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Interpellation från Sara Ridderstedt (MP) - 
Användande av tillskott från Skolmiljarden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 
Den 7 februari 2021 inkom en interpellation gällande användande av tillskott 
från Skolmiljarden från Sara Ridderstedt (MP). 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare kan ställa en interpellation till 
ordförande i kommunstyrelse och nämnder som besvaras vid ett 
Kommunfullmäktigesammanträde. Formerna för interpellationer finns reglerat 
i kommunallag och i Kommunfullmäktiges arbetsordning. Interpellationer ska 
ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering och får bara röra 
områden som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller någon annan 
nämnd ansvarar för. 

Interpellationer leder inte till något beslut i Kommunfullmäktige. Däremot kan 
ledamöter och tjänstgörande ersättare delta i debatt kring frågan som ställts.  

Beslutsunderlag 
• Interpellation inkommen den 7 februari 2021. 

Barnperspektiv 
Möjligheten för ledamöter i Kommunfullmäktige att ställa interpellationer till 
kommunstyrelsens ordförande och ordföranden i nämnder vid 
Kommunfullmäktiges sammanträden, gör det möjligt att lyfta frågor som kan 
vara betydande för barns livssituation.  

Bilagor 
1. Interpellation inkommen den 7 februari 2021. 

Beslut sänds till 
• Sara Ridderstedt (MP) 



From: Sara Ridderstedt 
Sent: den 7 februari 2021 15:07 
To: kommunstyrelsen 
Subject: Interpellation Skolmiljarden 
 

 

20210207 

 

Interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos: 

 

 
Upplands-Bro kommun får nu 3 364 879 kronor extra till skolan 2021, tack vare regeringens 
skolmiljard.  
Syftet med den extra miljarden är att förbättra förutsättningarna för att alla barn ska få den 
utbildning de har rätt till, trots pandemin.  
 
Högre frånvaro och distansundervisning riskerar annars att skapa en coronageneration som 
inte får med sig de kunskaper de behöver. Barnen får inte bli krockkudde i krisen. 

 

Hur avser den styrande alliansen i minoritet att tillskottet ska användas ? 

 

 

Sara Ridderstedt, Ledamot i Kommunfullmäktige (MP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hämta Outlook för Android 
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Medborgarförslag om att utveckla Hällkana 
friluftsområde med större parkering och fler 
motionsspår 

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

Sammanfattning 
Den 13 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att utveckla Hällkana 
friluftsområde med större parkering och fler motionsspår. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 13 mars 2021. 

Barnperspektiv 
Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 
Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 
förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 
invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 
medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 
hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 
att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 

Bilagor 
1. Medborgarförslag inkommet den 13 mars 2021 

Beslut sänds till 
• Förslagsställaren 
• Kultur- och fritidsnämnden 
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Medborgarförslag om att införa gemensamma 
planeringsdagar för skola och förskola 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 12 februari 2021 inkom ett medborgarförslag om att införa gemensamma 
planeringsdagar för skola och förskola. Ur ett vårdnadshavarperspektiv vill 
förslagsställaren att kommunen ser över möjligheten att inför gemensamma 
planeringsdagar i skola och förskola. För vårdnadshavare som har barn i båda 
verksamheterna blir det många dagar varje termin utan ordinarie omsorg. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 12 februari 2021. 

Barnperspektiv 
Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 
Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 
förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 
invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag. 

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 
medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 
hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 
att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation.  

Bilagor 
1. Medborgarförslag inkommet den 12 februari 2021. 

Beslut sänds till 
• Förslagsställaren 
• Utbildningsnämnden 
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Medborgarförslag om att julpynta Ginnlögs bro 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 5 februari 2021 inkom ett medborgarförslag om att julpynta Ginnlögs bro. 
Förslagsställaren anser att det inte bara skulle vara fint med julpynt på 
Ginnlögs bro utan också göra en lite mörkare plats mer upplyst. Bron syns från 
flera håll och skulle skänka glädje för både boende, bilister och tågresenärer. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 5 februari 2021. 

Barnperspektiv 
Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 
Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 
förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 
invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 
medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 
hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 
att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 

Bilagor 
1. Medborgarförslag inkommet den 5 februari 2021. 

Beslut sänds till 
• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 





 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 
Kansliavdelningen 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-03-04 KS 21/0183  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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

 
 

 U
BK

10
05

, v
2.

0,
 2

01
4-

11
-0

3 
   

 

Medborgarförslag om att ordna belysning och 
dränering i motionsspåret vid Lillsjön 

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

Sammanfattning 
Den 2 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att ordna belysning och 
dränering i motionsspåret vid Lillsjön. Förslagsställaren anser att ett elljusspår 
ökar möjligheten för folk att ta sig ut i spåret. Ett belyst motionsspår gör att 
man känner sig mer trygg. I det befintliga elljusspåret som är två km långt kan 
man bara springa fram och tillbaka. Det saknas ett elljusspår där man kan 
springa runt i slinga. Det finns även flera ställen i motionsspåret där det är sank 
mark varför dränering behövs. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 2 mars 2021. 

Barnperspektiv 
Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 
Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 
förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 
invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 
medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 
hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 
att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 

Bilagor 
1. Medborgarförslag inkommet den 2 mars 2021. 

Beslut sänds till 
• Förslagsställaren 
• Kultur- och fritidsnämnden 
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Medborgarförslag om att fjärravläsa 
vattenmätare 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 4 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att fjärravläsa vattenmätare. 
Upplands-Bro kommun är i färd med att byta ut samtliga vattenmätare. De nya 
mätarna går att fjärravläsa vilket spar tid åt kommunen. Förslagsställaren anser 
att medborgare som efterfrågar en ”upplåsningsnyckel” för att själva kunna 
fjärravläsa sin vattenmätare ska få tillgång till det.  

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 4 mars 2021. 

Barnperspektiv 
Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 
Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 
förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 
invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 
medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 
hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 
att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 

Bilagor 
1. Medborgarförslag inkommet den 4 mars 2021. 

Beslut sänds till 
• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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Omfördelning av ärende - Medborgarförslag om 
mer fokus på friluftsliv och friskvård 

Förslag till beslut 
Ärendet omfördelas för beslut i Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Den 11 januari 2021 inkom ett medborgarförslag med önskemål om att 
kommunen fokuserar mer på friluftsliv och friskvård för kommunens 
medborgare. Förslagsställaren vill bland annat se en förbättring av befintliga 
gångvägar kring bostadsområden och Upplands-Broledens vägar. Det 
framkommer också förslag om att utöka antalet leder och skapa naturliga 
kopplingar mellan leder och nya bostadsområden. Medborgaren ser också ett 
behov av att förbättra kommunens cykelnät. 

