m a
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3.5 Investeringsredovisningsprognos
Investeringsredovisningsprognos
Projekt
(tkr)
Återuppbyggnad Friluftsgård
Lillsjön

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2021

Prognos
2022

Budget 2022

Kvar av
budget 2022

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

15 500

11 980,9

3 519,1

3 519,1

0,0

Upprustning Kvistaberg

4 767

3 244,3

1 522,7

1 522,7

0,0

Renovering av ridhuset

3 500

0

3 500

3 500

0

Inventarier biblioteket

300

0

300

300

0

Inventarier på fritidsgårdar

150

0

150

150

0

Underhåll fastigheter fritid

2 429,53

0

2 429,53

2 429,53

0,00

Underhåll fastigheter kultur

2 146

0

1 946

1 946

0

Konstgräs Bro IP

5 000

55,4

3 250

4 944,6

1 694,6

UTV fordon IP

250

0

224

250

26

Utveckling Stjärnparken

800

0

800

800

0

Solceller Kungsängen IP

4 200

0

4 200

4 200

0

Solceller Bro IP

4 200

0

0

4 200

4 200

1 200

0

-1 200

Renovering simhallen

0

0

Laddstolpar Kungsängens
IP & Bro IP

1 300

0

200

1 300

1 100

Motionsspår

3 500

0

3 500

3 500

0

Konst

150

0

0

150

150

Omdaning-Bro

200

0

0

200

200

375

0

375

375

48 392,53

15 280,6

27 116,33

323 286,93

Digitaliseringsmedel
Konstgräsrobot
Sum m a

0
6 170,60

Större delar av projekten är på gång och befinner sig i olika faser och förhoppningen är
att det hinns med innan årsskiftet. Vissa projekt fortlöper även under 2023 som kräver
ombudgetering av medel till nästa år. Omfördelning av investeringsmedel på 1 200tkr
från solceller Bro IP till simhallens renovering enligt nämndens beslut.
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3.6 Kommentarer investeringsredovisning
Kommunstyrelsen beslutade 2021 om förvärv av mark för del av Husby 2:1 till
ridanläggningen Prästtorp för att klara av dagens krav på djurhållning. Med anledning
av detta har investeringsmedel omfördelats till kommunstyrelsen,
Samhällsbyggnadskontoret, motsvarande 786 740kr för inköp av Hagmarken. Medel har
tagits från investeringsram underhåll fastigheter fritid.
Kommunstyrelsen har beslutat att Kultur- och fritidsnämnden ska tillskjuta 0,02 mnkr
från Kultur- och fritidsnämndens investeringsram för finansiering av projekt i
Omdaning-Bro.
Lillsjö Friluftsgård - Projektet skulle varit klart i maj, men en förödande vattenskada
försenade projektet rejält med stora konsekvenser för både den upphandlade
entreprenören och besökare till området som inte fick möjlighet att använda
friluftsgården. Arbetet för att återställa lokalen efter skadan kommer inte att belasta
kommunens budget. Kostnader för markarbeten framför huset samt extra pålning har
tillkommit sedan start men finns med i 2022 års budget. I augusti invigdes huset i
ösregn, med en del kvarstående arbeten och leveranser kvar innan öppning. Den 1
september uppdagades en ny läcka i samma rör som vid tidigare läcka. Trots en
skyndsam hantering kommer även denna läcka innebära konsekvenser i form av
fördröjningar.
Upprustning Kvistaberg - Inväntar beslut från lantmäteriet och anslutningsavgiften
innan projektet kan avslutas.
Solceller- Kungsängens IP. Upphandlingen är publicerad och anbudsöppning sker i
mitten av oktober. Bro IP:s takkonstruktion klarar tyvärr inte en solcellsanläggning. Inte
heller ridhus och stall som har undersökts som alternativ.
Renovering ridhus - Projektet fortskrider enligt plan.
Studierum i Brohuset, biblioteket. Ombyggnationen av studierum beräknades bli klar
under sommaren, men har försenats. Arbetet har påbörjats.
UTV (fyrhjuling)- Levererad
Utveckling motionsspår- Installation av LED-belysning på 3 km spåret vid Lillsjön
sker i skrivandets stund och beräknas vara färdigt i mitten av oktober.
Utveckling Stjärnparken - En ny gungdel med spännande gungor installerades i början
av sommaren i Stjärnparken. Lyckad invigning i början av augusti.
Konstgräs Bro IP- Installerat och i princip färdigt. Några detaljer såsom borststationer
med skyltar och test av spelkvaliteten saknas (Fifa quality). Flera åtgärder har vidtagits
för att minimera granulatspridningen. Asfaltering i kombination med ett lågt staket har
placerats runt planen som styr spelare genom samma ingång vid vilken en borststation
har placerats.
Laddstolpar - Fortsatt utredning av möjligheter och nivåer. Beställning av
framdragning av el är gjord men det är lång leveranstid hos EON i upp till fem månader.
LED-belysning i Ekhammarhallen och Hagnäshallen har installerats.
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Värmepump Kungsängens IP - Har installerats under våren och är i princip färdig.
Det som kvarstår är en del isoleringsarbeten och styrarbeten som väntas vara klara i
slutet av september.
Fritidsgårdarna - Investering för inventarier på fritidsgårdarna:
Förbättring av scenen på Bro fritidsgård planeras i år genom inköp av en ny
ljusuppsättning och en ny backdropp.
Investeringsmedel för robotplanskötare till konstgräsplaner har beviljats från
digitaliseringsmedel. Den upphandlas under hösten 2022.
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4

In tern styrnin g och kon troll

4.1 Uppföljning av kontrollmoment
4.1.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: Kommunikation
Risker: Brister i extern kommunikation
Kontr ollmoment

Kom m entar

Avstämning av kommunikationsplan
Ingen avvikelse

Process: IT/System
Risker: Driftstörningar som medför verksamhetspåve rkan
Kontr ollmoment

Kom m entar

Säkerställa uppdateringar
Ingen avvikelse

Process: Fastigheter/lokaler
Risker: Ej anpassade lokaler
Kontr ollmoment

Kom m entar

Avstämning med f astighetsbolaget
Ingen avvikelse

Kulturskolans administration har nu f lyttat in i KSK-villan
och delar lokaler med Kungsängens sportklubb.

4.1.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Hantering av personuppgifter
Risker: GDPR efterlevs inte fullt ut
Kontr ollmoment

Kom m entar

Stickprov som genomf örs av GDPR-ombud och
dataskyddsombud på kontoret
V erksamheterna ser över sina planer.
Mindre avvikelse
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4.2 Uppföljning av åtgärder
4.2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: Kommunikation
Risker: Brister i extern kommunikation
Åtgär der

Slutdatu
m

Kom m entar

Revidering av kommunikationsplan
2022-0630
A vslutad

Process: IT/System
Risker: Driftstörningar som medför verksamhetspåve rkan
Åtgär der

Slutdatu
m

Kom m entar

Påminnelse till alla anställda om att uppdatera
mjuk- och hårdvara när så krävs.
2022-0630
A vslutad
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Kommunledningskontoret
Anna Stegius
Föreningskonsulent
Kultur- och fritidskontoret

Datum

2022-08-26

Vår beteckning

KFN 21/0191

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

anna.stegius@upplands-bro.se

Årets Upplands-Broförening 2022
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser xx till Årets Upplands-Broförening 2022.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om att årligen tilldela ett pris till en
förening i Upplands-Bro som gör värdefulla insatser för föreningslivet eller för
Upplands-Bro kommun. Tanken med priset är att det ska stimulera
föreningslivet till utveckling.
Priset till Årets Upplands-Broförening är ett sätt för kommunen att tacka och
uppmuntra föreningar till fortsatt gott arbete och utveckling. Utöver äran
tilldelas även 15 000 kr till föreningen. Priset synliggör också goda exempel på
föreningsarbete som bidrar till att göra skillnad i människors vardag och som
medverkar till god folkhälsa.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att priset till Årets Upplands-Broförening
tilldelas XX.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 26 augusti 2022.

•

Regler för tilldelning av pris till Årets Upplands-Broförening den 23
mars 2021.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Årets Upplands-Broförening – ett pris som synliggör värdefulla insatser
och stimulerar till föreningsutveckling
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om att årligen tilldela ett pris till en
förening i Upplands-Bro som gör värdefulla insatser för föreningslivet eller för
Upplands-Bro kommun. Utöver äran tilldelas även 15 000 kr till föreningen.
Tanken med priset är att det ska stimulera föreningslivet till utveckling.
Föreningen som tilldelas priset ska vara välkänd och godkänd enligt
kommunens stöd till Kultur- och fritidsverksamhet. Den förening som tilldelas
priset ska ha en demokratisk värdegrund som genomsyrar verksamheten samt
ett förankrat engagemang för hållbarhetsfrågor.
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

Datum

2022-08-26

Vår beteckning

KFN 21/0191

Kommunledningskontoret
I reglerna för tilldelning av pris till Årets Upplands-Broförening, finns utöver
kriterier för att kunna tilldelas priset, även bestämmelser om nominering och
beslut samt hur utdelning av priset ska gå till. Det är invånarna i Upplands-Bro
kommun som nominerar de föreningar de anser vara värda priset. Därefter
beslutar Kultur- och fritidsnämnden om vilken förening som får priset.
Nomineringar 2022
Under nomineringsperioden för 2022 har det kommit in elva nomineringar
fördelat på sex föreningar. Följande föreningar har nominerats:
•

Föreningen Konstformer i Upplands-Bro

•

Gymmix Upplands-Bro

•

Kungsängens idrottsförening

•

Tatakai Kyokushin

•

Tibble Sjöscoutkår

•

Upplands-Bro Broncos

•

Upplands-Bro United FK

Kultur- och fritidskontorets bedömning
Det är många föreningsaktiva som dagligen gör en stor insats för kommunens
invånare, inte minst för barn och unga. Föreningsaktiva lägger med stort
engagemang många timmar på ideellt arbete för att kunna leverera
fritidsaktiviteter till invånarna. Föreningarna möjliggör aktiviteter som
aktiverar både kropp och sinnen och skapar förutsättningar för mänskliga
möten.
Priset till Årets Upplands-Broförening är ett sätt för kommunen att tacka och
uppmuntra föreningar till fortsatt gott arbete och utveckling. Priset synliggör
också goda exempel på föreningsarbete som bidrar till att göra skillnad i
människors vardag och som medverkar till god folkhälsa.
Under 2022 har de nominerade föreningarna genomfört många och viktiga
insatser för invånarna. Kultur- och fritidskontoret vill dock särskilt lyfta fram
XX och föreslår därför att priset till Årets Upplands-Broförening tilldelas
denna förening.

Barnperspektiv
Det är viktigt att barn och unga har sunda förebilder och därför lika viktigt att
goda eller inspirerande handlingar uppmärksammas av kommunen. Att bli sedd
för sitt engagemang eller ihärdigt arbete kan ge energi till att fortsätta sprida
glädje, omtanke eller kunskap och få barn och ungdomar att inspireras till att
göra detsamma.
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Datum

2022-08-26

Vår beteckning

KFN 21/0191

Kommunledningskontoret
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni

Susanne Lindqvist

Kultur- och fritidschef

Avdelningschef Idrott och Förening

Bilagor
1. Regler för tilldelning av pris till Årets Upplands-Broförening den 23 mars
2021.
Beslut sänds till
• Förening som tilldelats priset.
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Regler för tilldelning av pris till årets Upplands-Broförening

1

Kriterier

Priset ska utgå till en förening som gör en värdefull insats för föreningslivet
och/eller Upplands-Bro kommun i stort. Priset ska stimulera och utveckla
föreningslivet.
Föreningen som tilldelas priset ska vara välkänd och godkänd enligt
kommunens stöd till Kultur- och fritidsverksamhet. Den demokratiska
värdegrunden och hållbarhetsengagemanget ska vara stort och väl förankrat.

2

Nominering

Nominering sker genom att kommuninvånarna i Upplands-Bro kommun får
skicka in förslag via e-tjänst till kommunen med den förening de anser ska
tilldelas priset. I förslaget ska den nominerade föreningens fullständiga namn
anges tillsammans med motivering till varför föreningen ska tilldelas priset.

3

Beslut

Kultur-och fritidsnämnden beslutar om vilken förening som ska tilldelas
utmärkelsen årets Upplands-Broförening enligt ovan uppställda kriterier.

4

Utdelning

Den förening som utnämns till årets Upplands-Broförening bör kontaktas
innan formell utnämning för att ge sitt samtycke till att motta priset.
Utdelningen av pris till årets Upplands-Broförening ska vara en årligen
återkommande händelse. Priset delas ut under Fest i Byn för föregående
period, alternativt närmast kommande sammanträde för Kultur- och
fritidsnämnden.

5

Utmärkelse

Utmärkelsen till årets Upplands-Broförening är en kontant summa på
15000 kronor.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2022-09-05

KFN 22/0110

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

karin.haglund@upplands -bro.se

Svar på medborgarförslag om kallbad vid
Lillsjön
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget om kallbad vid
Lillsjön. Önskemål om kallbad är uppmärksammat i den översyn av stränder
som godkändes av Kultur- och fritidsnämnden den 31 maj 2022 som kommer
ligga till grund för fortsatt utveckling av kommunens badplatser.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Sammanfattning
Den 26 april 2022 inkom ett medborgarförslag om kallbad vid Lillsjön.
Förslagsställaren pekar på att intresset för kallbad har ökat och föreslår därför
att kommunen ordnar förutsättningar för kallbad vid Lillsjön.
Den 15 juni 2022 överlämnade Kommunfullmäktige medborgarförslaget för
beslut i Kultur- och fritidsnämnden.
Medborgarförslaget innehåller många konkreta förslag på hur kallbad skulle
kunna underlättas för invånarna i Upplands-Bro kommun. Kultur- och
fritidskontoret föreslår att dessa förslag beaktas i den fortsatta utvecklingen av
kommunens badplatser. Utvecklingen kommer utgå ifrån den strandöversyn
som färdigställdes under 2022 och som också innehåller förslag om att utreda
förutsättningarna för kallbad i kommunen framöver. Utifrån detta föreslår
kultur- och fritidskontoret att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2022.



Medborgarförslag om kallbad vid Lillsjön



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni
2022.