Den 17 februari 2021 överlämnade Kommunfullmäktige ärendet för beslut i 
Kultur- och fritidsnämnden. Efter påbörjad utredning av kultur-och 
fritidskontoret har det framkommit att frågan tillhör Kommunstyrelsens 
verksamhetsområde och bör därför beredas av samhällsbyggnadskontoret. 
Medborgarförslaget föreslås därmed omfördelas för beslut i Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslaget inkommet den 11 januari 2021. 

Barnperspektiv 
Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 
Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 
förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 
invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag. 
Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 
medborgarförslag.  

Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster hörda genom 
medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt att lyfta frågor 
som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-03-05 KS 21/0062 

 
 

Bilagor 
1. Medborgarförslag inkommet den 11 januari 2021. 

Beslut sänds till 
• Förslagsställaren 
• Kommunstyrelsen 
• Kultur- och fritidsnämnden 
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Omfördelning av ärende - Medborgarförslag om 
mer fokus på friluftsliv och friskvård 

Förslag till beslut 
Ärendet omfördelas för beslut i Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Den 11 januari 2021 inkom ett medborgarförslag med önskemål om att 
kommunen fokuserar mer på friluftsliv och friskvård för kommunens 
medborgare. Förslagsställaren vill bland annat se en förbättring av befintliga 
gångvägar kring bostadsområden och Upplands-Broledens vägar. Det 
framkommer också förslag om att utöka antalet leder och skapa naturliga 
kopplingar mellan leder och nya bostadsområden. Medborgaren ser också ett 
behov av att förbättra kommunens cykelnät. 

Den 17 februari 2021 överlämnade Kommunfullmäktige ärendet för beslut i 
Kultur- och fritidsnämnden. Efter påbörjad utredning av kultur-och 
fritidskontoret har det framkommit att frågan tillhör Kommunstyrelsens 
verksamhetsområde och bör därför beredas av samhällsbyggnadskontoret. 
Medborgarförslaget föreslås därmed omfördelas för beslut i Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslaget inkommet den 11 januari 2021. 

Barnperspektiv 
Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 
Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 
förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 
invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag. 
Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 
medborgarförslag.  

Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster hörda genom 
medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt att lyfta frågor 
som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-03-05 KS 21/0062 

 
 

Bilagor 
1. Medborgarförslag inkommet den 11 januari 2021. 

Beslut sänds till 
• Förslagsställaren 
• Kommunstyrelsen 
• Kultur- och fritidsnämnden 



Hej, 

 

Jag vill att kommunen fokuserar mer på det rörliga friluftslivet och friskvård - inte minst 

aktuellt i dessa Coronatider.  

Många kommuninvånare vandrar liksom jag på våra gångvägar/-stigar och jag ser en 

förbättringspotential på detta område.. 

Idag går det t ex den 29 km långa U-bro leden genom kommunen och leden behöver 

förbättras. Dels vad gäller ytskikt (uppgrusning) och dränering samt inte minst viktigt att alla 

delar har ridförbud. Hästarna förstör tyvärr markytan som blir lerig och svår att gå på. Där 

leden utgörs av väg (t ex på Stäk-halvön) kan förslagsvis halva vägbredden tillåtas för hästar. 

Delar av leden går tyvärr på åker-renar och är inte anlagd, vilket gör att det blir gropigt och 

svårframkomligt.  

Föreslår dessutom att kommunens ansvariga för gångvägnät minst en gång per år vandrar alla 

leder och har tillsyn att allt fungerar bra. 

Lederna kan utökas till antal och läggas in på Turist-och fritidskartan. Förslagsvis anläggs 

leder/ rutter som går i lämpliga och olika långa rundslingor och viktigt att tillse att när nya 

bostadsområden anläggs att det skapas en naturlig koppling till gångvägslingorna. 

Detta gäller naturligtvis också vårt cykelnät som idag mest är ett 'upphugget' nät. 

Om det finns ett enkelt system för att anmäla fel och brister på diverse olika 

samhällsbyggnadsområden, vore det bra att informera om hur medborgare gör det. Om det 

inte finns, så bör det skapas ett enkelt system. 

Dvs det bör göras en betydligt större ekonomisk satsning på dessa viktiga 

samhällbyggnadsdelar.  

Förutom friskare och gladare medborgare blir det samhällsekonomiskt lönsamt och ger 

mycket positiv reklam för en kommun som då ligger i framkant inom friskvård och rörligt 

friluftsliv. 
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Omfördelning av medborgarförslag om att 
anordna pulkabacke, hundrastplats och belyst 
promenadspår i Bro 

Förslag till beslut 
Ärendet omfördelas för beslut i Tekniska nämnden. 

Sammanfattning 
Den 17 september 2019 inkom ett medborgarförslag om att anordna pulkabacke, 
hundrastplats och belyst promenadspår i Bro.  
 
Den 9 oktober 2019 överlämnade Kommunfullmäktige ärendet för beslut i 
Kommunstyrelsen. Efter påbörjad utredning av samhällsbyggnadskontoret har 
det framkommit att frågan tillhör Tekniska nämndens verksamhetsområde och 
bör därför beredas av enheten Gata, Park, Trafik på samhällsbyggnadskontoret. 
Medborgarförslaget föreslås därmed omfördelas för beslut i Tekniska 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 17 september 2019. 

Barnperspektiv 
Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 
Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 
förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 
invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag. 
Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 
medborgarförslag.  

Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster hörda genom 
medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt att lyfta frågor 
som särskilt berör barn- och ungas livssituation 

Beslut sänds till 
• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 
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 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
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Utredare och kommunsekreterare 
Kansliavdelningen 
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2021-02-24 KS 20/0569  

Kommunfullmäktige 
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Omfördelning - Medborgarförslag om att göra 
Vattentornsparken mer tillgänglig för alla 

Förslag till beslut 
Ärendet omfördelas för beslut till Tekniska nämnden. 

Sammanfattning 
Den 22 juli 2020 inkom ett medborgarförslag om att göra Vattentornsparken mer 
tillgänglig för alla. 
 
Den 30 september 2020 överlämnade Kommunfullmäktige ärendet för beslut i 
Kultur- och fritidsnämnden. Efter påbörjad utredning av Kultur- och 
fritidskontoret har det framkommit att frågan tillhör Tekniska nämndens 
verksamhetsområde och bör därför beredas på samhällsbyggnadskontoret. 
Medborgarförslaget föreslås därmed omfördelas för beslut i Tekniska 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommet den 22 juli 2020. 

Barnperspektiv 
Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 
Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 
förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 
invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag. 
Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 
medborgarförslag.  

Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster hörda genom 
medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt att lyfta frågor 
som särskilt berör barn- och ungas livssituation 

Bilagor 
1. Medborgarförslag inkommet den 22 juli 2020. 

Beslut sänds till 
• Förslagsställaren 
• Tekniska nämnden 



 

 
Kommunledningskontoret  
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• Kultur- och fritidsnämnden 



 
Till 
Upplands-Bro kommun 
 
Medborgarförslag avseende ”Vattentornsparken” 
 
 
Med Vattentornsparken avses det skogsområde som gränsar till Bergvägen, 
Skogsvägen och Ekhammarsvägen. 
 