Rapport - Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun - godkänd av
Kultur- och fritidsnämnden den 31 maj 2022.
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Datum

Vår beteckning

2022-09-05

KFN 22/0110

Kommunledningskontoret

Ärendet
Medborgarförslag om kallbad
Den 26 april 2022 inkom ett medborgarförslag om kallbad vid Lillsjön.
Förslagsställaren pekar på att intresset för kallbad har ökat generellt och i
kommunen och föreslår därför att kommunen ordnar förutsättningar för kallbad
vid Lillsjön. Medborgaren föreslår att det monteras en pump som håller vattnet
i rörelse så att det några kvadratmetrar hålls isfria även när det är som kallast.
För att underlätta kallbadandet föreslås också en stege eller trappa och plats för
ombyte och bastu även om det sistnämnda inte är avgörande för att kunna
vinterbada.
Medborgaren hänvisar till att det är säkrare att kallbada på en plats som
underhålls för ändamålet och som är större en endast ett hål som kallbadaren
hackar upp själv.
Den 15 juni 2022 överlämnade Kommunfullmäktige medborgarförslaget för
beslut i Kultur- och fritidsnämnden.
Ökat intresse för kallbad
Intresset för kallbad har ökat i Sverige de senaste åren. Detta har lett till att nya
föreningar och grupper har skapats över hela landet som kallbadar tillsammans
eller tipsar varandra om kallbad.
En del grupper förenar kallbadet med andra aktiviteter såsom löpning,
utomhusgruppträning, meditation eller yoga. Kallbad kan också leda till
gemenskap kring en brasa efter badet. En del badar på samma plats och andra
har som mål att testa nya ställen att bada på.
Förslag om utveckling av stranden i Kungsängen i genomförd översyn
av kommunens strandlinje
Upplands-Bro kommun ligger i ett unikt läge med både tillgång till Mälaren
och sjöar. Kommunen växer och många flyttar till eller besöker kommunen just
för att kunna njuta av natur och mark i närhet av vatten.
Kommunens invånare är engagerade i strändernas utveckling och under åren
har många medborgarförslag inkommit om just detta.
För att undersöka förutsättningar för utveckling av kommunens stränder gav
Kommunfullmäktige den 13 oktober 2021 i uppdrag till Kultur- och
fritidsnämnden att genomföra en översyn av kommunens badplatser och
naturstränder. Översynen genomfördes under hösten 2021 och våren 2022 och
slutrapporten godkändes av Kultur- och fritidsnämnden den 31 maj 2022.
I arbetet med översynen av stränder genomfördes en inventering av stränder
och badplatser i kommunen. För att få veta mer om invånarnas önskemål om
utveckling av stränder genomfördes en enkätundersökning. 464 enkäter blev
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Datum

Vår beteckning

2022-09-05

KFN 22/0110

Kommunledningskontoret
besvarade med hundratals frisvar om idéer och önskemål från kommunens
invånare.
Översynen av stränder resulterade i ett antal förslag och slutsatser med
utgångspunkt i inventeringen av kommunens stränder, inkomna
medborgarförslag samt enkätsvar.
Kallbad i Upplands-Bro kommun
Enkätsvaren i strandöversynen visade på att det finns ett ökat intresse för
kallbad även i Upplands-Bro kommun. Detta har även framkommit i
förfrågningar till kommunen om att behålla bryggor i vattnet även vintertid.
Kommunen har därför valt att låta ett antal bryggor ligga kvar i vattnet
vintertid de senaste åren. Under vintern 2021/2022 låg bryggorna vid Stigstorp
och Lillsjön kvar i vattnet för att möjliggöra vinterbad.
I enkäten framgick även förslag på flera sätt att ytterligare förenkla och förhöja
upplevelsen av att bada andra delar av året än sommartid. Kallbadhus och
tillgång till bastu i anslutning till badplatserna är några av invånarnas förslag.
Ett av förslagen i strandöversynen är därför att det i samband med den fortsatta
utvecklingen av de kommunala badstränderna sker en utredning om vilken
badplats som bäst skulle kunna vara lämpad för ett kallbadhus och bastu. En
bastuflotte kan vara ett alternativ eftersom en sådan medför mindre risk för
brand än en bastu på land.
En sådan utredning skulle kunna inbegripa medborgarens förslag om att hålla
en bit vatten isfri för att underlätta för vinterbadare. Det finns flera aspekter att
ta hänsyn till inför ställningstagande till kallbadhus, bastu och isfria ytor som
sköts av kommunen. Det behöver undersökas hur naturen påverkas av en
eventuell pump och om den aktuella platsen tillåter en sådan med hänsyn till
regler kring miljö, djurliv och eventuella naturreservatsföreskrifter. En bastu
eller bastuflotte behöver dessutom utredas i förhållande till strandskyddsregler.
Därtill kommer flera säkerhetsaspekter att ta hänsyn till när det gäller att skapa
ett hål i isen. Det behöver göras en bedömning om vilket tillvägagångssätt som
är mest lämpligt för att förebygga drunkningsolyckor och vilken typ av
information eller säkerhetsanordningar som kan behöva placeras på platsen.
Utredningen behöver också ta ställning till vilka konsekvenser en bastu vid
någon av badplatserna skulle innebära avseende säkerhet och underhåll.
Kultur- och fritidskontorets slutsatser
Kultur- och fritidskontoret uppskattar det engagemang som uppvisats för
utveckling av kommunens stränder. Aktuellt medborgarförslag innehåller
många konkreta förslag på hur kallbad skulle kunna underlättas för invånarna i
Upplands-Bro kommun.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att dessa förslag beaktas i den fortsatta
utvecklingen av kommunens badplatser. Utvecklingen kommer utgå ifrån den
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Datum

Vår beteckning

2022-09-05

KFN 22/0110

Kommunledningskontoret
strandöversyn som färdigställdes under 2022 och som också innehåller förslag
om att utreda förutsättningarna för kallbad i kommunen framöver. Utifrån detta
föreslår kultur- och fritidskontoret att medborgarförslaget ska anses vara
besvarat.

Barnperspektiv
Att bidra till aktiviteter som får vuxna att må väl främjar barn och unga i deras
närhet. När det gäller aktiviteter i närheten av vatten och särskilt kallt vatten
finns alltid en säkerhetsaspekt att ta hänsyn till som behöver vägas in.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur-och fritidschef

Susanne Lindqvist
Avdelningschef idrott och förening

Bilagor
1. Medborgarförslag om kallbad vid Lillsjön
2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni
2022.
3. Rapport - Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun - godkänd av
Kultur- och fritidsnämnden den 31 maj 2022.
Beslut sänds till



Frågeställaren
Kommunfullmäktige
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Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Postort
Telefonnummer
E-post
Bekräfta e-post
Kallbad vid Lillsjön. Vid bryggan i Lillsjön strand anlägga en
pump som gör att vattnet vid bryggan är öppen även vintertid då
det är is på sjön. Då man gör ordning Lillsjön för friluftsliv så
vore det bra att i anslutning till det finns också möjlighet till
Kallbad på ett riktigt sätt. Att det är smält en större yta vid
Förslaget - presentera kort ditt medborgarförslag
bryggan, åtminstone några kvadratmeter. Detta görs genom att
här
man monterar en pump som håller vattnet i rörelse. I anslutning
till bryggan eller någonstans i närområdet att det också finns ett
vindskydd (tak, bänk, krokar att kunna byta om om byggnaden
vid Lillsjön inte är öppen. Det vore ju kul med bastu men inget
krav.
Kommunen byggar om och gör Lillsjön till ett attracktivt
friluftsområde med möjlighet till samvaro, träning, natur mm.
Under vintertid så har intresset för kallbad ökat både i
kommunen men också generellt. Det finns inget riktigt kallbad i
kommunen vilket gör det svårt att kallbada. Det finns några
privat underhållna kallbad "hål" i mälaren och även vid den
andra bryggan vid Lillsjön (till höger i skogen vid vindskyddet).
Det hålet är så litet, och oftast behöver man ha med sig verktyg
för att hacka upp hålet som är väldigt litet. Och man saknar lite
skydd vid ombyte (tak, kanske en vägg, krok att hänga upp sina
kläder, bänk att sitta på).
Kallbad är hälsosamt för kroppen och det är många som
regelbundet kallbadar men på alla ställen saknas det underhåll
samt möjlighet till skydd (vid ombyte), kanske sitta en stund och
njuta av en kopp te i det fria.
I Finland så finns denna typ av kallbadbryggor i varje kommun
(om inte flera stycken) som kommunen underhåller. Och det är
mer inbjudande och säker då själva hålet är lite större och man
Motivering - Här kan du lämna en mer utförlig
även kan ta en eller flera armtag.
beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera
Jag har tänkt att bryggan vid stranden som inte togs upp till
gärna varför du anser att förslaget ska genomföras vintern ska ha några trappsteg längst ut på bryggan och sedan
och hur det i så fall skulle kunna ske
en pump som håller ett området på 3x3m öppet vatten även då
sjön har istäcke eller mer eller lite mindre.
Om Lillsjöns byggnad inte är öppen för ombyte så att det finns,
vid skogsbrynet/vid stranden på lämpligt ställe, ett vindskydd
eller ett omklädningsrum av det enkla slaget (tak, vägg, krokar,
bänk). Eller om man har ett låst utrymme så behöver man
fundera på om det ska vara dam/herr del, hur man får tillgång till
det , ska det vara nyckel att kvittera ut, kod, QR-kod, registrerad
användare eller annat - här finns det ju flera alternativ, men det
enklaste är ett vindskydd, bara ha lite tak, krok, lite vägg för att
kunna byta om och ställa sina grejer under tiden.
Kallbad har ökat i Sverige och i kommunen under året, det är
många som kallbadar, och då det inte är tillgängligt för alla så
har alla inte samma möjlighet att utföra det. Det är också
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omständigt att behöva köra runt till olika platser om det har isat
igen och man inte har verktyg att slå upp isen igen.
Säkerhetsmässigt också bättre om hålet är större samt att det
är ett ställe som underhålls och att man vet att det är tryggt att
gå i.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 76

2022-06-15

Medborgarförslag om kallbad vid
Lillsjön
Dnr KS 22/0311

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 26 april 2022 inkom ett medborgarförslag om kallbad vid Lillsjön.
Förslagsställaren uppger att kallbad har ökat i Sverige och i kommunen under
året och det är många som kallbadar. Kommunen bygger om och gör Lillsjön
till ett attraktivt friluftsområde med möjlighet till samvaro, träning, natur med
mera. Det vore därför önskvärt att kommunen även anordnar så att kallbad är
en möjlig aktivitet vid Lillsjöbadet. Förslaget anger att det behöver monteras en
pump som gör att vattnet vid bryggan håller sig i rörelse och därmed är öppet
för bad även när det är is på sjön. Säkerhetsmässigt är det bättre om hålet är
större, ett par kvadratmeter, samt att det är ett ställe som underhålls och att man
vet att det är tryggt att gå i.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 26 april 2022.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Yttranden

Mattias Peterson Ersoy (C) yttrar sig i ärendet.

Beslutsgång
Ordförande 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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Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun

1 Inledning
1.1

Bakgrund

Upplands-Bro kommun har förmånen att ligga nära både Mälaren och andra sjöar
och har en lång strandlinje som ger invånare och besökare möjlighet till
naturupplevelser och aktiviteter i sjönära läge. Kultur- och fritidsnämnden fick
den 13 oktober 2021 i uppdrag av Kommunfull mäk t ige att genomföra en översyn
och inventering av kommunens badplatser och naturstränder.
1.2

Syfte

Syftet med översynen av kommunens strandlinj e är att utreda förutsättni ngar na för
utveckling av kommunens nuvarande badplatser och övrig strandlinje.
1.3
Genomförande
En projektgrupp med medlemmar från kultur- och fritidskontoret och
samhällsbyggnadskontoret har arbetat med översynen utifrån var och ens kunskap
och kompetens.
För att involvera medborgarna i utvecklingen av badplatser och stränder i
kommunen genomfördes en enkätundersökni ng under perioden 6 december 2021
till och med 2 januari 2022. Enkäten publicerades som en nyhet på kommunens
webbplats, med länk till e-tjänsten där allmänheten skickade in sina svar. Den
spreds och marknadsfördes på kommunens Facebook-sida och Instagram-konto
vid två tillfäl len under perioden. 464 enkäter blev besvarade.
Projektgruppen har arbetat utifrån nedanstående punkter.
1. Inventering av befintliga kommunala badplatser och förslag på framtida
förvalt ning och utveckling.
2. Översyn av övrig kommunal strandlinje (dvs ej kommunala badplatser)
samt förutsätt ningar för utveckling.
3. Utredning av förutsättni ngar för samverkan mellan kommunen och privata
markägare för skötsel och utvecklingsinsatser av strand- och badplatser på
icke-kommunal mark samt förslag på framtida förhållni ngssätt i frågan.
1.4
Avgränsning
Rapportens ambition är att förmedla en översyn av möjligheten till vistelse längs
den kommunens strandlinje med fokus på de nuvarande kommunala
badstränderna. Den ger således inte en heltäckande beskrivning av varje stranddel
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vilket skulle kräva en större utredningsi nsats. Förhoppningen är att rapporten kan
ligga till grund för ställningstaganden kring utveckling av kommunens stränder
och vidare utredning av specifika platser i de fall det anses behövligt.
1.5
Disposition
Rapporten inleds med ett kapitel om kommunens stränder gällande ägandeskap
och tillgängli ghet. Därefter följer ett kapitel med en redovisning av enkätsvar som
inhämt ats gällande synpunkter och önskemål om kommunens stränder. Vidare
följer en inventer i ng av befint liga kommunala badplatser med förslag till
utveckling grundade på förslag från kommunens invånare. Rapporten innehåller
också ett kapitel om framtida badplatser som följs av ett kapitel om skötsel av
badplatser på privat mark. I det avslutande kapitlet finns en genomgång av vad
som är viktiga aspekter att ta hänsyn till vid framtida utveckling av stränder.
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2 Strandlinjen i UpplandsBro kommun
2.1

Inledning

Upplands-Bro kommun är en av Storstockholms mest natursköna kommuner med
13 mil strand runt Mälaren. Därtill finns flera mindre sjöar med fina omgivningar
som erbjuder besökare både naturlig rekreation och ett aktivt friluftsli v. Längs
kommunens stränder finns det sex kommunala badplatser. Det finns dessutom
många naturstränder, en del ligger på kommunal mark och andra tillhör privata
markägare.
2.2
Strand på kommunal mark
Av kommunens ca 13 mil strand ligger ca 2,2 mil på kommunens mark. Nedan
karta visar de delar av kommunens strand som ligger på kommunal mark.
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På den kommunalt ägda strandremsan finns idag sex badplatser som förvaltas av
kommunen: Björknäs, Frölunda, Gröna Udden, Hällkana, Lillsjön och Stigstorp.
Det går dock att komma strandnära även på andra delar av den kommunalt ägda
strandlinj en än på de platser som är anvisade badplatser. För att få en uppfattning
om möjligheter na att bada och vistas strandnära på andra ställen i dagsläget, har
en inventering av den kommunägda strandlinjen genomförts.
Genomgång av strandlinjen visar att knappt hälften, ca 900 km av kommunens
strandremsa, går att nå för den som kan promenera i skog och natur och på denna
sträcka ryms de sex kommunala badplatserna. Övriga delar av strandremsan är i
dagsläget mer svårtill gängli ga på grund av vegetation eller markförhållanden.
Delar ligger i anslut ning till betesmark, är vassbeklädda eller ligger för nära
tomtgränser. Det finns också småbåtshamnar med privata båtplatser som inte är
tillgängli ga för allmänheten.
Eftersom det inte är möjligt för alla att ta röra sig i skog och terräng är
kommunens anlagda badplatser viktiga för att alla invånare ska få tillgång till bad
och sjö.
2.3
Allemansrätten ger tillgång till stränder på privat mark
Upplands-Bro kommun är unik med sin långa strandlinje och tack vare
allemansrätten är det inte bara de kommunala badplatserna eller de kommunalt
ägda strandremsor na som invånare och andra besökare kan nyttja.
Grundregeln i allemansrät ten är att besökare får gå nästan överallt i naturen och
på annans mark så länge de inte stör eller förstör. Allemansrätten gäller både på
land och på vatten. Det innebär att alla har rätt att bada vid nästan alla stränder
eller nyttja bryggor även om de är privat ägda.
Det finns dock några undantag. Man får inte gå på växande gröda och alla måste
ta hänsyn till den så kallade hemfridszonen.
Hemfridszonen är området närmast runt ett bostads- och fritidshus där den boende
har rätt till ett privat område och att få vara ostörd. Inom hemfridszonen har
fastighetsägaren eller hyresgästen full rådighet över marken och ingen får vistas
där utan lov av denne. Inom hemfridszonen gäller således inte allemansrätten.
Det är svårt att ange ett generellt mått på hur stor hemfridszonen är runt ett
bostads- eller fritidshus eftersom förutsätt ningar na varierar från fall till fall. Ibland
finns givna, tydliga gränser för hemfridszonen som ett staket, en häck, en väg eller
en gång- och cykelväg. I till exempel ett villaområde kan hemfr idszonen i vissa
fall bli mycket liten, några få meter från ett hus, om det finns en sådan tydlig
gräns nära huset.
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I andra fall finns det naturliga gränser som till exempel ett dike, ett skogsbryn, en
åkerkant eller en väg på ett rimligt avstånd från huset. Om det finns tät vegetation
eller är kuperat runt huset är risken för störning mindre och då kan gränsen för
hemfridszonen ligga närmare bostadshuset. Om huset ligger i ett öppet, flackt
landskap kan hemfr idszonen i stället behöva vara större.
2.4
Försvarets mark
Allemansrät ten gäller även på försvarets mark som i kommunen har strandlinje på
ungefär 3,2 mil. När ett skjutfält är avspärrat råder det tillträdesförbud enligt
skyddslagen. Att beträda skjutfält vid avstängning kan innebära fara för livet och
överträdelser anmäls till polis. Aktuell information om avspärrningar finns på
Försvarets hemsida.
När skjutfältet inte är avspärrat på grund av farlig verksamhet, är allmänheten
välkommen till fots eller på cykel, men inte med motorfordon. Det är också värt
att notera att det pågår verksamhet dygnet runt och ibland även under helger på
övnings- och skjutfältet, även om området inte är avspärrat.
Sannolik het en att hitta ammunit ionsskrot på marken är hög och dessa kan
innehålla oexploderade delar. Skrotavstädning görs på våren varje år, men fältet är
stort och det kommer aldrig att kunna bli hundra procent rent från skrot.
2.5
Naturreservat
Både delar av den privata strandremsan och den kommunala strandremsan ligger
inom naturreservat, sammanlagt ca 13 km. I Upplands-Bro kommun finns tio
naturreservat och vad som gäller för respektive reservat regleras i de föreskrifter
som tagits fram i samband med bildandet av reservatet. I reservaten i UpplandsBro kommun finns det dock inget förbud mot att bada med hänsyn till
reservatsföreskr i ft erna förutom i de områden som är fågelskyddsområde. Däremot
kan det påverka möjligheten att få tillstånd att anlägga en badplats med brygga
och byggnader på de delar som är naturreservat.
2.6
Naturstrand
Det finns ett antal platser som av naturen är formade så att det går att komma åt
vattnet för ett dopp. Naturstränder går att finna på både kommunal och privatägd
mark. Skillnaden mellan en naturstrand och en strand som förvaltas av kommunen
som en allmän badplats är flera.
Besökare får ta ett eget ansvar för säkerhet i samband med vistelse i närheten till
vatten eftersom ingen säkerhetsbedömning gjorts om lämplighet att bada på
platsen. Det finns inte heller någon skyldighet från kommunens sida att sätta upp
skyltar med nummer till larmcent ral och adress till platsen som vid en kommunal
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badplats. En annan skillnad är att det vid naturstränder inte tas vattenprover för att
säkerställa vattenkvaliteten. Besökare behöver också ta hand sina sopor eftersom
naturstränder inte omfattas av någon service från kommunen.
2.7
Upplands-Broleden – en sjönära led
Genom kommunen ringlar sig den 29 km långa Upplands-Broleden genom skog
och mark, ängar och längs sjöar. Den som följer leden får under stora delar ta del
av Mälarens strand ibland med utsikt över sjön på håll och ibland riktigt sjönära så
att det går att ta sig ett dopp på vägen. Delar av leden går även längs
Lejondalssjön. Den som har svårt att ta sig i vattnet vid klippor och andra mer
svårtillgängliga ställen kan passa på att ta sig ett dopp när leden passerar några av
kommunens iordningsställda badplatser: Hällkana, Frölunda och Gröna udden.
2.8
Badkarta
Nedan karta har tagits fram för att visa kommunala badplatser tillsammans med
naturstränder på kommunal och privat mark. Kartan gör inte anspråk på att täcka
varje klippavsats som möjliggör ett dopp. De platser som finns med på kartan har
dock identifierats med hjälp av invånarnas svar i enkäten om vilka badplatser de
besöker utöver de kommunala badplatserna.
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2.9

Fiske

För Upplands-Brobor och besökare som uppskattar fiske finns möjlighet till detta
både i Mälaren, Örnässjön, Lillsjön och Lejondalssjön. Det finns bestämmelser
om vilka fiskemetoder som är tillåt na vid respektive sjö. Informat ion om detta
finns på kommunens hemsida. Förutom fiske från klippor och naturstrand finns en
brygga vid Lillsjön en bit från badplatsen som enbart är till för fiske. Enligt
kommunens allmänna ordningsföreskr i fter är det inte tillåtet att fiska vid de
kommunala badplatserna.
2.10 Båtramper
Det finns två båtramper i kommunen idag. På kommunens mark finns en båtramp
som ligger vid Marina föreningshuset i Kungsängen. Det finns även ett beslut om
att anlägga ytterligar e en båtramp på kommunens mark i Björknäs i anslutni ng till
Björknäs badplats. På privatägd mark finns det en båtramp vid Vallbyvik.
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3 Vad tycker invånarna om
kommunens stränder
3.1

Historisk tillbakablick

Bad och stränder är ett ämne som engagerat Upplands-Broborna genom åren.
Många är de medborgarförslag och synpunkter som handlat om tillgång till sjö
och bad.

Idag badar vi ofta för att det är skönt och behagligt och många kopplar ihop bad
och strand med ledighet och avkoppling. För äldre generationers Upplands-Brobor
handlade tillgång till sjö och strand även om en möjlighet att sköta sin hygien.
Att det funnits ett stort engagemang i frågan genom åren vittnar hyllorna i
kommunens arkiv om. På dessa finns en ansenlig mängd böcker fyllda med
handskrivna protokoll från kommunens badkommittéer. I ett av protokollen från
1940-talet går att läsa om badkommitt téns beslut om att ansöka till Majestät
konungen för att få arrendera mark i området runt ryssgraven i Kungsängen för att
invånarna skulle kunna få bada på platsen.
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Protok ol l Badk ommittén 1934

I än tidigare protokoll från 1930-talet går att följa badkommit téns ärende om att
ansöka om ekonomiskt stöd från Röda Korset för att kunna upprätta en badstuga
med möjlighet att tillföra värme för uppvärmni ng av vatten i stugan.
3.2
Enkät till invånare
För att få en aktuell bild av vad dagens Upplands-Brobor vill se för utveckling av
kommunens stränder skickade kommunen ut en enkät i slutet av år 2021. Trots att
det var långt kvar till sol och bad flödade svaren in. På några veckor hade 464
invånare fyllt i enkäten om kommunens stränder.
I enkätundersök ningen har invånar na bland annat kunnat rangordna vad de tycker
är mest viktigt på de befintli ga badplatserna och lämna synpunkter på hur
kommunens stränder skulle kunna utvecklas.
Enkätundersök ningen är inte vetenskapligt genomförd men ger ändå en bild av
vad ett större antal invånare har för synpunkter och önskemål gällande stränder
och badplatser i kommunen. I enkäten kunde flera frågor kommenteras med
frisvar. Denna möjlighet använde en stor andel enkätbesvarare. Det har medfört
att kommunen genom enkäten har tagit emot hundratals synpunkter och
medborgarförslag om stränder och badplatser. Redovisning av alla förslag ryms
inte i denna rapport men kommer att beaktas vid utveckling av de områden som
förslagen berör. Kommunen har fått en stor idébank som ska tas tillvara. Nedan
följer en redovisning av enkätbesvararnas synpunkter och förslag. I bilaga 1 går
det att ta del av fler önskemål och idéer.
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3.2.1 Kommunala badplatser
Av de 464 invånare som tagit sig tid att svara på enkäten finns det representanter
från alla kommunens områden. På frågan om vilka kommunala badplatser
invånarna vanligen besöker har Lillsjön fått flest svar. Därefter kommer i ordning
som följer: Hällkana, Gröna udden, Björknäs, Frölunda och Stigstorp.
Vanligen besökta badplatser
Sam tliga s var (fler alternativ möjliga per enkätsvar)
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3.2.2 Andra badplatser
I enkäten finns en fråga ”Brukar du besöka någon annan badplat s i kommunen?”.
På den frågan fördelar sig svaren enligt nedan.
Svar

Antal

Ja

83

Nej

381
464

På uppföljni ngsfrågan om var dessa badplatser ligger kom följande svar:
Säbyholm, Vållsvik, Lillsjöns södra del, Vallbyvik, brygga i Sylta, Lövsta,
Ryssgraven, Rättarboda, Aske gård, öar i Mälaren, vid Marina föreningshuset,
Svartviken, Aske brygga, Näshagen, en bit från Stigstorp nuvarande badplats,
Bjurs, Gällöftsta, Ådö, andra delar av Lillsjön, Örnässjön, Öråker, Fiskartorp,
Raskeboda och Stentorp.
I punkt 2.8 i rapporten har en badkarta tagits fram och i den finns platser, som
enkätbesvararna angivit att de badar vid, utmarkerade.
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Även om en hel del invånare badar på privat mark framkommer kommentarer i
enkätens frisvar gällande en osäkerhet kring vad som gäller för bad på privat
mark. Trots allemansrät ten finns upplevelser om förbud om att bada på privata
badstränder beskrivna.
3.2.3 Saknade badplatser
På frågan ”Finns det områden i kommunen som saknar badplatser?” fördelade sig
svaren enligt nedan.
Svar

Antal
Ja

64

Nej

58

Vet inte

342
464

På uppföljni ngsfrågan om var man skulle vilja att det finns en badplats erhölls
följande svar:
Säbyholm, Vållsvik, Örnässjön, i närheten av båtklubben vid Cooplagret, ner mot
vattnet söder om Thoresta, andra änden av Lejondalssjön, Aske/Håtuna,
Stäkethalvön, Säbyholm, Ryssgraven, bortom Brohofs slott, strandängarna,
Tibbleviken, Östbergsskär, Håbo/Tibble, nära golfbanan i Bro, Smidö,
Broängarna, utomhusbassäng vid Bro simhall, utomhusbassäng i Brunna, fler
badplatser längs strandpromenaden i Kungsängen, Brunna, Mariedal/Långvret en,
Gällöft sta, Rättarboda, nära Bro centrum, Tegelhagen, Kvistabergsviken,
Kungsängen västra, Fiskartorp, Låssa, Trädgårdsstaden, Öråker herrgård och
Örnäs herrgård.
3.2.4 Färdsätt
I enkäten ställdes en fråga om hur invånarna tar sig till badplatserna. I svaren
framgår att det vanligaste sättet att ta sig till en badplats är med bil följt av ”till
fots” och därefter med cykel. Ett fåtal använde sig av kommunala medel eller
elsparkcykel för att ta sig till en badplats.
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De svarandes transportsätt till badplats
(Flera alternativ per s var är möjligt)
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Invånarna får också svara på om de skulle önska att de kunde ta sig till badplatsen
på annat sätt. På den frågan svarade 28 % att de hellre hade velat gå, cykla, åka
buss eller tåg. I flera frisvar i enkäten framkommer önskemål om badbussar till
badplatserna.
I enkätsvaren framförs också behov av förbättringar avseende cykelvägar till ett
antal badplatser. De cykelvägar som invånar na vill se förbättras är främst vägen
till Hällkana, Frölunda, Björknäs och Stigstorp. De önskar även cykelställ för att
kunna låsa cyklar vid badplatserna.
Det finns också önskemål om utökning av parkeringsplatser på flera av de
kommunala badplatserna och är också en aspekt som värderas högt på listan över
det som anses vara viktigt på en badplats.
3.2.5 Viktigt på badplatser
Invånarna som besvarade enkäten ombads ta ställning till vad de tycker är viktigt
på en badplats. Svaret som redovisas i nedan tabell visar att renhet, tillgång till
toalett, strand och brygga värdesätts högt av många. Parkeringsplat ser och att
badplatserna ligger nära bostaden är andra faktorer som anses viktiga liksom att
det finns fikaförsälj ni ng.
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Vad som anses viktigt på en badplats
(Flera alternativ per svar är m öjligt)
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3.2.6 Önskemål om utveckling
Invånarna har varit generösa med att lämna förbättringsförslag gällande de
kommunala badplatserna. Svaren har kategoriserats in i ett antal områden som
mer ingående finns beskrivna i bilaga till rapporten. I denna bilaga finns också
mer specifika önskemål för respektive badplats.
Upplands-Broborna vill ha fräscha och rena stränder med tillgång till toaletter,
gärna vattentoaletter. De önskar tillgång till servering vid badplatserna och
uppskattar grillplatser na. Det finns önskemål om omklädningsr um, bastu,
utedusch och skåp till värdesaker.
Mer underhåll av bryggor, strandbottenrensning, mer sand och tätare tömningar av
sopor står också högt på önskelistan hos Upplands-Broborna. Det finns många
önskemål om personal på badplatserna i form av till exempel servicevärdar,
badguider, badvakter, trygghetsvärdar och vakter kvällstid.
Bättre och större lekplatser önskas på badplatserna liksom fler aktiviteter för äldre
barn såsom beachfotboll, fotbollsgol f, vattenhinderbana på fler ställen och
hopptorn. Det finns även förslag på äventyrsst igar, bättre anpassade gym,
möjlighet att ta simmärken och kvällsaktiviteter som konserter eller utebio.
Upplands-Broborna vill också se fler strandpromenader i kommunen gärna i
anslutni ng till ett kafé eller en restaurang, badplats och gästhamn. En invånare
uttrycker sig så här:
” Tycker att det skulle vara super om vi blev ett ställe där båtmänniskor stannar till vid o
andra tar sig hit f ör att det är mysigt. Tänk, små bodar med f isk, glass, f ik, restaurang,
lokalproducer ade saker .”