Gamla Kungsängen har under senare år alltmer förtätats. Det område som nu 
finns kvar runt det gamla vattentornet är det enda grönområde av skoglig 
karaktär som finns kvar i centrum. 
Motorvägen begränsar i nordost området och då denna mark dessutom kommer 
att bebyggas så försvinner även denna möjlighet för rekreation. Det är väl helt 
klart att inga äldre eller handikappade personer har utnyttjat detta område då 
det har varit svåråtkomligt och inte helt lätt för rörelsehindrade personer. 
 
Mitt förslag är: Gör ”Vattentornsparken”  lättillgänglig för både gammal och ung. 
Förbättra gångvägar sätt ut soffor  och liknande för att göra parken tillgänglig för 
alla. Redan nu så möter man ofta barn från förskolan på de stigar som nu finns. 
Höj statusen på centrala Kungsängen och låt ett parkområde få plats som en 
lunga för de boende i området. Vattentornet som nu inte används annat än av 
personer som förstör byggnaden borde kunna bli en symbol för gamla tiders sätt 
att leva i en stadsmiljö. 
 
Beträffande gångvägar har jag en lysande förebild från Jakobstad i Finland. I 
kustmiljön där har man anlagt gångvägar anpassande även för rullstolar och de 
som har svårt att röra sig på de flata berghällarna ut mot havet. Dessa stigar är 
gjorda av trallvirke och smälter in i den omkringliggande miljön. Hur fint vore 
det inte med en sådan möjlighet för de som av en eller annan anledning inte 
kommer ut i naturen utan att behöva anlita taxi, buss eller liknande. 
Det vore även ett tillfälle att i centrummiljö anordna naturstigar, mm som 
berikar och lockar till att samlas i naturen.  
 
Låt oss inte bygga bort denna lunga, den vackra miljön med ett djurliv av fåglar, 
ekorrar, harar mm.  
 
Vill vi satsa på detta projekt så föreslår jag att en tävling för arkitekter, 
medborgare som utformar området så det fyller de behov vi har att andas och 
berika vår fritid i en frisk och sund miljö i centrala Kungsängen. 
 
Med vänliga hälsningar  
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Maria Elfström 
Kommunekolog 
Strategisk Planering 
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2021-02-23 KS 20/0805  

Kommunstyrelsen 
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Svar på motion om att upprätta en 
handlingsplan för biologisk mångfald i 
Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen bifalles. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
biologisk mångfald. 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet föreslår i en motion att kommunen ska upprätta en 
handlingsplan för biologisk mångfald i Upplands-Bro kommun. Biologisk 
mångfald är en förutsättning för allt levande och för andra ekosystemtjänster så 
som pollinering och möjlighet till att öka vår livskvalitet genom rekreation och 
naturupplevelser. En handlingsplan för biologisk mångfald bidrar till arbetet 
med en hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Samhällsbyggnadskontoret ser 
ett stort värde i att ta fram en handlingsplan för en biologisk mångfald för att 
arbeta på ett mer strukturerat sätt med att stärka naturen.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 februari 2021 

• Motion från Vänsterpartiet, daterad den 27 november 2020 

Ärendet 
En motion har inkommit från Vänsterpartiet om att upprätta en handlingsplan 
för biologisk mångfald i Upplands-Bro kommun. Vänsterpartiet skriver att det 
skulle kunna underlätta för att ta till vara miljöhänsyn i beslut och även kunna 
vara ett bidragande argument till att flytta till kommunen eller att etablera 
verksamhet här.  De ser också att det skulle vara en vinst att ha spridda beslut i 
ämnet samlat i ett och samma dokument och har med intresse följt Stockholms 
stad arbete med att ta fram en sådan handlingsplan. Bevarandet av den 
biologiska mångfalden blir allt viktigare för kommunens invånare. En 
handlingsplan skulle göras i en Agenda 2030-anda. 



 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
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Samhällsbyggnadskontorets synpunkter 
Biologisk mångfald är en variation av arter, genetisk variation inom arter och 
variation av naturtyper. Det behövs en variation av arter och naturtyper för att 
ett ekosystem ska vara robust. Biologisk mångfald är också en förutsättning för 
allt liv på jorden. Biologisk mångfald är nämligen en så kallat stödjande 
ekosystemtjänst – en förutsättning för andra ekosystemtjänster ska fungera. Det 
är tjänster som människan får gratis av naturen som rening av vatten, 
pollinering av växter, sänkning av bullernivåer och möjlighet till att öka vår 
livskvalitet genom rekreation och naturupplevelser.  

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål. Eftersom biologisk mångfald är en 
stödjande ekosystemtjänst så berörs flera mål – god hälsa och välbefinnande 
(3), rent vatten och sanitet för alla (6), hållbara städer och samhällen (11) och 
huvudmålet ekosystem och biologisk mångfald (15).  

Stockholms stad ser sin nya handlingsplan för biologisk mångfald som ett 
strategiskt styrdokument för att jobba med åtgärder som gynnar biologisk 
mångfald, både tidigt i processer och för att genomföra förstärkningsåtgärder i 
svaga gröna samband och ser även möjlighet till att involvera stadens olika 
aktörer som kan bidra i arbetet. Målet är att ”utveckla stadens biologiska 
mångfald så att staden tillsammans med boende, fastighetsägare och 
förvaltningar kan bidra till att stärka naturen”.  

Inom Upplands-Bro pågår arbete med att förstärka den biologiska mångfalden i 
samband med olika projekt. Samhällsbyggnadskontoret ser dock ett stort värde 
i att arbeta på ett mer strukturerat sätt för att stärka naturen genom en 
handlingsplan för en biologisk mångfald.  

Barnperspektiv 
En handlingsplan för biologisk mångfald skulle gynna barnen som får 
möjlighet att växa upp med en artrikedom med friska ekosystem för en hållbar 
framtid. Det handlar om att ge dagens barn och kommande generationers barn 
en god livsmiljö.  

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

Linda Edgren  

Tf Samhällsbyggnadschef Åsa Bergström 

 Tf bitr Samhällsbyggnadschef 

Bilaga: 

Motion från Vänsterpartiet, daterad den 27 november 2020 

Beslut sänds till 

• Västerpartiets gruppledare 



Upplands-Bro kommun
kommun@upplands-bro.se

Motion

Upprätta en handlingsplan för biologisk mångfald i Upplands-
Bro kommun

Att upprätta en handlingsplan i Agenda 2030:s anda skulle inte bara kunna underlätta våra 
beslutandeorgan när de bereder ärenden som skall ta tillvara miljöhänsyn utan också kunna 
vara ett bidragande argument till att flytta till vår kommun eller att etablera sin verksamhet 
här.
Vi skulle också göra vinster i att vi skulle ha ett gemensamt dokument som innefattar de nu 
spridda beslut som vi redan har i ämnet på en och samma plats.
Vänsterpartiet Upplands-Bro har med intresse följt det arbete som har skett i Stockholm där 
det nu sjösätts en handlingsplan. Vi har noterat att det under processen att framställa 
handlingsplanen har ett bevarande av den biologiska mångfalden blivit allt viktigare för 
kommunens innevånare.