Sid 17 av 53

26 Svar på medborgarförslag om kallbad vid Lillsjön - KFN 22/0110-2 Svar på medborgarförslag om kallbad vid Lillsjön : Rapport - Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun - godkänd av Kultur- och fritidsnämnden den 31 maj 2022

Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun

Några anser att det behövs fler badplatser eftersom de kommunala upplevs trånga
och de på privat mark inte känns ”tillåt na” trots allemansrätten.
Det finns förslag om att skapa fler, mer trivsamma och bättre hundbadplatser,
gärna med möjlighet för ägaren att bada med sin hund. Några önskar tydligare
skyltning om hundförbudet som gäller på stränderna.
Information om algblomni ng, om vattentemperat ur och vilken service som finns
på respektive badplats efterfrågas. Bättre belysning önskas också liksom
trygghet sinsatser vid evenemang.
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4 Inventering och utveckling
- befintliga badplatser
4.1

Olika typer av badplatser – en tillgång

Kommunens sex badplatser är olika till karaktären. Vissa bjuder in till aktivitet
och umgänge och andra till stillhet, ro och enskildhet. Många Upplands-Brobor
verkar också nöjda med den blandningen. I enkäten framgår det både önskan om
att platser ska utveckla fler möjligheter till aktivitet och att låta platserna vara så
naturliga som möjligt. Det är också ungefär lika många svar på frågan om
invånarna föredrar ”stor” eller ”liten” badplats. För att möta olika behov finns det
en vinst med att int e utrusta och utveckla alla badplatser på samma sätt. Det ska
finnas en grundstandard men sen kan servicegraden variera. En invånare beskriver
det så här:
” …j ag välj er badplats utifr ån önskemål av utbud j ust den dagen. Ibland vill man va lite
mer if red och ha det enkelt, ibland med sonen och då vill han hitta kompisar på en större
plats o ha mer aktiviteter .”

En annan invånare skriver så här:
” Br a att det f inns olika typer av badplatser ! Både stör r e med f ik men också mindr e
platser med lite f olk men att det ändå f inns soptunna å gärna toa.”

4.2
Vad finns på kommunens badplatser idag?
Tabellen nedan visar vad respektive kommunal badplats är utrustad med utöver
den service som ska finnas på alla badplatser såsom sophantering, tillgång till
toalett, gräsklippning m.m.
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L illsjön

Gröna
udden

Stigstorp

Frölunda

Hällk ana

B jörk näs

Brygga
Tillgänglighetsramp
Friluftsgård
Grillplats
Kafé/kiosk
Toalettmöjlighet
Grönyta att
vistas på

-

Utegym
Beachvolley
Lekplats
Motionsspår
Hundbadplats
Fiskebrygga
Omklädningsrum
Kajakuthyrning
Discgolf
Minigolf
Vinterbad
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L illsjön

Gröna
udden

Stigstorp

Frölunda Hällk ana

Höghöjdsbana

B jörk näs

(ej i
kommunal
regi)

Livbojar
Bord
Dricksvattenkran

4.2.1 Skötsel och underhåll
De kommuninvånare som svarat på enkäten anser att rent och snyggt och tillgång
till toalett är allra viktigast på en badplats. För att ge badplatsbesökare denna
upplevelse krävs kontinuer l iga satsningar på skötsel och underhåll.
En inventeri ng av återkommande behov av underhåll och skötsel har genomfört s
och resulterat i följande insatser:
Beställni ng och skötsel av toaletter
Skräpplockning
Hålla stränder rena från fågelspil lni ng
Sophantering, inköp av nya kärl vid behov
Gräsklippni ng
Sly- och vassröjning
Harvning av sand
Underhåll av bryggor och stegar
Underhåll och rengöring av tillgängl ighetsbr ygga
Ta upp bryggor på hösten
Kontroll av skick och säkerhet gällande bänkplatser,
lekplatser, livbojar och annan utrustning.
Underhåll av grillplaster, tömma aska, kontrollera
grillgaller etc.
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Bottenrensni ng av skräp
Harvning och kantskärning av volleybol lplaner
Vattenprover
4.3

Utvecklings- och åtgärdsförslag för kommunens badplatser

Förutom satsning på underhåll och skötsel på varje badplats har utredningen
utifrån genomförd inventer i ng och invånar nas önskemål tagit fram åtgärds- och
utvecklingsför slag för respektive badplats. Förslagen är indelade i upp till tre
nivåer. Nivå ett innehåller mindre insatser som hänger ihop med det allmänna
behovet av kontinuerl igt underhåll. För de badplatser som det har tagits fram
förslag på nivå två och tre finns det lite mer omfattande utvecklingsåtgärder
föreslagna.
4.3.1 Gröna udden
Gröna udden i Kungsängen är den badplats som flest invånare kommenterat i
enkäten. Flera invånare påpekar vilken fin plats Gröna udden är och vilken
potential som finns. Det framkommer dock att framför allt den stora mängd
fågelspill ning som finns på stranden medför att många väljer bort stranden för
framför allt bad. Några röster från enkäten:
” …Str andvägen är bland de finaste omr ådena i kommunen, var för inte satsa lite så f ler
kan njuta”

” Försök att göra en mer helhjärtad satsning på denna f ina badplats. ”
Från Gröna udden kan man via Upplands-Broleden promenera längs vattnet till
Marina Föreningshuset. Där finns det en brygga som går att bada vid samt en
båtramp för att lägga i båtar.
Åtgärds-och utvecklingsförslag Gröna Udden
Nivå 1

Aktiviteter för att minska fågelbeståndet på badplatsen.
Information till allmänheten om ormar i området.
Fler badstegar
Utegymmet som är i dåligt skick byts ut.
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Nivå 2

Upprustning av lekplatsen
Omklädningsr um/hytt er byggs
Uteduschar
Dricksvattenkran
Belysning kvällst id

Nivå 3

Kultur- och fritidskontoret och samhällsbyggnadskontoret ser liksom
många invånare att Gröna udden är en plats med stor potential och i nivå
tre föreslås att kontoren får ett gemensamt uppdrag att ta fram ett förslag
med mer genomgripande förändringar.
Gröna udden skulle kunna vara kommunens pärla med badplats, kafé med
fler öppettider och utbud, sjörestaurang, kanske små bodar för hantverk
som håller öppet för påsk- och julmark nader.
Kommunen äger en längre bit av strandlinjen än den del som är park och
badplats idag och denna del skulle kunna knytas samman med badplatsen.
Gröna udden skulle kunna bli ett besöksmål för umgänge och aktivitet i
sjönära läge som skulle kunna locka till sig både unga och gamla, både
Upplands-Brobor och besökare utanför kommunen.

4.3.2 Frölunda
Flera invånare i enkäten beskriver Frölunda som en liten undangömd oas och
uppskattar att den är liten och naturlig. Badplatsen ligger i Frölunda naturreservat
i Kungsängen och passeras av den som promenerar längs Upplands-Bro leden. I
anslutni ng till stranden går det också att njuta av sol och utsikt över vattnet från
klippor. Några röster om platsen från enkätsvaren:
” M ysig liten badplats vid klippor na med härlig kvällssol, inte så mycket f olk. Långt att
åka dit.”
” Fin milj ö med klippor att sitta på. M inus f ör ormar i vattnet.
” M ysigt med naturligt och naturnära. Grillplats mm är toppen. M en gärna bättre toa.”

En del invånare önskar påfyllnad av sand på botten för att stenarna inte är
behagliga på botten. Andra önskar att det naturliga tas tillvara. För denna strand
föreslår utredningen att stranden förblir så naturlig som möjlig med minimal
påverkan på miljön. Utredningen föreslår däremot en ökad tillgängl ighet i form av
automatisk bom för att fler ska kunna ta sig ner och njuta av den naturliga platsen.
I anslutning till badplatsen finns redan idag en tillgängl ighetsanpassad toalett.

Sid 23 av 53

26 Svar på medborgarförslag om kallbad vid Lillsjön - KFN 22/0110-2 Svar på medborgarförslag om kallbad vid Lillsjön : Rapport - Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun - godkänd av Kultur- och fritidsnämnden den 31 maj 2022

Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun

Med anledning av detta finns det endast en nivå gällande åtgärds- och
utvecklingsför slag för denna badplats.
Åtgärds-och utvecklingsförslag Frölunda
Nivå 1

Automatisk bom
Fler tillgängli ghetsi nsatser för att nå vattnet

4.3.3 Stigstorp
Stigstorp ligger i Kungsängen och nås via Brunna. Badplatsen utgörs av en
enklare öppning till Mälaren med brygga. Badplatsen är idag av en mindre sort
men har behov av upprustning för att upplevas inbjudande och levande och mer
barnvänlig. Det är också önskemålet som framgår i enkäten till invånar na som
också tror att en satsning på Stigstorp skulle minska på trycket på Lillsjön. Så här
tänker två invånare:
” Hade varit en supermysig badplats omman hade gjort iordning den. Tagit bort träd,
planat ut backen ned till vattnet, lagt en sandstrand.”
” Gör stranden ännu större. Här går det att göra riktigt f int. Det är många som besöker
denna badplats, så det skulle uppskattas.”

Åtgärds-och utvecklingsförslag Stigstorp
Nivå 1

Ny grillplats - betongring vid strandkanten
Rusta upp gungstäl lni ng och sandlåda

Nivå 2

Vägen ner till badplatsen behöver rustas upp, stora hål i vägen. En
slingr ande gångväg ner för att det inte ska bli så brant.
Röja ut träd i närområdet för att få mer sol på badplatsen som nu
ligger stor del av dagen i skugga.
Större röjning av vass och buskar längs strandlinjen för att utöka
stranden.
Utveckling av aktivitetsyta, till exempel sagostig.

Nivå 3

I samband med utveckling av Rankhus, överväg kravställni ng om att
bredda stranden för att den ska kunna ta emot fler besökare.
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4.3.4 Lillsjön
Badplatsen vid Lillsjön ligger i Kungsängen. Det är en välbesökt badplats som
kommunen gjort en hel del satsningar på det senaste året. En friluft sgård med kafé
året runt kommer stå klar under 2022. Två av invånar na beskriver platsen enligt
nedan:
” …Vid Lillsj ön f innsallt man kan önska vid badplatsen men vill man bada i lugn och r o
är det andr a platser man tar sig till.”
” Fin str and och bra upplevelse då jag var t där. Det negativa är stor br ist på
par ker ingsplatser…”

Åtgärds-och utvecklingsförslag Lillsjön
Nivå 1

Renovering av grillplat ser na: fyra stycken, varav en med grillhus
som behöver rustas upp.
Fler badstegar till bryggorna.
Behov av renovering av ansatsen i trä till tillgängli ghetsbr yggan.
Dricksvattenkran
Fortsatt utveckling för digitala lösningar som sen kan införas på fler
kommunala badplatser.
Ny automatisk bom för att möjliggöra för funktionshi ndrade att
komma ner till stranden med bil.
Renovera befintli g dansbana

Nivå 2

Uteduschar
Bygga ny dansbana och scen som inte rymdes i budgeten för
utveckling Lillsjön. Det är förberett med rör dragna för el och nät.

4.3.5 Hällkana
Hällkana ligger i ett naturreservat i Bro vid Lejondalssjön. Badplatsen ligger intill
en stor gräsyta och har redan idag ett flertal aktivitetsytor. Med anledning av detta
har endast två nivåer av åtgärds- och utvecklingsni våer tagits fram. Risken är att
fler projekt resulterar i att underhåll och skötsel av befintli ga ytor och
anläggningar påverkas negativt. Några röster från enkäten:
” Trevligt bad och f riluftsområde men f ör långt bort för att det ska nyttjaspå regelbunden
basis.”
” Saknar kiosk. Inte så bra lekplats. Sj älva badet och stranden bra.”
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Åtgärds-och utvecklingsförslag Hällkana
Nivå 1

Fler badstegar
Dricksvattenkran
Extra insats för hantering av alger vid bryggan.
Fler grillar

Nivå 2

Tillgängl ighetsramp
Kafé
Uteduschar
Tillgängl iggör a befintli ga omklädningsr um

4.3.6 Björknäs
Björknäs badplats ligger i anslutni ng till Björknäs camping i Bro. Inför
sommarsäsongen 2021 vidtog kommunen åtgärder på Björknäs camping i syfte att
återuppta campingverksamhet på området. I samband med detta genomfördes
även insatser för badplatsen. Utgrävning av sandstrand och träd- och slyröjning
genomfördes. Stranden fick ny sand och grillplats och minigol fbanan genomgick
en liten upprustning. Campingen öppnades i kommunens regi den 19 juni 2021.
Kultur- och fritidskontoret stod för drift och underhåll under hela
sommarsäsongen till den 12 september 2021.
Kommunstyr elsen gav den 29 september 2021 kommundirek tören i uppdrag att ta
fram en vision för hur området kring Björknäs camping ska utvecklas med
inrikt ningen att campingen när den står klar, ska bedrivas av extern part från och
med 2023. Visionsarbet et inbegriper även badplatsen.
Även sommaren 2022 kommer campingen att bedrivas i kommunens regi och nya
invester ingar på platsen har genomförts inför att campingen öppnades den 30 april
2022.
Med anledning av visionsarbetet som pågår för området har denna utredning inte
tagit fram någon åtgärds- och utvecklingsplan för Björknäs badplats.
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4.4

Övriga faktorer att beakta i utvecklingen av kommunens
badplatser

Nedan följer ett antal övriga faktorer som utredningen bedömer som viktiga att i
olika grad beakta inför beslut om utveckling av alla de kommunala badplatserna.
4.4.1 Gång- och cykelvägar
I enkäten till invånar na framgår önskemål om bättre cykelvägar till fler av
kommunens nuvarande badplatser. Förutom bättre cykelvägar önskar invånare
också fler låsbara cykelställ vid badplatserna.
Till Hällkana finns idag bara cykelväg en del av vägen. Till Frölunda finns ingen
cykelväg alls utan cyklister får använda den idag ganska smala bilvägen. Även till
Björknäs är det bilväg som gäller och den omnämns särskilt av flera invånare som
riskabel att cykla på som cyklist. Även till Stigstorp saknar cykelväg. Till Gröna
udden får besökare cykla på gångvägar och bilvägar. Till Lillsjön finns både
gång- och cykelvägar men flera invånare föreslår tydligare skyltning om hur man
tar sig till badplatsen via dessa vägar.
I inkomna medborgarförslag och i enkäten framgår förslag om en specifik
gångväg. Det gäller en stig som leder från Norrboda till Lillsjön. Stigen ligger
idag inte på kommunal mark och det är därför svårt att genomföra någon konkret
åtgärd inom en snar framtid för att förbättra gångvägen. Dock är det ett mycket
bra förslag att underlätta för de som promenerar och cyklar i områden som
angränsar till badplatser för att minska bilåkandet.
I kommunen finns en antagen cykelstrategi samt en gång- och cykelplan. Det 20
september 2021 beslutade Tekniska nämnden om en uppdatering av gång- och
cykelplanen med åtgärdsförslag som underlag för beslut om kommande
invester ingar.
I gång-och cykelplanen uppmärksammas behovet av bland annat förbättrade
gång- och cykelförbindelser till naturreservat och friluftsområden. I planen
föreslås utredning av möjligheten att anlägga en gång- och cykelbana till
Lejondals naturreservat på de sträckor där detta saknas. Vidare föreslås en
utredning av möjligheter na att anlägga en gång- och cykelbana till Naturreservatet
Frölunda.
Bland planens åtta åtgärdsförslag finns även ett förslag om att binda ihop
befintliga gång- och cykelvägar där sammanbindni ng saknas. Gång- och
cykelvägnätet ska binda samman kommunens viktigaste målpunkter såsom
tätorternas centrum, skolor, större arbetsplatser, butiker, kollektivtr afik och
badplatser.
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Badplatser är en målpunkt för många familjer och barn. Detta gör det extra viktigt
med säkra cykelvägar till badplatserna och att möjligheter na till komplettering
med gång- och cykelväg till de badplatser som saknar detta och kommande nya
badplatser tas i beaktande.

Cykelparkering lyfts fram i kommunens gång- och cykelplan som en viktig del av
cykelinfrastrukt uren. Några aspekter som lyfts fram som viktiga är möjlighet att
låsa fast cykeln med cykelramen och tillgång till cykelpump. Cykelställ och
cykelpumpar saknas på de alla badplatser i dagsläget.
4.4.2 Parkering
Invånarna önskar fler parkeringsplat ser vid flera badplatser. Utredningen kan
konstatera att det på flera badplatser finns behov av att öka antalet
parkeringsplatser. Varma sommardagar är kan det bli trångt och svårt att parkera.
Vid Lillsjön, Björknäs och Hällkana bedöms behovet som störst men även
Stigstorps parkeringsplats skulle behöva utökas och jämnas till. För bilförare som
ska parkera nära Gröna udden får badbesökare och båtägare samsas vilket varma
dagar medför att det kan vara ont om platser. Detta trots att det finns
parkeringsplatser vid centrum, några minuter s promenad bort.
Vid Lillsjön har digitala skyltar satts upp som en åtgärd som informerar om hur
många parkeringsplatser som finns kvar. Denna informat ion finns även att ta del
av på kommunens hemsida med en förhoppning om att invånare som har
möjlighet kan välja att cykla i stället för att lämna plats åt de som har längre till
badplatsen.
Utredningen kan konstatera att det ändock saknas parkeringsplatser vid Lillsjön.
Efter satsningar på friluftsgård och kafé som skett i området kommer behovet
dessutom troligen att öka. Varma sommardagar är det många som parkerar längs
vägen vilket gör att utryckningsfordon kan få svårt att ta sig ner till Lillsjön om
det finns behov av det. Ett antal extra platser har tillkommit sedan sommaren 2021
som dock inte beräknas täcka behovet inför sommaren 2022.
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Vid Hällkana genomförs just nu en förstoring av den befint liga parkeringsplatsen
av samhällsbyggnadskontoret som förväntas vara klar till sommaren 2022.
Tillgången till parkeringsplatser förbättrades också redan förra sommaren då
parkeringsplatser na markerades upp för att bättre nyttja ytan.
Vid Björknäs finns planer på att utöka antalet parkeringsplatser men det finns i
dagsläget inte medel avsatta för detta.
Det blir allt vanligare med elsparkcyklar och elcyklar. För att få flera att använda
andra sätt än att ta bilen till badplatserna kan ett sätt vara att skapa möjlighet att
ladda elcyklar på badplatser med många besökare och för få parkeringsplatser.
4.4.3 Skyltning
Vid inventeri ng av de kommunala badplatserna och utifrån synpunkter från
invånare har det tydliggjorts att det finns ett behov av nya informat ionssk yltar vid
samtliga badplatser. Nya informationssk yltar är därför beställda. Det kommer
finnas en skylt vid varje badplats som anger allmän infor mat ion såsom adress till
badplatsen och telefonnummer till kommunen. Det kommer även sättas upp
skyltar vid olika aktivitet sytor på badplatserna. Detta exempel på en sådan skylt.

4.4.4 Belysning
För att badplatserna ska kunna nyttjas även när mörkret faller utan att upplevas
som otrygga önskar en del invånare belysning på vissa badplatser och på gångoch cykelvägar till och från badplatserna. Vikten av belysning finns även med i
kommunens gång- och cykelplan. Ur ett säkerhetsperspektiv gör god belysning
det möjligt för gående och cyklister att upptäcka hinder och ojämnheter på
underlaget. Belysningen gör fotgängar na och cyklister na synliga för andra
trafikanter och förbättrar orienterbarheten. Upplands-Bro kommun arbetar även
med åtgärder avseende belysning på gång- och cykelvägar inom kommunens
trygghet sprogram. I projektet Omdaning Bro pågår just nu ett projekt gällande
belysning som ska bidra till trygga platser med ljus som bidrar till trivsamma och
trygga platser.
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Utredningen föreslår att kunskapen från arbetet med belysning i Omdaning Bro
kan användas för att utreda möjligheten att belysa delar av vissa badplatser. Dock
behöver det vara en typ av ljus som inte stör natur- och djurliv.
4.4.5 Hundbadplatser
I enkäten framgår önskemål om flera och bättre särskilt anvisade hundbadplatser.
Det råder idag förbud mot att hundar vistas på kommunens badplatser enligt
kommunens allmänna lokala ordningsföreskr i fter. Hundbadplatser finns idag vid
Lillsjön, Hällkana och Björknäs.
Med hänsyn till hundar och ägare är det av vikt att även hundbadplatser na
underhålls så att hundägare väljer att ta dit sina hundar. Ett sätt att göra platserna
mer attraktiva skulle vara att även förse hundbadplatser na med till exempel
sittytor och grillmöj l igheter.
4.4.6 Vinterbad
Att vinterbada eller kallbada har blivit alltmer populärt. Även i Upplands-Bro
kommun har det framkommit önskemål om att kunna vinterbada vid kommunens
badplatser. Därför har kommunen valt att låta ett antal bryggor ligga kvar i vattnet
vintert id. Under vintern 2021/2022 har bryggorna vid Stigstorp och Lillsjön legat i
kvar i sjön för att möjliggöra vinterbad. Det finns dock förslag både i enkäten och
i inkomna medborgarför slag om att bygga kallbadhus i kommunen för att
ytterligare förenkla och förhöja upplevelsen av att bada andra delar av året än
sommartid. Det finns även en hel del förslag om att ha en bastu i anslut ning till
någon strand eller ett kallbadhus. Utredningen föreslår att det under utveckling av
de kommunala badplatserna utreds vilken badplats som bäst skulle vara lämpad
för ett kallbadhus och bastu. En bastuflotte kan vara ett alternativ eftersom en
sådan medför mindre risk för brand än en bastu på land.
4.4.7 Värdesaker
Det finns önskemål från invånare om möjlighet att låsa in sina värdesaker på
kommunens badplatser. De flesta har idag med sig någon typ av värdehandli ng till
vid besök på badplatser. Det finns ingen undersökning om eventuella stölder på
badplatserna genomförd.
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För att undvika risken för stöld väljer dock en del som badar i sällskap att låta
någon sitta kvar och ha uppsikt över värdesaker. Att ha möjlighet att låsa in
värdesaker skulle således kunna bidra till att fler väljer att bada tillsammans,
vilket både skulle gynna gemenskap och säkerhet. Fler vuxna i vattnet minskar
också risk för olyckor i vattnet.
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5 Framtida badplatser
5.1

Behov av fler badplatser

I Upplands-Bro byggs nya områden upp och fler är planerade. Många väljer att
flytta till kommunen på grund av det strandnära läget. Därför är det viktigt att
kommen också beaktar behovet av nya och bostadsnära badplatser vid planering
och exploatering av nya områden.
5.2
Planering för framtida tillgång till nya stränder
I det inledande kapitlet konstaterades att större delen av kommunens strand ligger
på privat mark. Endast 2,2 mil är kommunal mark och på denna sträcka finns
redan idag sex stycken badplatser.
Detaljplanearbete och arbete med exploatering av nya områden inkluderar ofta
hänsynstagande till och beslut om, vad som ska gälla för strandnära delar av
kommunen. Det innebär också en möjlighet för kommunen att planera för och
ställa krav på att stranddelar tillgängl iggörs för allmänheten som badplatser. Även
byggrätt kan läggas in i detaljplanen för framtida byggnader i anslutning till
badplatsen och det går att tillse att det byggs fram serviser för vatten och avlopp i
området.
På så sätt kan strandpartier som idag är privatägda övergå i kommunalt ägarskap
vilket underlättar när kommunen ska vara den som förvaltar och utvecklar
badplatsen (se vidare i kapitlet om stränder på privat mark).
Utredningen har lett till att en dialog har förts mellan kultur- och fritidskontoret
och samhällsbyggnadsk ontoret om vikten av att samverka kring strandfrågan för
att nyttja kommunens kompetenser när det pågår utveckling av nya områden i
kommunen.
5.3

Nya badplatser

Det finns två badplatser som kan komma att överlåtas till kommunen som
markägare och förvaltare.
5.3.1 Säbyholm
Området kring det tidigare lantbruksgymnasiet i Säbyholm i Bro är under
utveckling. Här planeras för nya bostäder samt en badplats och restaurering av
småbåtsbryggor. Planen för området var ute på granskning fram till den 21
februari 2022. Efter behandling av synpunkter som inkommit kommer förslaget
att bearbetas och tas upp för antagande.
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I gestaltni ngsprogrammet för området föreslås att den befint liga badplatsen blir
allmänt tillgängli g och övergår i kommunal ägo. I dagsläget är några få
parkeringsplatser planerade i anslutni ng till badet.

5.3.2 Fiskartorp
I Bro pågår för närvarande uppbyggnad av den nya stadsdelen Tegelhagen i Bro.
Även i detta projekt planeras för strandnära förändringar. Småbåtshamn,
strandpromenad och badplats finns med i projektet. I området ligger den
kulturhistor iska platsen Fiskartorp precis intill Mälaren. I dagsläget ägs mark och
byggnader na vid Fiskartorp inte av kommunen. Det finns dock förslag på att göra
området kring Fiskartorp till en kommunal badplats men i avvaktan på
ställningstagande till detta har K ommunst yrelsen givit Kultur- och fritidsnämnden
i uppdrag att ta fram en vision för området inklusi ve badplats.
5.4
Stranddelar för framtida satsningar
Allteftersom kommunen växer kommer det finnas behov av fler badplatser för
kommunens invånare. Det finns några fina platser som i framtiden skulle kunna
rustas för att bli badvänliga platser och som redan nu ligger på kommunens mark.
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5.4.1 Ryssgraven
Ryssgraven ligger i Kungsängen ca tio minuter s promenad från centrum under
E18. Det finns redan idag en naturstrand vid Ryssgraven och en stig som leder ner
till Mälaren som sköts om av kommunen. Det finns också en gammal
bryggplat t for m på platsen.
Bergsdelen som sträcker sig vid sidan av vattnet är ett populärt utflyktsmål för
bergsklättrare. I planerna för utveckling av Rankhus ovanför Ryssgraven finns
idéer om utveckling av den här strandremsan. I enkäten till invånar na och i
tidigare inkomna medborgarförslag finns också önskemål om utveckling av denna
strand.