Vänsterpartiet yrkar 
att
en handlingsplan för biologisk mångfald upprättas i Upplands-Bro kommun

Håbo-Tibble den 27 november 2020

Erik Karlsson
gruppledare

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida www.upplands-bro.vansterpartiet.se
e-post upplands-bro@vansterpartiet.se
facebook Vänsterpartiet-Upplands-Bro
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Justering av avgifterna för tillsyn enligt 
alkohollagen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen justeras ned till 0 kronor för avgifter 
som ska faktureras åren 2021 och 2022. 

Sammanfattning 
Den pågående pandemin och de restriktioner som har införts för att förhindra 
smittspridning har haft stor påverkan på näringslivet. Besöks- och 
restaurangnäringarna är två näringar som har drabbats hårt ekonomiskt till följd 
av de tillfälliga regler och restriktioner som har införts. Kommunstyrelsen 
föreslår därför kommunfullmäktige att besluta att avgifterna för tillsyn enligt 
alkohollagen för 2020 (faktureras 2021) och 2021 (faktureras 2022) justeras 
ned till 0 kronor.   

Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 februari 2021 att föreslå 
Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå en justering av 
avgifterna i enlighet med ovan (ALL.2021.66). 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2021 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2021 

• Bygg- och miljönämndens beslut den 25 februari 2021 

Ärendet 
Den pågående pandemin och de restriktioner som har införts för att förhindra 
smittspridning har haft stor påverkan på näringslivet. Besöks- och 
restaurangnäringarna är två näringar som har drabbats hårt ekonomiskt till följd 
av de tillfälliga regler och restriktioner som har införts.  

Vidare har det inkommit önskemål från det lokala näringslivet att efterskänka 
avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen för åren 2020 och 2021. Konkret 
innebär det att avgifterna för 2020 (faktureras maj 2021) och avgifterna för 
2021 (faktureras maj 2022) justeras ned till 0 kronor. Den prognosticerade 



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-02-22 KS 21/0150 

 
 

intäkten, som kommunen förlorar om avgifterna efterskänks, uppgår till ca 
100 000 kr för respektive år.   

Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 februari 2021 att föreslå 
Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå en justering av 
avgifterna i enlighet med ovan (ALL.2021.66). 

Ett flertal kommuner har beslutat att efterskänka avgifterna för tillsyn enligt 
alkohollagen med anledning av de negativa effekter som pandemin har för 
många branscher. 

Barnperspektiv 
Beslutet medför, som kommunledningskontoret kan bedöma, inga negativa 
konsekvenser för barn och unga.  

 

Kommunledningskontoret  
 

 
Ida Texell  

Kommundirektör Marcus Nybom 

 Näringslivschef 

 
 

Bilagor 
1. Bygg- och miljönämndens beslut den 25 februari 2021 

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 7 (35)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2021-02-25 

 

 

§ 22 ALL.2021.66 Justering av avgifterna för 
tillsyn enligt alkohollagen 

 Dnr BMN 21/0003 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen justeras ned 

till 0 kronor för avgifter som ska faktureras åren 2021 och 2022. 

Sammanfattning 

Frågan har inkommit från herrgårdar i kommunen om det finns möjlighet att 

tillsätta stödåtgärder med att efterskänka avgifterna för tillsyn enligt 

alkohollagen de närmsta två åren. Det innebär i praktiken att avgifterna för 

2020 som faktureras i maj 2021 och avgifterna för 2021 som faktureras i maj 

2022 justeras ned till 0 kronor.  

Från Miljö- och livsmedelsavdelningen sida som utför tillsynen ser vi inga 

hinder mot ett sådant beslut. Planerad intäkt för tillsyn enligt alkohollagen bör 

inbringa cirka 100 000 kronor per år och är ett sätt att finansiera arbetet med 

tillsynen.  

För att kunna genomföra ett sådant beslut föreslår Bygg- och miljönämnden 

kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige om en ändring av 

avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen de två närmsta åren till en nivå om 0 

kronor. 

I beslutad taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen beslutat i 

kommunfullmäktige 2015-11-18 § 122 under § 5 står det om bygg- och 

miljönämnden har särskilda skäl i det enskilda fallet får de efterskänka eller 

sätta ned avgiften, men bygg- och miljönämnden får ej ta ett omfattande beslut 

om en justering till 0 kronor för alla verksamheter i två år. 

Beslutsunderlag 

 Miljö- och livsmedelsavdelningen tjänsteskrivelse den 1 februari 2021 

 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, 2015-11-18 § 122 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen justeras ned 

till 0 kronor för avgifter som ska faktureras åren 2021 och 2022.   



 

PROTOKOLLSUTDRAG 8 (35)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2021-02-25 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Andreas Åström (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Jan Lannefelt (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att nämnden 

har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 10 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-03-17 

 

§ 25 Justering av avgifterna för tillsyn enligt 
alkohollagen 

 Dnr KS 21/0150 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen justeras ned till 0 kronor för avgifter 
som ska faktureras åren 2021 och 2022. 

Sammanfattning 
Den pågående pandemin och de restriktioner som har införts för att förhindra 
smittspridning har haft stor påverkan på näringslivet. Besöks- och 
restaurangnäringarna är två näringar som har drabbats hårt ekonomiskt till följd 
av de tillfälliga regler och restriktioner som har införts. Kommunstyrelsen 
föreslår därför kommunfullmäktige att besluta att avgifterna för tillsyn enligt 
alkohollagen för 2020 (faktureras 2021) och 2021 (faktureras 2022) justeras 
ned till 0 kronor.   

Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 februari 2021 att föreslå 
Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå en justering av 
avgifterna i enlighet med ovan (ALL.2021.66). 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2021 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2021 

• Bygg- och miljönämndens beslut den 25 februari 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen justeras ned till 0 kronor för avgifter 
som ska faktureras åren 2021 och 2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Karin Haglund 
Utredare och kommunsekreterare 
Upplands-Bro kommun 
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2021-01-13 KS 20/0047  

Kommunstyrelsen 
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Revidering av taxor och avgifter för verksamhet 
och uthyrning av lokaler samt anläggningar 
inom Kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Nya taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler samt 
anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde antas.  

2. Nya taxor och avgifter börjar gälla från och med den 1 juli 2021. 

Sammanfattning 
Under 2018–2019 genomfördes en utredning av det totala ekonomiska 
föreningsstödet inom hela kommunen. Utredningen ledde till utvecklingen av 
ett nytt ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet för kommunens 
invånare. I samband med detta genomfördes också en översyn av taxor då 
taxorna för lokaler och anläggningar inte har förändrats sedan 2012. Även 
taxorna för Bro simhall sågs över då avgifterna legat på samma nivå sedan 
2014.  

Översynen ledde fram till att Kultur- och fritidsnämnden tog fram ett förslag 
till reviderade taxor och avgifter för beslut i Kommunfullmäktige. Ärendet 
hanterades i Kommunstyrelsen den 16 september 2020 som beslutade att 
återremittera ärendet till Kultur- och fritidsnämnden för nytt beslut i samband 
med budget för 2021. 
Efter återremissen bearbetades förslaget gällande taxor och avgifter utifrån 
inkomna förslag och synpunkter från bl.a. föreningsrepresentanter.  

Den 8 december 2020 fattade Kultur- och fritidsnämnden ett beslut om 
verksamhetsplan för 2021. I samma ärende fattade nämnden ett nytt beslut om 
att föreslå Kommunfullmäktige att anta nya taxor och avgifter för verksamhet 
och uthyrning av lokaler och anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att nya taxor och avgifter 
träder i kraft den 1 juli 2021. 
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Kommunledningskontorets kommentarer 
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidskontorets nya 
förslag om reviderade taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av 
lokaler och anläggningar.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2020. 

• Kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor och avgifter den 1 
december 2020. 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 
december 2020. 

• Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 27 november 2020. 

• Verksamhetsplan 2021 Kultur-och fritidsnämnden. 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 
september 2020. 

Ärendet 
Inom Upplands-Bro kommun finns ett stort utbud av fina lokaler som bör 
komma så många som möjligt till gagn. Därför är det viktigt att taxor och 
avgifter är anpassade för att både medborgare, föreningar, företag, kommunens 
verksamheter samt kunder utanför kommunen ska ges möjlighet att använda 
lokalerna. 

Under 2018–2019 genomfördes en utredning av det totala ekonomiska 
föreningsstödet inom hela kommunen. Utredningen ledde till utvecklingen av 
ett nytt ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet för kommunens 
invånare. I samband med detta genomfördes också en översyn av taxor då 
taxorna för lokaler och anläggningar inte har förändrats sedan 2012. Även 
taxorna för Bro simhall sågs över då avgifterna legat på samma nivå sedan 
2014.  

Utredningen ledde fram till att det fanns behov av en revidering av tidigare 
taxor men också behov av att besluta om taxor för nya anläggningar samt 
tillkomna bokningsbara lokaler.  

Inriktningen vid framtagande av förslag till nya taxor ha varit att lokaler och 
verksamhet i simhallen ska komma så många invånare till gagn som möjligt. 
En förutsättning för att lokalerna ska kunna nyttjas på bästa sätt är att underhåll 
sköts kontinuerligt och att lokalerna på olika sätt anpassas allteftersom behoven 
och efterfrågan förändras. Därför behöver också taxorna vara anpassade för att 
möta olika kundgrupper och samtidigt bidra till att kommunen kan erbjuda 
funktionella och inbjudande lokaler för samtliga användare.  

Mot bakgrund av ovanstående tog Kultur- och fritidsnämnden fram ett förslag 
till reviderade taxor och avgifter för beslut i Kommunfullmäktige. Ärendet 
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hanterades i Kommunstyrelsen den 16 september 2020 som beslutade att 
återremittera ärendet till Kultur- och fritidsnämnden för nytt beslut i samband 
med budget för 2021. 

Efter återremissen bearbetades förslaget gällande taxor och avgifter utifrån 
inkomna förslag och synpunkter från bl.a. föreningsrepresentanter. Under 
denna process sågs även kundkategorierna över ytterligare en gång och 
mynnade ut i följande: 
A kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier 
registrerade och verksamma i kommunen, för barn och ungdomsverksamhet till 
och med 25 år.  
B kund: Bidragsberättigade föreningar, pensionärer och 
funktionshinderområdet, studieförbund och politiska partier registrerade och 
verksamma i kommunen, för vuxenverksamhet från 26 år.  

C kund: Övriga föreningar och privatpersoner folkbokförda i Upplands Bro 
kommun.  

D kund: Företag samt kunder utanför Upplands Bro kommun.  

E kund: Friskolor, fristående förskolor och kommunens verksamheter 

Den 8 december 2020 fattade Kultur- och fritidsnämnden ett beslut om 
verksamhetsplan för 2021. I samma ärende fattade nämnden ett nytt beslut om 
att föreslå Kommunfullmäktige att anta nya taxor och avgifter för verksamhet 
och uthyrning av lokaler och anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att nya taxor och avgifter 
träder i kraft den 1 juli 2021. 

Kommunledningskontorets kommentarer 
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidskontorets nya 
förslag om reviderade taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av 
lokaler och anläggningar.  

Barnperspektiv 
Föreningslivets aktiviteter bidrar till att skapa en god folkhälsa samt aktiva och 
välmående invånare. I föreningslivet skapas sammanhang och engagemang för 
kommunens barn. Här läggs grunden till friska, aktiva vuxna och därför vill 
Upplands-Bro kommun arbeta för att behålla de unga i föreningslivet under så 
lång tid som möjligt. Därför har barnens aktiviteter prioriterats med endast 
några justeringar i simhallstaxan för målgruppen. Det är viktigt att möjliggöra 
för föreningslivet att hålla en låg tränings- och medlemsavgift. Höga 
deltagarkostnader får inte stå som hinder för att vårdnadshavare ska ha 
möjlighet att ge sina barn ha en aktiv fritid. 
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Kommunledningskontoret 
 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 

Anders Nilfjord 

Ekonomichef 

Kanslichef 

Bilagor 
1. Taxor och avgifter inom Kultur- och fritidsnämndens verksamheter den 

1 december 2020. 

2. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 
december 2020. 

3. Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 27 november 2020. 

4. Verksamhetsplan 2021 Kultur-och fritidsnämnden. 

5. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 
september 2020. 

Beslut sänds till 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Kommunfullmäktige 
• Juridikfunktionen 
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 Inledning 
  

I tabellen nedan redovisas taxor och avgifter för verksamhet, lokaler och anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. 
Tabellen visar nuvarande taxa för respektive kundkategori och förslag till ny taxa (NT=ny taxa). Alla taxor redovisas per timme om inget annat 
anges. Kundkategorier: 

A kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier registrerade och verksamma i kommunen, för barn och 
ungdomsverksamhet till och med 25 år.  

B kund: Bidragsberättigade föreningar, pensionärer och funktionshinderområdet, studieförbund och politiska partier registrerade och verksamma 
i kommunen, för vuxenverksamhet från 26 år.  

C kund: Övriga föreningar och privatpersoner folkbokförda i Upplands Bro kommun.  