5.4.2 Svartviken
Svartviken är en strandremsa i söderläge som ligger i Kungsängen. Via en
kommunalt ägd gångväg mellan privatägda fastigheter går det att ta sig ner till
Mälaren. Eftersom det förekommit industri med giftiga ämnen i närheten av denna
stranddel skulle sedimentprovtagning behöva genomföras innan ställni ngstagande
till utveckling av stranden.
I utvecklingen av bostadsområdet Svartvikstrand finns redan planer för
byggnat ion av strandpromenad längs vattnet.
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5.4.3 Kvistaberg
Kvistaberg är en kulturhistor isk t värdefull plats i kommunal ägo. Den ligger invid
Mälaren i Bro och har en liten brygga idag. Det är dock ingen anlagd badplats
som kommunen förvaltar i dagsläget.
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6 Skötsel av stränder på pri vat
mark
6.1

Skötsel av stränder på privat mark

Större delen av strandlinjen i Upplands-Bro kommun tillhör, som tidigare
konstaterats, privata markägare. Enligt allemansrät ten kan ändå naturstränder som
finns på privat mark nyttjas av andra än markägaren.
I enkät och tidigare inkomna förslag från medborgare framförs förslag och
önskemål om att kommunen ska ansvara för skötsel eller service på stränder som
tillhör privata markägare för att bidra till ren natur och göra platsen trivsam för
besökare.
Det finns inget allmänt förbud som hindrar en kommun från att göra
överenskommelser med privata markägare; varken enskilda ägare,
samfälli ghetsföreni ngar, bostadsrättsföreni ngar eller annan. Dock behöver en
kommun alltid förhålla sig till bestämmelser i kommunallagen.
Likst ällighet sprincipen i kommunal lagen innebär i detta sammanhang att
kommunen behöver se över så att insatser i form av underhåll och service på
badplatser är jämnt spridda mellan kommunens olika områden. Detta för att
kommunens resurser ska spridas så lika mellan invånar na som möjligt.
Det ska också finnas ett allmänt int resse av en plats som kommunen genomför
insatser eller åtgärder på. Med detta avses att kommunen ska ägna sig åt sådant
som ligger i ett kollektivt intresse och vara till någon slags nytta för kommunens
medlemmar. Det är däremot inget absolut krav att det föreligger ett kvantitativt
betydande behov av den kommunala åtgärden.
En grundförutsättni ng för att kommunen ska kunna genomföra åtgärder på en
strand på privat mark är dock att markägaren är intresserad av samverkan med
kommunen på den aktuella strandremsan.
6.2

Omvärldsbevakning

Via en mejlenkät skickade kultur- och fritidskontoret ut en fråga om andra
kommuner s erfarenheter av att bedriva skötsel och service på annan mark än
kommunens. Nio kommuner besvarade frågorna.
Svaren som inkom visade att de flesta kommuner har valt att endast förvalta, sköta
och ge service på badplatser på kommunal mark. Fördelen som anges med att
förvalta badplatser på kommunal mark är att större invester ingar lättare kan
genomföras i form av bryggor, utegym eller friluftsgårdar anslutna till badplatsen.
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Investeringar som sker på privat mark kan inte skrivas av på en längre tidsperiod.
Det kan också uppstå oklarheter om vilken part som ska stå för underhåll av
invester ingar såsom till exempel en brygga.
En kommun hade en avvikande lösning. Där hade kommunen ett avtal om ett
markarrende över lång tid med en privat markägare. På så sätt kunde kommunen
genomföra invester ingar på strandområdet trots att den inte var kommunägd.
Eftersom kommunen arrenderade marken var det också naturligt att kommunen
stod för underhållsplan och skötsel av badplatsens ytor.
6.3
Utredningens slutsatser och förslag
Utredningen föreslår att kommunen i första hand genomför satsningar på
badplatser som ligger på kommunens mark. På så sätt kan kommunen underhålla,
förvalta, utveckla och investera på platsen och det blir tydligt för besökare vilken
part de ska vända sig till med förslag och synpunkter.
Ovan ställer dock krav på att kommunen är noga att kravställa att offent liga
badplatser anordnas och överlåts i kommunens regi vid exploatering av nya
områden som ligger strandnära (se kapitel om framt ida badplatser).
Utredningen kan konstatera att det inte finns några hinder för att sluta ett avtal
mellan kommunen och en privat markägare om skötsel eller invester ingar på en
strand. Dock behöver kommunen ta hänsyntil l likställ ighetspr i ncipen samt göra en
bedömning att det finns ett allmänt intresse av kommunens insatser.
Det kan således uppstå svårigheter om kommunen skulle genomföra insatser på
stränder i en del av kommunen och inte i en annan trots att behoven kan finnas på
flera platser. I ett sådant fall har likställ ighetspri ncipen frångåtts.
Kommunen behöver ta ett helhetsansvar för vilka satsningar som genomförs och
därtill kommer att kommunen inte helt kan styra helt över vilka privata stränder
som ska bli föremål för insatser eftersom markägarens tillåt else krävs i varje
enskilt fall.
6.3.1 Bedömning i varje enskilt fall
Utifrån ovan föreslår utredningen att kommunen gör en bedömning i varje enskilt
fall och att några generella riktlinjer för kommunens insatser på privatägd mark
inte tas fram.
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Några situationer som innebär att kommunen kan behöva ta ställning till behovet
av kommunala insatser på privat strand:
Nya bostadsområden skapas utan att ny kommunal strand att tillgå, det vill
säga att det saknas badmöjlighet i en del av kommunen eller att det blir för
trångt på befint li ga när fler boende tillkommer i en del av kommunen.
Förfrågningar eller önskemål om samverkan från privata markägare
Enskilda medborgares önskningar om insatser från kommunen.
Privat strand som i hög grad nyttjas av allmänheten.
6.3.2 Om kommunen sluter avtal med privat markägare
Om kommunen väljer att sluta avtal med en privat markägare om insatser från
kommunens sida finns några aspekter att beakta.
Syftet med kommunens insatser på den privata badplatsen ska vara tydligt
och kommunens insatser ska vara av allmänt intresse och inte enbart vara
en service till de närmast boende. För att tydliggöra detta kan det vara bra
att ta ställning till om det är nödvändigt med information till allmänheten i
form av skyltning på platsen och/eller på kommunens hemsida om att
allemansrätten gäller och att platsen får användas av alla besökare förutom
i den så kallade hemfr idszonen.
Det behöver skrivas ett tydligt avtal med markägaren om vilka insatser
kommunen går in med och för vilken tid. Även om kommunen endast
kommer överens om mindre insatser på en badstrand såsom sophantering
och toalettmöj li ghet innebär det ett kontinuer l igt underhållsarbete för
kommunen och det kräver extra resurser.
Om frågan om invester ingar uppkommer, i form av till exempel
badbryggor eller omklädningsr um, bör kommunen överväga om det finns
behov av ett långt idsarrende i området för att det ska finnas grund för att
kommunen ska kunna stå för kostnaden. Denna typ av invester ingar ska
komma allmänheten till gagn under längre tid och anläggni ngar som till
exempel bryggor behöver underhåll för att hålla över tid och inte utgöra en
säkerhetsrisk för de som använder bryggan.
När kommunen går in med någon form av insats kan det också upplevas
som en kommunal strand och förväntningar na på mer service och
underhåll än vad som avtalats med den privata markägaren kan uppstå. Det
kan t.ex. handla om förväntningar om att det tas årliga vattenprover eller
att bottenrensningar genomförs.
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För att var tydlig mot allmänheten kan det därför finnas anledning att i
varje fall bedöma om det är aktuellt att via en skylt eller kommunens
hemsida infor mera om vilka insatser som kommunen utför på den aktuella
badplatsen enligt avtal med markägaren och även vilka insatser som inte
ingår i kommunens ansvar. Detta är viktigt eftersom det kan innebära en
säkerhetsrisk om badbesökare utgår ifrån att kommunen ansvarar för till
exempel undanröjni ng av vassa föremål på platsen och så inte är fallet.
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7 Att ta hänsyn ti l l vi d utveckl i ng
av kommunens strandl i nj e
När kommunen växer kan önskan om mer strand uppstå liksom behov av
utveckling av befintli ga stränder och strandnära platser. Vid åtgärder och
förändringar finns det viktiga aspekter att ta hänsyn till för att platserna ska bli bra
för både människor, djur och natur.
7.1
UnderHÅLL = HÅLLbarhet
För att kommunen ska kunna tillhandahålla trivsamma och trygga stränder är det
viktigt att tillse att det finns resurser för underhåll av befintli ga badplatser och
innan beslut fattas om att investera i nya anläggningar eller nya badplatser.
Enligt enkäten till invånar na är det rent och snyggt som kommer högst upp på
önskelistan. Om förvalt ning och skötsel ligger högt även på kommunens lista
bidrar det till både till nöjdare invånare och ökad hållbarhet. Välskötta platser
upplevs generellt också som tryggare platser än de som är slitna, igenvuxna eller
utsatta för skadegörelse.
Det är därför viktigt att det både finns långsikt iga underhållsplaner för varje
badplats samt kontinuerli g skötsel av ytorna och att det för varje ny badplats
upprättas en sådan.
Vid nya investeringar bör kommunen också betänka att det utöver själva
invester ingskostnaden också behöver läggas på en kostnad för underhåll och
skötsel för det investerade objektet.
7.2
Kommunikationer
Kommunens invånarantal växer vilket innebär att antalet som besöker
kommunens badplatser ökar. Det innebär att det vid varje ny strandsatsning kräver
planering för hur invånar e och besökare ska ta sig till platsen.
I Upplands-Bro kommuns översiktsplaner ing finns en tydlig inrikt ning mot
hållbart resande, bland annat genom en utbyggnad av kommunens gång- och
cykelvägnät. Kommunen har också tagit fram en gång- och cykelplan samt en
cykelstrategi. Kommunens cykelstrategi ligger till grund för kommunens arbete
med att främja cykeltrafiken och att öka andelen cykelresor jämfört med bilresor.
Strategin syftar till att öka cyklandet, utveckla planeringen och byggandet samt
driften av cykelvägnätet som en del i det hållbara transportsystemet. Strategin ska
även bidra till att bryta det nuvarande trafikbeteendet i kommunen och skapa nya
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resmönster. Gång- och cykelplanen är inriktad på konkreta åtgärdsförslag vid
utbyggnad av gång- och cykelvägar.
En del besökare väljer bilen vilket innebär att det även bör planeras för
parkeringsplatser i samband med utveckling av badplatser eller strandnära
aktivitet er. Mängden parkeringsplatser som behövs påverkas av möjligheter na att
ta sig till badplatsen på andra sätt såsom med cykel, buss eller tåg.
I enkätundersök ningen om stränder framkommer förslag om införande av
badbussar sommartid för att enkelt ta sig till olika badplatser. Det är ett sätt att
möjliggöra för alla att ta sig till olika stränder i kommen oavsett tillgång till bil
eller cykel. Det är ett klimatsmart transportsätt som än så länge kräver chaufför
med de kostnader detta medför.
7.3

Badplatser som mötesplats

Kommunen behöver samlingsplatser som bjuder in till gemenskap. Det finns stor
potential att utveckla kommunens stränder till mer än upplevelsen av ett dopp. Det
kan vara en samlingsplats för friluftsak t iviteter, rekreation och kultur. När en ny
badplats växer fram kan det därför vara en fördel att inte bara se över service, bad
och aktiviteter och utan också fundera över om badplatsen kan nyttjas till fler
ändamål och hur den bör utformas för att den ska kunna nyttjas under året som
mötesplats.
Idag finns spontanaktivitetsytor och friluftsakt iviteter på en del av kommunens
badplatser. Vid Lillsjön tar konsten också plats i den nya friluftsgården med
naturfotografier och stilleben. Det skulle kunna bli avstampet för att låta natur och
friluft sliv möta upp konsten. Konserter, bio- och teaterföreställni ngar skulle kunna
rymmas tillsammans med kulturhistoriska inslag. Framtidens badplatser kan vara
innovativa, inspirerande, kreativa platser som lockar till rörelse, utforskande, och
kulturella uttryck. De kan också bara vara platser för stillhet och rekreation.
7.4
Badplatser för alla
Invånare och besökare har olika önskemål, behov och förmåga. Vistelse kring sjö
och natur främjar hälsan och därför är det förmånligt att Upplands-Bro med sin
långa strandlinje har möjlighet att förse strandbesökare med olika typer av
stränder så att det finns något för alla.
För småbarnsföräldern kanske den praktiska badplatsen med aktiviteter för barnen
är att föredra där det också går att få i sig en kopp kaffe på ett kafé. För en annan
är tillgängl ighetsrampen avgörande för att ett bad ska vara möjligt. För en tredje
krävs lugnet, stillheten och avskildheten för att intrycken inte ska bli för många.
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7.5

Säker badplats

Myndigheten för samhällssk ydd (MSB) och beredskap har tagit fram en rapport,
Guide t ill ökad vat tensäkerhet f ör kommuner och andra anläggningsägare. I
denna framgår att kommuner inte har något ansvar för övervakning av
privatpersoner som badar i sjöar och vattendrag. Det innebär att den enskilde har
ett primärt ansvar för att skydda sitt liv, sin familj och sin egendom. Föräldrar
ansvarar till exempel för att deras barn får den tillsyn som behövs med hänsyn till
ålder, utveckling och övriga omständigheter. I den enskildes ansvar ligger också
att varna människor som är i fara och vid behov tillkal la hjälp.
Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) verka allmänt för
skydd mot olyckor och det finns en rad rekommendat ioner om till kommuner om
åtgärder för att förhindra drunkningsolyckor.
Om kommuner har anlagt byggnationer vid en sjö eller ett vattendrag såsom
badbryggor och hopptorn är det kommunens ansvar att se till att dessa är säkert
konstruerade och väl underhåll na. Dessutom ansvarar kommunen för att se till att
bottenförhållandena under brygga och hopptorn är säkra. Det är också viktigt att
det finns tillräck li gt många badstegar vid bryggorna för att undvika kö för att ta
sig upp ur vattnet. Det ska finnas livräddningsutr ustning i nära anslutni ng till
badbryggan eller hopptornet. Kommunen bör också sätta upp skyltar om nummer
till larmcentral samt platsens namn och adress.
Kommunen ansvarar även för att ta vattenprover och infor mera besökare om det
inte är lämpligt att bada. På havs- och vattenmyndi ghetens hemsida kan besökare
ta del av vattenkvaliteten.
Någon skyldighet att tillhandahålla med badvakter vid en kommunal badplats
finns inte. Dock kan detta vara en åtgärd som kommunen väljer vid badplatser
som är välbesökta för att förhindra och förebygga olyckor.
7.6
Natur och djur
När en förändring av naturen sker såsom i fallet när en badplats ska anläggas eller
utvecklas är det viktigt att ta hänsyn till djur och natur. Vegetation och den
naturliga marken bör påverkas i så låg grad som möjligt för att djur och växtlighet
inte ska störas i sina naturliga processer. Genom att skapa aktivitet på vissa
avgränsade områden blir inverkan på naturen mindre.
Vid en planering av en plats är det därför viktigt att utgå ifrån platsens naturliga
förhållanden och anpassa förändringar efter dessa. Innan en planering sker av
förändringar på en ny plats bör en inventer i ng av naturens djur och växtlighet på
land och i vatten genomför as.
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I utkanten av badplatser kan artrikedomen vara högre än vid en helt oexploaterad
strandsträcka. Detta eftersom en liten grad av störning skapar en större variation
av livsmiljöer vilket gynnas både växter och djur. Blir påverkan för stor kan i
stället vissa arter försvinna och andra ta över eftersom balansen rubbas.
Belysning vid en badplats kan öka upplevelsen av trivsel och trygghet. Dock är
det viktigt att det är ljus särskilt anpassat för att inte störa djur- och naturliv.
Särskilt vissa fladdermössarter är till exempel känsliga för ljusföroreni ngar.
Genom att planera för hur platsen ska belysas går det att minimera påverkan, men
inte helt. Både belysningens riktning och typ av lampor behöver anpassas för att
störa naturen i så liten grad som möjligt.
Om badplatser ska användas som mötesplats för till exempel konserter eller andra
aktivitet er med höga ljud, är det viktigt att ta hänsyn djurlivet. Höga ljud bör
undvikas under fåglarnas häckningst id under framföral lt perioden 1 april till 30
juni. Även efter denna tid till mitten av augusti bör hänsyn tas. Varje enskilt
evenemang bör bedömas individuellt för att rätt skyddsåtgärder ska vidtas.
7.7
Kulturmiljöer
Längs Mälarens strand finns det ett antal värdefulla kultur historiska miljöer. När
en strandlinje tas i anspråk för utveckling är det av vikt att detta sker på ett sätt så
att ett aktivt friluftsli v kan samspela med kultur histor ia utan att de kulturhistoriska
värdena går förlorade. Varsam utveckling kan däremot bidra till att lyfta fram
kommunens kulturar v. Det nu pågående arbetet med att ta fram ett nytt digitalt
kulturmiljöprogram i kommunen främjar möjligheter att ta sådan hänsyn vid
utveckling av såväl bostadsområden som stränder.
7.8
Strandskydd
Vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet finns bestämmelser om
strandskydd. Det är ett är ett generellt områdesskydd som finns dels för att
allmänheten ska ha tillgång till strandmiljöerna för bad, friluftsl iv och avkoppling,
dels för att bevara goda livsvi llkor för djur- och växtlivet vid vattendrag.
Strandskyddet innebär att det krävs ansökan om strandskyddsdispens om det ska
byggas till exempel en friluftsgård eller brygga i anslutni ng till en badplats.
Eftersom det kan finnas särskilda bestämmelser om utökat eller upphävt
strandskydd vid vissa vattendrag kan möjligheter na att bygga strandnära vid en
badplats variera.
7.9
Innovation
Det pågår en satsning på digitaliser i ng och innovation i kommunen. Även
badplatserna är med på denna resa. I samband med uppbyggande av Lillsjöns
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friluft sgård byggs en plattform upp för testverksamhet av IoT-tjänster (Internet of
Things). Lillsjön har därför blivit som en digital testbadplats. Det som fungerar
bra här kan komma att användas vid fler badplatser.
Vid Lillsjön finns redan mätning av antalet parkeringsplatser som visas digitalt på
en tavla innan besökarna kommer till badplatsen samt på kommunens hemsida.
Det kommer framöver vara möjligt att mäta antalet besökare på badplatsen,
vattentemperatur och finnas ett säkerhetslar m som varnar för om
livräddni ngsut rust ni ng skulle förstöras eller försvinna.
Så här skulle det kunna se ut på kommunens hemsida framöver :