D kund: Företag samt kunder utanför Upplands Bro kommun.  

E kund: Friskolor, fristående förskolor och kommunens verksamheter 

För Ekhammarscenen, Stora scenen och Trappan ingår alltid teknik men kostnad för tekniker tillkommer alltid. Minsta bokning för 
kulturscenerna är 3 timmar om annan tid än 08.00-17.00 måndag-fredag. 
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§ 52 Verksamhetsplan 2021 Kultur- och 
fritidsnämnden 

 Dnr KFN 20/0047 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsplan 2021. 

2. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att omfördela mellan 

investeringsprojekt vid behov.  

3. Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur- och fritidskontorets förslag på 

intern kontrollplan 2021. 

4. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta nya taxor 

och avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler och anläggningar 

inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. 

5. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

nya taxor och avgifter ska träda i kraft den 1 juli 2021. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Beslutspunkt 1 

Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) deltar inte i 

beslutspunkt 1. 

Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutspunkt 1. 

Katarina Olofsson (SD) och Richard Ramstedt (SD) deltar inte i beslutspunkt 

1. 

Beslutspunkt 2 

Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) deltar inte i 

beslutspunkt 2. 

Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutspunkt 2. 

Katarina Olofsson (SD) och Richard Ramstedt (SD) reserverar sig mot 

beslutspunkt 2 med följande text: 

”Sverigedemokraterna anser, att beslut om att delegera till Kultur- och Fritidschefen 

att omfördela medel till investeringsprojekt vid behov, strider mot 

delegationsordningen och eftersom politikerna är ytterst ansvariga hur skattemedel 

används, ska alla ekonomiska beslut, som ändrar antagen budget fattas av nämnden"  
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Beslutspunkt 4 

Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) reserverar sig 

mot beslutspunkt 4 med följande motivering: 

”Att få budget i balans genom att höja avgifter för föreningar och kommunmedborgare 

är fel prioritering. Socialdemokraterna vill i stället stödja och satsa på föreningslivet 

och medborganas förutsättningar till en rik och hälsosam fritid.” 

Khalouta Simba (V) reserverar sig mot beslutspunkt 4 och ansluter till 

Socialdemokraternas reservationstext.  

Beslutspunkt 5 

Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) deltar inte i 

beslutspunkt 5. 

Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutspunkt 5. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftbudget på 92 656tkr, vilket är 

en ökning med 1 900 tkr jämfört med tidigare år. 

Kultur- och fritidsnämnden har därtill tilldelats en investeringsbudget på 2 800 

tkr och har då en total investeringsbudget på 24 343 tkr för 2021. 

Ombudgeterade projekt från 2020 omfattar en summa på 17 343 tkr. Av dessa 

projekt ingår bland annat upprustning av Kvistaberg, återuppbyggnad av Lillsjö 

friluftsgård samt underhåll av fastigheter kultur och fritid och utbyte av 

konstgräs på Bro IP. 

Den stora satsningen nämnden gör för 2021 är Kulturchecken. 

Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen att verksamheten kan genomföras 

inom ram under förutsättning att nytt förslag för taxor och avgifter antas. 

Varje år ska samtliga nämnder anta en intern kontrollplan. För Kultur- och 

fritidsnämnden har Kultur- och fritidskontoret tagit fram ett förslag till intern 

kontrollplan för år 2021. 

En revidering av nämndens taxor och avgifter är nödvändig då senaste 

revideringen gjordes 2012. Sedan dess har en mängd nya anläggningar 

tillkommit samt att några taxor inte länge är aktuella. Det har sedan 2012 även 

varit en viss inflation. Det är också nödvändigt att ta beslut om nya 

kundkategorier enligt kultur- och fritidskontorets förslag. 
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Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 november 2020 

 Verksamhetsplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden 

 Inter kontrollplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden taxor och avgifter 2021 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsplan 2021. 

2. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att omfördela mellan 

investeringsprojekt vid behov.  

3. Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur- och fritidskontorets förslag på 

intern kontrollplan 2021. 

4. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta nya taxor och 

avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler och anläggningar inom 

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.  

5. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att nya 

taxor och avgifter ska träda i kraft 2 februari 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Naser Vukovic (S) yrkar på att beslutspunkterna beslutas var för sig. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar på att beslutspunkterna beslutas var för sig. 

Beslutspunkt 1 

Inget yrkande utöver kontorets förslag till beslut.  

Beslutspunkt 2 

Katarina Olofsson (SD) yrkar i första hand på att förslaget stryks och i andra 

hand att förslaget avslås. 

Beslutspunkt 3 

Inget yrkande utöver kontorets förslag till beslut.  
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Beslutspunkt 4 

Naser Vukovic (S) yrkar på oförändrade taxor och avgifter för verksamhet och 

uthyrning av lokaler och anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens 

ansvarsområde. 

Khalouta Simba (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas yrkande. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutspunkt 5 

Katarina Olofsson yrkar på att datumet ska träda i kraft till första juli 2021. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att nämnden godkänner följande beslutsgång: De fem 

beslutspunkterna gås igenom punkt för punkt vid beslutsfattande. 

Beslutspunkt 1 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att Kultur- och 

fritidsnämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut. 

Beslutspunkt 2 

Ordföranden ställer kontorets förslag mot yrkande om att stryka förslaget och 

finner att nämnden väljer att besluta i enlighet med kontorets förslag. 

Beslutspunkt 3 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag till 

beslut. 

Beslutspunkt 4 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Han ställer dem mot 

varandra och finner därefter att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 

med kontorets förslag till beslut.  

Votering begärs och genomförs. Ordförande finner att nämnden godkänner 

följande beslutsgång. Den som önskar att beslut fattas enligt kontorets förslag 

till beslut röstar ”ja” och den som önskar att beslut fattas i enlighet med 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets yrkanden röstar ”nej”. 

Efter omröstning finner ordföranden 7 röster på ”ja” och 4 röster på ”nej”. 

Ordföranden konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i 

enlighet med kontorets förslag till beslut. 
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Beslutspunkt 5 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut vilket är Katarina 

Olofssons (SD) förslag till beslut om nytt datum. Ingen har yrkat bifall till 

kontorets förslag till beslut. Ordföranden finner därefter att nämnden fattar 

beslut i enlighet med Katarina Olofssons (SD) förslag till beslut. 

Omröstningsresultat beslutspunkt 4 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Göran Söderqvist (C) x   

Stanislav Lewalski (M) x   

Anders Eklöf (L) x   

Linus Stefansson (KD) x   

Katarina Olofsson (SD) x   

Richard Ramstedt (SD) x   

Naser Vukovic (S)  x  

Seid Alajbegovic (S)  x  

Hibo Salad Ali (S)  x  

Khalouta Simba (V)  x  

Paul Gustafsson (M) x   

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Avdelningschef Idrott och anläggning - Susanne Lindqvist 

 Avdelningschef Fritid - Maria Palm 

 Avdelningschef Kultur - Magnus Carlberg 

 Avdelningschef Bibliotek- Olof Språng 

 Avdelningschef Unga – Oshy Liebech 
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Verksamhetsplan 2021 Kultur- och 
fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsplan 2021 

2. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att omfördela mellan 

investeringsprojekt vid behov.  

3. Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur- och fritidskontorets förslag på 

intern kontrollplan 2021. 

4. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta nya taxor och 

avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler och anläggningar inom 

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.  

5. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att nya 

taxor och avgifter ska träda i kraft 2 februari 2021. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftbudget på 92 656tkr, vilket är 

en ökning med 1 900 tkr jämfört med tidigare år. 

Kultur- och fritidsnämnden har därtill tilldelats en investeringsbudget på 2 800 

tkr och har då en total investeringsbudget på 24 343 tkr för 2021. 

Ombudgeterade projekt från 2020 omfattar en summa på 17 343 tkr. Av dessa 

projekt ingår bland annat upprustning av Kvistaberg, återuppbyggnad av Lillsjö 

friluftsgård samt underhåll av fastigheter kultur och fritid och utbyte av 

konstgräs på Bro IP. 

Den stora satsningen nämnden gör för 2021 är Kulturchecken. 

Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen att verksamheten kan genomföras 

inom ram under förutsättning att nytt förslag för taxor och avgifter antas. 

Varje år ska samtliga nämnder anta en intern kontrollplan. För Kultur- och 

fritidsnämnden har Kultur- och fritidskontoret tagit fram ett förslag till intern 

kontrollplan för år 2021. 
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En revidering av nämndens taxor och avgifter är nödvändig då senaste 

revideringen gjordes 2012. Sedan dess har en mängd nya anläggningar 

tillkommit samt att några taxor inte länge är aktuella. Det har sedan 2012 även 

varit en viss inflation. Det är också nödvändigt att ta beslut om nya 

kundkategorier enligt kultur- och fritidskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 november 2020 

 Verksamhetsplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden 

 Inter kontrollplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden taxor och avgifter 2021 

Ärendet 

Verksamhetsplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden 

Ansvarsområde och organisation 

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

aktiviteter människor deltar i under sin fria tid, innan och efter arbetet. 

Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens 

attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten. Nämndens 

ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de 

flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och 

fritidssektorn. 

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

fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, 

föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, 

kulturhus, allmänkulturell verksamhet så som konst, kultur- och 

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

arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan och 

kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år. 

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

90 medarbetare och från 2021 fem avdelningar; bibliotek, kultur, unga, fritid 

och idrott och förening samt en stab. Kontorets verksamheter samverkar med 

övriga kontor, privata aktörer och civil samhället för att erbjuda ett tillgängligt, 

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

Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men med 

koncentration till Kungsängen och Bro. 

Verksamhetsåret 2021 

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

och fritidsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har en mycket bred verksamhet 

med barn och ungdomar som den viktigaste målgruppen.  
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Samhället är fullt av krav och tidspress. Det innebär att bibliotek, fritidsgårdar, 

kultur- och föreningslokaler blir allt viktigare som kravlösa mötesplatser som 

möjliggör en meningsfull, hälsofrämjande fritid men också ett informellt 

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

läggning, funktionsvariationer, ekonomiska förutsättningar, intressen och olika 

åldersgrupper ökar. Nämnden erbjuder ytor för kommuninvånarna, där målet är 

att alla ska kunna vara delaktiga i den grad de själva önskar. Det ställer också 

krav på flexibilitet, tillgänglighet och effektivt användande av anläggningarna. 

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

människors lika värde. Genom att spegla samhällets olika behov och mångfald 

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

verksamhet, arrangemang och mötesplatser vill nämnden erbjuda en 

inkluderande, tillgänglig plats och verksamhet där alla är välkomna. 

Kommuninvånarna ska ges möjlighet att bidra till verksamheternas utveckling. 

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

skapar trygghet och förtroende mellan människor. Estetik, konst och 

kulturhistoria har stor betydelse för skapande av identitet, trygghet och 

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

medvetet för att öka kommunens attraktionsvärde för boende, investerare och 

besökare. Konsten, kulturen och den öppna ungdomsverksamheten ska också 

ses för sitt egenvärde och inte användas som kompensation för misslyckanden 

inom andra politikområden. 

Under 2021 kommer nämnden införa ett checksystem inom kulturskolans 

område. Det innebär implementering av föreslagen modell enligt projektplan 

och beslutat reglemente för att säkerställa kvalité och uppföljning av 

verksamhet oavsett utförare. Omställning av egen verksamhet kommer att 

behöva ske under året.  

Två viktiga verktyg för nämndens verksamheter framåt kommer bli den kultur- 

och fritidspolitiska strategi som kommer att arbetas fram under året samt 

antagandet av reviderat stöd till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro.  

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

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

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

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

kostsamt för samhället på sikt. 

Under 2021 fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att unga i större 

utsträckning använder sina möjligheter till inflytande. En förutsättning för detta 

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

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

skapa och driva sina egna verksamheter för att öka egenmakten.   
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Genom Trygghetscenter och Aktivitetshus Bro ska tryggheten öka i Bro 

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

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

Aktivitetshus Bro bygga på ungars egna önskemål, drivkrafter och behov. 

Detta för att stärka frisk- och skyddsfaktorer för att förhindra rekrytering till 

gäng och en eventuell kriminell bana. Särskild uppmärksamhet ska under året 

riktas till barn mellan 9-12 år i Bro. 

Fritidsgårdsverksamheten ska bygga på ungdomarnas egna önskemål, 

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

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

stärka frisk- och skyddsfaktorer. 

Kultur- och fritidsnämndens vision  

Tillsammans med förenings- och näringslivet ska Kultur- och fritidsnämnden 

skapa upplevelsekommunen Upplands-Bro. Upplevelsekommunen har ett rikt 

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

placerar Upplands-Bro på kartan och långsiktigt bidrar till att kommunen växer 

sig starkare med fler arbetsplatser och företag. Kommuninvånare och besökare 

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

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

och löpträna, vandra i vacker natur, paddla kanot, rida, cykla mountainbike 

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

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

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

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

aktiviteter med pendeltåg för de som inte har bil. 

Intern kontrollplan 2021 

Varje år ska samtliga nämnder anta en intern kontrollplan. För Kultur- och 

fritidsnämnden har kultur- och fritidskontoret tagit fram ett förslag till intern 

kontrollplan för år 2021. 