En digital informationstavla med viss infor mat ion kommer finnas vid Lillsjön
redan sommaren 2022. Med digitala informationstavlor kan mer aktuell
information förmedlas till badplatsbesökare och informat ionen kan också
förmedlas på mer än ett språk. Redan idag används också ett appsystem för att
hyra kajaker och för att spela minigolf på några badplatser.
Det finns flera förslag från invånare om busstrafik till kommunens badplatser. I
framtiden kan det komma nya möjligheter med självkörande bussar som kör ”on
demand”, det vill säga när någon efterfrågar tjänsten så att inga onödiga sträckor
körs. Ett exempel på ett projekt med självkörande bussar pågår just nu i
Barkarbystaden. Projektet sker i samarbete mellan flera aktörer. Järfälla kommun,
SL, Drive Sweden och Nobina, KTH och Vinnova.
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8 Slutsatser
Upplands-Bro kommun ligger i ett unikt läge med både Mälaren och andra sjöar
som grannar. Kommunen växer och många flyttar till kommen eller besöker
kommunen just för att kunna njuta av natur och mark i närhet av vatten.
Upplands-Bro kommun ska kunna erbjuda säkra och inbjudande badplatser. Tack
vare en välbesvarad enkät har kommunens invånar e varit med och påverkat vilka
förslag på utveckling och åtgärder som lyfts fram i rapporten.
Översynen har påvisat att det finns ett behov av standardhöjande insatser på alla
kommunens badplatser. Denna typ av insatser behöver genomföras utifrån varje
badplats unika förutsättni ng. Det finns flera skäl till att arbeta mot att ha olika
typer av badplatser. Badplatsbesökarna har olika förutsätt ningar, behov och
önskningar. Det är en fördel att ha så många badplatser i kommunen att några kan
vara små och naturliga och andra kan vara mer tillgängl ighetsanpassade och
rymma fler aktivitetsmöj l igheter.
I kapitel fyra framkommer förslag på utveckling för kommunens befintli ga
stränder och har delats upp i nivåer. Det gör det möjligt att ta ställning till vilka
åtgärder som är aktuella för framtida satsningar.
Det kan konstateras att det i dagsläget finns fler kommunala badplatser i
Kungsängen än i Bro. Med fler invånare och bostadsområden som byggs behöver
kommunen se över behovet av badplatser kontinuer li gt. Kommunen har också att
ta hänsyn till likställi ghet spr incipen i kommunal lagen vilket innebär att den bör
verka för en rättvis fördelning av service över hela kommunen.
Kommunen har en lång strandlinje men endast 2,2 mil är kommunal mark. På
denna strandlinje finns redan idag sex badplatser och det finns ingen kommunal
mark i Bro som lämpar sig för en större badplats i dagsläget. Utredningen har
visat att det finns fördelar med att de badplatser som kommunen driver ligger på
kommunal mark. Det underlättar förvaltni ng och investeringar på platsen. När det
inte finns kommunal mark att tillgå kan långt idsarrende vara ett alternativ. Det
möjliggör göra större invester ingar som kan skrivas av på lång tid. Då blir det
också tydligt att det är kommunen som står för underhåll av satsningar såsom
exempelvis bryggor eller omklädningsrum. Genom att kommunen tar ansvar för
skötsel kan anläggni ngar na hålla längre och det uppstår inte några säkerhetsrisker
för att nödvändiga åtgärder inte har genomför ts.
Med anledning av ovan är det positivt att två badplatser i Bro är under utredning
för att eventuellt kunna övergå i kommunal regi. Det gäller Fiskartorp och
Säbyholm. Om dessa två badplatser blir kommunala kommer det att minska
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trycket på de badplatser som idag finns i Bro. De kommer även kunna bli framt ida
intressanta besöksmål då det är två platser med värdefull kulturhistor ia.
Rena och väl omhändertagna badplatser är det kommunens invånare önskar mest.
I utredningen har det tydliggjort s att det är ett stort kontinuer l igt arbete som krävs
för att underhålla badplatserna. För att lyckas med detta krävs en långsikt i g
underhålls- och invester ingsplaner i ng för varje badplats.
Även inom kommunen finns det ett behov av att tydliggöra vem som ansvarar för
underhåll av respektive del av badplatserna. Detta eftersom delar av badplatserna
eller angränsande delar sköts om av naturreservat sansvar i ga i kommunen, gångoch cykelvägar av tekniska avdelningen och själva badplatsen av kultur-och
fritidskontoret.
Vid nya investeringar på en badplats medföljer ofta behov av mer skötsel vilket
leder till ökade kostnader för driften av badplatsen. För att kunna arbeta hållbart
på kommuns badplatser behöver inte endast invester ingsmedel tillkomma vid en
utveckling utan även täckning för utökade kostnader för kommande drift. Om
invånarna är nöjda blir badplatserna härliga platser att vara på, klagomålen
minskar och kommunen kan arbeta med underhåll och invånarnas förslag på
utveckling istället för att svara på deras klagomål.
Utredningen föreslår att kommunen i dagsläget satsar på underhåll, skötsel och
utveckling av befintli ga badplatser eftersom översynen har visat att det finns
behov av standardhöjande insatser på alla kommunens befintli ga badplatser samt
att det finns två stränder som kan komma att bli kommunala badplatser i Bro. Allt
eftersom kommunen växer kommer behovet att fler badplatser att öka. Det finns
då viss kommunal mark att ta i anspråk för nya badplatser såsom Svartviken och
Ryssgraven. Ett annat sätt att möjliggör a fler framtida kommunala badplatser är
att vid detaljplanearbete för framtida områden planera för att tillgängl iggöra
strand för de nya invånar na. I exploateringsavtalen kan kommunen ställa krav på
iordningsstäl lande av badplatser inför kommunalt övertagande.
Förutom de många idéer och förslag som invånar na lämnat om utveckling av
kommunens befintliga badplatser har det framför ts önskemål om att kommunen
går in med utvecklingsi nsat ser på flera badplatser som idag ligger på privat mark.
Det gäller till exempel Vållsvik, Vallbyvik och Rättarboda. Med hänsyn till att det
finns planer för två nya badplatser i kommunal ägo i Bro, behov av insatser på
befintliga badplatser samt de svårigheter vad gäller skötsel och investeringar som
kan uppstå på privatägd mark, föreslår utredningen att kommunen i första hand
inte prioriterar utveckling av stränder på privat mark.
Däremot kan det uppstå behov eller önskemål om att kommunen går in med viss
service vid en strand som ligger på privat mark om stranden nyttjas av många
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besökare i enlighet med allemansrät ten. Kommunen kan då göra en bedömning i
varje enskilt fall om vilket allmäni nt resse som finns för platsen och vilka insatser
som skulle kunna vara aktuella.
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9 Källor
Allmänna lokala ordningsföresk r ifter för Upplands-Bro kommun
Allemansrätten kring hemfridzon (naturvardsverket.se)
Cykelstrategi – strategi för ökad och säker cykling i Upplands-Bro
kommun.
Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag 2021
https://www. msb.se/contentassets/32596cc0a1fc48aea6d86c65c71d9f59/g
uide-till-okan-vattensakerhet.pdf
https://www. msb.se/contentassets/9da3d4bf11e047f8bd7a0e4dbe94fa8e/st
atens-raddningsverks-allmanna-rad-och-kommentar er-om-ut rust ni ng- forvattenlivraddni ng-vid-hamnar-kajer-badplatser-och- lik nande- vat tennaraanlaggningar.pdf
https://www. havochvatten. se/badplat ser-och-badvatten/hitta-dinbadplats/kommuner/badplatser- i-upplands-bro-kommun.ht ml
https://www. upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/samhallsplaner ing-ochbyggprojekt/detaljplaner i ng---pagaende-planer/sabyhol m. html
Självkörande bussar går från Barkarby till Ikea (di.se)
Tegelhagen - Upplands-Bro
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10 Bilaga- Enkätsvar
I denna bilaga följer en mer ingående sammanstäl lni ng av invånar nas svar på
enkäten om kommunens stränder.
10.1 Önskemål om förbättring och utveckling
I enkäten fanns fritext fält där invånar na kunde fylla i vad de generellt saknar på
badplatser samt vad de önskar för förbättringar. Nedan är en sammanställ ning av
dessa svar.
10.1.1 Servering
Upplands-Broborna framför önskemål om allt från små kiosker med glass, kaffe
och korv till idéer om strandnära lunch- och kvällsrestauranger. Flera uppskattar
möjligheten att grilla på de grillplatser med tillgång till ved som finns vid och i
närheten av badplatserna. En del önskar bättre underhåll av befint liga grillar.
10.1.2 Toalett, omklädningsrum, bastu, dusch och värdeskåp
De som svarat på enkäten vill att det finns toaletter på alla badplatser och att de är
fräschare än idag. Flera framför också önskemål om vattentoaletter och en del
önskar toalettmöj lighet året runt framför allt på större badplatser som nyttjas året
runt. Det finns också önskemål om omklädningsrum samt bastu. Inte minst är det
vinterbadare som önskar detta. Det finns också förslag om att anlägga uteduschar
och erbjuda skåp för värdesaker.
10.1.3 Lek- och fritidsaktiviteter
Det finns många invånare som efterfrågar bättre lekplatser för barn vid
badplatserna. Någon föreslår att det anlades en ordentlig lekplats såsom
Drömparken vid en badplats. Det önskas också fler lek- och fritidsaktiviteter för
äldre barn på badplatserna. Några förslag är att anlägga en äventyrssti g ”lek och
lär”, beachhandboll/fotboll i sand, fotbollsgol f, motorikbana för vuxna och barn,
mountainbikespår, hopptorn och hinderbana på vattnet på fler ställen. Simskola
och möjlighet att kunna ta simmärken som ett sätt att främja simkunni ghet
framkommer också som förslag.
Det finns också önskemål om minigolfbanor på fler badplatser samt fler
motionsspår nära vatten och att det iordningställdes strandpromenad med kafé
längs vattnet både vid Stigstorp och längs Kungsängens strand i anslutning till
Gröna Udden.
Det uppskattas att det finns uthyrni ng av kanot och kajak men önskan om detta på
fler badplatser finns. Det finns även önskemål om simskola vid badplatserna.
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Invånarna uppskattar att det finns utegym men önskar att de är mer anpassade för
invånares olika fysiska förutsättningar. Det finns också önskemål om att
träningspass anordnas vid badplatserna.
Några skulle gärna se att det fanns fler kvällsaktiviteter med musik under hål lning
eller utebio eller varför inte en badfestival. Skridskoåkare önskar mer infor mat ion
om isläge och plogning och vinterbadare uppskattar när bryggorna ligger i året
runt.
10.1.4 Städ/ordning
Rent och fräsch, mer skötsel, underhåll av bryggor och strandbottenrensning,
tätare tömningar av sopor är står högt på önskelistan hos Upplands-Broborna Ett
stort engagemang finns också för hantering av fågelspill ning vid framför allt
Gröna udden.
Det framkommer förslag om att sätta upp fler skyltar som påminner besökare om
att städa efter sig samt förslag om återvinni ngskär l för möjlighet att sopsortera.
Det finns många önskemål om personal på badplatserna i form av till exempel
servicevärdar, badguider, badvakter, trygghetsvärdar, och vakter kvällst id. Även
kameraövervak ning finns som ett önskemål vid Gröna udden.
10.1.5 Upprustning/nya satsningar
Finare och kontinuer l ig påfyllning av sand önskas samt överlag bättre
strandbotten. Flera röster anger endast underhåll av befint li ga delar av
badplatserna som förbättringsområde.
Flytbrygga på fler badplatser önskas. Det finns även förslag om fler badplatser i
Mälaren och gästhamnar så att det går att nå badplatserna med båt.
Några anser att det behövs fler badplatser eftersom de kommunala upplevs trånga
och de på privat mark inte känns ”tillåtna” trots allemansrätten.
Lillsjöns upprustning upplevs positiv och det finns en önskan om att övriga
badplatser följer efter. Utomhuspool i något område önskas. Wifi efterfrågas.
10.1.6 Parkering/cykelväg
Fler parkeringsplatser önskas överlag. Lillsjön beskrivs som särskilt problematisk
parkeringsmässigt med hänsyn till att räddningstjänsten behöver kunna komma
fram och vägen är smal.
Cykelbana hela vägen till Hällkana och är önskvärt även till Stigstorp. Flera röster
höjs om olycksrisken för de som cyklar till Björknäs. Möjlighet att åka buss
efterfrågas särskilt till Björknäs men även ett allmänt önskemål. Bättre skyltning
på gång- och cykelvägar och stigar i närheten av badplatserna så att besökare

Sid 50 av 53

26 Svar på medborgarförslag om kallbad vid Lillsjön - KFN 22/0110-2 Svar på medborgarförslag om kallbad vid Lillsjön : Rapport - Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun - godkänd av Kultur- och fritidsnämnden den 31 maj 2022

Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun

hittar dit utan bil till, exempel från Norrboda till Lillsjöbadet genom skogen.
Cykelställ önskas.
I både medborgarförslag och i enkäten finns också önskemål om förbättringar av
en stig genom skogen från Norrboda till Lillsjön för att kunna cykla, gå med
barnvagn, rollator eller rullstol längs denna väg och på så sätt undvika att ta bilen.
10.1.7 Hundbadplatser
Det finns förslag om att skapa fler, mer trivsamma och bättre hundbadplatser,
gärna med möjlighet för ägaren att bada med sin hund. Viktigt att underlaget vid
anvisade badplatser för hundar är anpassade efter hundtassar. Klippor är inte ett
bra underlag. Finns förslag om att tillåta hundbad morgon och kväll när
badplatserna inte är så välbesökta. Några önskar tydligare skyltning om
hundförbudet som gäller på stränderna.
10.1.8 Övrigt
Information om algblomni ng, om vattentemperatur och vilken service som finns
på respektive badplats efterfrågas. Bättre belysning önskas också liksom
trygghet sinsatser vid evenemang. Informat ionstavlor på fler språk föreslås.
Badplats anpassade för besökare med rörelsehinder ska finnas i båda
kommundelarna. Någon efterfrågar livbåt och fler efterfrågar båtramper.
10.2 Invånarnas synpunkter och förslag – kommunala badplatser
Invånarna fick i enkäten också möjlighet att i text tycka till och komma med
förslag gällande respektive kommunal badplats.
10.2.1 Gröna udden
Gröna udden beskrivs i enkäten som en fantastisk plats med stor potential. De
flesta kommentarer handlar om de sanitära problem som fåglar na orsakar på
badplatsen och stranden beskrivs som ohygienisk. Platsen uppskattas för att den
ligger vackert, har volleybollplan, är trevlig som grillplats, att den är lättill gängli g
och det finns kommentarer om att de nya stora sopkärlen är bra.
Förslag på förbättringar är att komma tillrät ta med fågelspill ning,
dricksvattenk ran, bättre badbrygga, större kiosk, önskan om färre ormar, bättre
utegym, fler parkeringar, riktig toalett, större lekplats, bättre strand, vackra
planteringar och båtuthyr ning.
10.2.2 Frölunda
Många som besvarat enkäten uppskattar Frölunda för sin naturlighet och
avskildhet, rent och fint vatten att bada i och att det finns klippor att sola på i
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närheten. Den beskrivs om en liten naturlig pärla och uppskattas för grillmöj li ghet
och vacker natur.
Förslag på förbättringar är tillgång till badbrygga och flytbrygga, få bort alger,
bättre sandbotten, möjlighet att ta sig till platsen med buss och på cykelbana, fler
grillplatser, badvakt, barnvänligare strand, större soptunnor och bättre toalett. Det
finns en del kommentarer om ormar i området och förslag om att förstora stranden
genom att slå mer gräs.
10.2.3 Stigstorp
Stigstorp beskrivs som en mysig, lite avskild plats med stora möjligheter. Det är
flera invånare som önskar trädfällning, röjning av vass, förstoring av stranden och
utplaning av backen ner till vattnet. Förhoppningen är dessa insatser ska ta bort
jordgetingar na vid platsen och göra platsen mer tillgängli g även för barn och
äldre. Bättre sandbotten önskas liksom att gräsytan förbättras. Förslag finns om
bättre lekplats, cykelparkering, större bilparkering, belysning, båtuthyrning,
möjlighet att nå platsen med kommunala medel, bänkar, hundbadplats i närheten
och kafé. Det finns invånare som tror att en satsning på Stigstorp skulle kunna
minska trycket på Lillsjön.
10.2.4 Lillsjön
Lillsjön är det flest av enkätbesvararna som besöker. Det finns många nöjda
besökare och positiva kommentarer om de satsningar som genomförts vid Lillsjön
under 2021. Invånarna längtar till kaféet som planerar att öppnas under 2022. En
del tycker Lillsjön är den bästa badplatsen i kommunen och andra tycker att det är
för mycket folk på stranden.
Invånarna uppskattar att badplatsen är familjevänli g, har bra strand, har bra
brygga och flytbrygga. Kanotuthyr ni ng, motionsspår uppskattas och positiva
röster finns om att det fanns badvakter på stranden sommaren 2021.
Förbättringsförslag är bättre parkeringsplatser och sophantering, gångväg från
Norrboda, fräschare sandbotten, fler bryggor, cykelställ, bastu eller bastuflotte,
hopptorn, utedusch, skyltning gällande hundförbud, bättre hundbad. Några
föreslår också trappor till klipporna där många badar samt trappstegar ner i vattnet
vid klipporna.
10.2.5 Hällkana
Hällkana uppskattas som en mysig badplats med bra bryggor, lekplats, fina och
stora områden runt badplatsen, bra utbud på aktiviteter, motionsspår och
grillplatser.
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Förslag på förbättringar är fler grillplat ser, rengöring av bryggan från alger, större
strand, bättre sandbotten, bättre hundbad, ombyggnat ion av omklädningsr um,
kafé, bättre lekplats, komma till rätta med fågelspil lni ng, renare och bättre
toaletter, cykelbana hela vägen till badplatsen, större papperskorgar, bättre
möjlighet att komma till platsen med buss och badvakt.
10.2.6 Björknäs
Flera upptäckte att det genomfört s insatser på Björknäs badplats inför sommaren
2021. Några saker som har uppskattats är brygga, flytleksaker, campingmöj lighet,
att badstranden är fin, att det finns hundbad, campingen, möjlighet att äta och fin
och lugn miljö.
Förslag på förbättringar som enkätbesvararna anger är bland annat cykelbana till
badplatsen, fler parkeringsplatser, att kunna ta sig till badplatsen med buss,
gästbrygga för båtburna gäster och bättre stig till badplatsen för att kunna köra
med barnvagn/r ullstol. Det finns också önskemål om ett kafé, lekplats, utegym,
möjlighet att hyra roddbåt, riktiga toaletter, fler grillar, dricksvattenkran och
badvakt.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2022-09-08

KFN 22/0141

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

karin.haglund@upplands -bro.se

Byte av planbelysning på Kungsängens IP
Förslag till beslut
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att byta ut planbelysningen på plan två och
tre på Kungsängens IP i sin helhet.

Sammanfattning
Ett behov av byte av planbelysningen på konstgräsplanerna två och tre på
Kungsängens IP har uppstått.
Det är snart tolv år sedan Kungsängens IP invigdes och under åren har det skett
byte av enstaka ljuskällor i stolparna efter behov. De senaste åren har många
ljuskällor bytts ut med allt kortare intervall och en del av belysningen fungerar
inte alls trots byte av ljuskällor. Armaturernas dåliga skick bedöms vara
orsaken till att ljuskällorna slits ut så snabbt. Under 2022 har problemet med
kort livslängd på ljuskällor och icke-fungerande armaturer förvärrats i en takt
som inte har var förväntad.
Eftersom belysningen har stor inverkan på barn- och ungas möjlighet att idrotta
på Kungsängens IP bedömer kultur- och fritidskontoret att det är angeläget att
byta ut samtliga armaturer på plan två och tre på Kungsängens IP.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att investeringsmedel för
fastighetsunderhåll i år nyttjas till att byta ut hela planbelysningen på
Kungsängens IP, plan två och tre.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2022.



Offert Bogefelts den 26 augusti 2022.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Behov av byte av planbelysning
Ett behov av byte av planbelysningen på konstgräsplanerna två och tre på
Kungsängens IP har uppstått. Planbelysningen består av totalt nio stolpar. I sex
stolpar sitter fem armaturer på varje stolpe och i tre stolpar sitter det tio
armaturer på varje stolpe.

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

Vår beteckning

2022-09-08

KFN 22/0141

Kommunledningskontoret
Det är snart tolv år sedan Kungsängens IP invigdes och under åren har det skett
byte av enstaka ljuskällor i stolparna efter behov. De senaste åren har många
ljuskällor bytts ut med allt kortare intervall och en del av belysningen fungerar
inte alls trots byte av ljuskällor.

Belysningen på plan två och tre kan jämföras med belysningen på plan ett som
fungerar bättre. Inget byte av ljuskällor har skett sedan invigningen av
Kungsängens IP och endast två lampor av 60 har slutat fungera. Detta beror
troligen på att plan ett delvis har en annan typ av armaturer.
Ovan indikerar att armaturerna på plan två och tre är i så pass dåligt skick att
de sliter hårt på ljuskällorna och kortar ner livslängden. Under 2022 har
problemet med kort livslängd på ljuskällor och icke-fungerande armaturer
förvärrats i en takt som inte har var förväntad.
Den nuvarande situationen innebär att det bara är ett par armaturer i varje
stolpe som lyser. Om ytterligare armaturer slutar fungera blir konsekvensen att
det blir så pass mörkt att det kommer kan bli svårt att genomföra träningar och
matcher på isbanan och den uppvärmda fotbollsplanen.
Ett byte till nya armaturer skulle medföra en möjlighet att välja armaturer
anpassade till ledljuskällor. LED-belysning har betydligt längre livslängd,
bidrar till lägre energikostnad och kräver mindre underhållsarbete.
Nuvarande belysning har 30 armaturer med 2000 W i varje ljuskälla.
Sammanlagd innebär 60 000 W per plan och således 120 000 W för båda
planerna.
Den planerade LED-belysningen har 20 armaturer på 1 425 W i varje ljuskälla.
Det innebär en 28 650 W per plan och 57 000 W totalt för båda planerna.
Beräknad kostnad för byte av belysning
Kultur- och fritidskontoret har begärt en offert från den av kommunens
upphandlade belysningsentreprenaden. Offererad kostnad för utbyte av alla
armaturer uppgår till ca 1 miljon 60 000 kr.
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Datum

Vår beteckning

2022-09-08

KFN 22/0141

Kommunledningskontoret
Kultur- och fritidskontorets bedömning
Eftersom belysningen har stor inverkan på barn- och ungas möjlighet att idrotta
på Kungsängens IP bedömer kultur- och fritidskontoret att det är angeläget att
byta ut samtliga armaturer på plan två och tre på Kungsängens IP.
Investeringsmedel för fastighetsunderhåll används under året för underhåll och
renoveringar av kultur- och fritidsnämndens anläggningar och fastigheter.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att dessa investeringsmedel i år nyttjas till
att byta ut hela planbelysningen på Kungsängens IP, plan två och tre.
När Kungsängens IP utvecklas ut kommer både stolpar och nya armaturer
kunna återanvändas och flyttas till nya platser vid behov. Kultur- och
fritidskontoret bedömer därmed att det inte finns skäl att avvakta ett byte av
armaturerna.

Barnperspektiv
Barn och ungas fritidsmiljöer behöver vara trygga, trivsamma och fungerande
för ändamålet. En fungerande belysning är en förutsättning för att unga ska
kunna utöva idrott på Kungsängens IP och för att den ska vara och upplevas
som en trygg plats.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Susanne Lindqvist
Avdelningschef idrott och förening

Bilagor
1. Offert Bogefelts den 26 augusti 2022.
Beslut sänds till
 Avdelningschef idrott och förening
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Budgetpris
U004817 (Planerat)
Utskriftsdatum: 2022-08-26 10:18

Uppdragsnr

Kund

U004817

C-10016 - Upplands-Bro kommun

Projekt

Kungsängen IP Vår referens

Beställare

Kontaktperson

Lucas Bogfelt

Christofer Saf

Christofer Saf

Plats

Västra Rydsvägen 111, 196 30 Kungsängen, Sverige
Uppdrag

Åtgärd

Typ

Åtgärd

Projekt

Budgetföslag avser.
Projektering av ledbelysningslösning ink.
ljusberäkning
Inköp av material, material hanterig inkl. transport
och
beredning

Kundens löpnr:

montage av strålkastarledning, 5 ledarsystem för Dali
anslutning.
Montage av strålkastare
Anlutning av ny belysning till befintlig anläggning
Pris förutsatt att befintliga balkar passar ny
strålkastare.

Montagenummer:

Justerning av strålkastare under icke ordirariearbetstid
tillkomer.
Arbeten baseras på gällande prislista BogfeltsUpplands bro
Uppdrag

Byte av fotbollsplans belysning vid Kungsängens IP

Timmar avser:
Rivning av kabel
Ner montering av gamla strålkastare
Skortning av gamla strålkastare

Tider:
Tidtyp

Användare

Antal Enhet

Pris

Summa

À-priser och material:
Artnr

Namn
Anslutninginsats för strålkastare

A-15817 C1) Elmontör
A-15821 C5) Beredare
Skylift =< 27m inkl förare

Antal Enhet

Á-pris

Summa

40 st

450,00 kr

18 000,00 kr

50 tim

400,00 kr

20 000,00 kr

6 tim

400,00 kr

2 400,00 kr

40 tim

1 133,00 kr

45 320,00 kr

FQQ 5G2,5

800 m

51,50 kr

41 200,00 kr

Kabeldragning & klamring av kabel

800 m

103,00 kr

82 400,00 kr

40 st

700,00 kr

28 000,00 kr

A-15787 B3.1) Montage av enstaka eller fåtal armaturer per avrop

Bogfelts Installationer & Entreprenad AB
Svärdvägen 19, 3 tr
182 33 Danderyd
Sverige

Org-nr: 556369-4925
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A-15828 C12) Kranbil 2-axlad inkl förare

10 tim

800,00 kr

8 000,00 kr

Armatur FL11mxpro,PL33,175390lm750,DA2,bracket

26 st

20 291,00 kr

527 566,00 kr

Armatur FL11mxpro,PL64,175270lm750,DA2,bracket

14 st

20 291,00 kr

284 074,00 kr

9 st

300,00 kr

2 700,00 kr

A-12543 D7.2 Stolpinsats

Totalt exkl. moms: 1 059 660,00 kr

Bogfelts Installationer & Entreprenad AB
Svärdvägen 19, 3 tr
182 33 Danderyd
Sverige

Org-nr: 556369-4925
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1

Kungsängens IP

Floodlight 11

Martin Arvidsson
Ljusdesigner
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2

Armaturerplacering
Monterade på 18m
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