Risker har identifierats inom följande tre kategorier: 

- Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

- Tillförlitlig finansiell rapportering 

- Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

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

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

riskerna har det planerats kontrollmoment och/eller åtgärder som ska 

genomföras under 2021. Ett kontrollmoment är en kontroll som återkommer 

med en viss vald frekvensför att se ifall ett visst moment, inom en process där 

en riskidentifierats, har någon avvikelse. En åtgärd är en insats som planerasför 
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att förändra/förbättra något med mål att reducera eller eliminera den aktuella 

risken. 

Prioriterade risker med tillhörande kontrollmoment och åtgärder som planerats 

för 2021 finns i bilagan Intern kontrollplan 2021 för Kultur- och 

fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter 

Inom Upplands-Bro kommun finns ett stort utbud av fina lokaler som bör 

komma så många som möjligt till gagn. Därför är det viktigt att taxorna är 

anpassade för att både medborgare, föreningar, företag, kommunens 

verksamheter samt kunder utanför kommunen ska ges möjlighet att använda 

lokalerna.  

En förutsättning för att lokalerna ska kunna nyttjas på bästa sätt är att underhåll 

sköts kontinuerligt och att lokalerna på olika sätt anpassas allteftersom behoven 

och efterfrågan förändras. Därför behöver också taxorna vara anpassade för att 

möta olika kundgrupper och samtidigt bidra till att kommunen kan erbjuda 

funktionella och inbjudande lokaler för samtliga användare. 

Under 2018–2019 genomfördes en utredning av det totala ekonomiska 

föreningsstödet inom hela kommunen. Utredningen ledde till utvecklingen av 

ett nytt ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet för kommunens 

invånare. I samband med detta genomfördes också en översyn av taxor.  

Kultur-och fritidsnämnden fattade den 29 januari 2020 beslut om att föreslå 

Kommunfullmäktige att anta förslaget.   

Kommunstyrelsen återremitterade sedan förslaget till Kultur- och 

fritidsnämnden för beslut i och med budget 2021.  

En revidering av nämndens taxor och avgifter är nödvändig då ingen justering 

gjorts sedan 2012 och eftersom nämnden har nytillkomna anläggningar samt att 

det varit en viss inflation. Det är också nödvändigt att ta beslut om nya 

kundkategorier enligt nedan: 

A kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier 

registrerade och verksamma i kommunen, för barn och ungdomsverksamhet till 

och med 25 år. 

B kund: Bidragsberättigade föreningar, pensionärer och 

funktionshinderområdet, studieförbund och politiska partier registrerade och 

verksamma i kommunen, för vuxenverksamhet från 26 år. 

C kund: Övriga föreningar och privatpersoner folkbokförda i Upplands Bro 

kommun. 

D kund: Företag samt kunder utanför Upplands Bro kommun.  

E kund: Friskolor, fristående förskolor och kommunens verksamheter 
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De föreslagna höjningarna skulle innebära en prognostiserad ökning på 100 

000 kr för B-kund och 400 000 kr för övriga externa kunder under förutsättning 

att bokningsgraden inte minskar nämnvärt. Intäktsökningen för B-kund föreslås 

återföras stödet för kultur- och fritidsverksamhet. Resterande för att klara av 

förvaltningen av nämndens fastigheter. 

Kultur- och fritidsnämndens samtliga taxor och avgifter är redovisade i bilagan 

Kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter 2021. 

Barnperspektiv 

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupp är barn och unga. 

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

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

kontrollen och efterlever de lagar och regler som styr verksamheten gynnar 

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

aktiviteter prioriteras då taxan förblir oförändrad för målgruppen. Det är viktigt 

att möjliggöra för föreningslivet att hålla en låg tränings- och medlemsavgift. 

Höga deltagarkostnader får inte stå som hinder för att vårdnadshavare ska ha 

råd att låta sina barn ha en aktiv fritid. Föreningslivets aktiviteter bidrar till att 

skapa en god folkhälsa samt aktiva och välmående invånare. I föreningslivet 

skapas sammanhang och engagemang för våra barn. Här lägger vi grunden till 

friska, aktiva vuxna och därför vill vi behålla de unga i föreningslivet under så 

lång tid som möjligt.  

 

 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidschef  

  

Bilagor 

1. Verksamhetsplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden 

2. Inter kontrollplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden 

3. Kultur- och fritidsnämnden taxor och avgifter 2021 

4. Jämförelser och simulering av taxor och avgifter 

5. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 september 

2020- Revidering av taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar samt 

för Bro simhall 

6. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 3 

december 2019- Lokaltaxa 2020 
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 Kommunstyrelsen 

 Avdelningschef Idrott och anläggning - Susanne Lindqvist 

 Avdelningschef Fritid - Maria Palm 

 Avdelningschef Kultur - Magnus Carlberg 

 Avdelningschef Bibliotek- Olof Språng 

 Avdelningschef Unga – Oshy Liebech 
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1 Ansvarsområde och organisation 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet och de aktiviteter 
människor gör under sin fria tid, innan och efter arbetet. Nämndens verksamhet är 
strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den 
ekonomiska tillväxten. Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor 
och av samhället inom de flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så 
kallade kultur- och fritidssektorn. 
Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och 
fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, föreningsstöd/utveckling, 
bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så 
som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö 
och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan 
och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år. 
Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90 
medarbetare och från 2021 fem avdelningar; bibliotek, kultur, unga, fritid och idrott och 
förening samt en stab. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata 
aktörer och civil samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- 
och fritidsliv för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela 
kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro. 
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2 Verksamhetsåret 2021 
Upplevelsekommunen Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- och 
fritidsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har en mycket bred verksamhet med barn 
och ungdomar som den viktigaste målgruppen. 
Samhället är fullt av krav och tidspress. Det innebär att bibliotek, fritidsgårdar, kultur- 
och föreningslokaler blir allt viktigare som kravlösa mötesplatser som möjliggör en 
meningsfull, hälsofrämjande fritid men också ett informellt lärande. Behov av 
verksamhet anpassad för invånarna oavsett, kön, sexuell läggning, funktionsvariationer, 
ekonomiska förutsättningar, intressen och olika åldersgrupper ökar. Nämnden erbjuder 
ytor för kommuninvånarna, där målet är att alla ska kunna vara delaktiga i den grad de 
själva önskar. Det ställer också krav på flexibilitet, tillgänglighet och effektivt 
användande av anläggningarna. 
En viktig uppgift för Kultur- och fritidsnämnden är att värna demokratin och 
människors lika värde. Genom att spegla samhällets olika behov och mångfald och 
tillgodose önskemål av mediebestånd (litteratur, film, magasin mm), verksamhet, 
arrangemang och mötesplatser vill nämnden erbjuda en inkluderande, tillgänglig plats 
och verksamhet där alla är välkomna. Kommuninvånarna ska ges möjlighet att bidra till 
verksamheternas utveckling. 
Ett utvecklat kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och skapar 
trygghet och förtroende mellan människor. Estetik, konst och kulturhistoria har stor 
betydelse för skapande av identitet, trygghet och hemkänsla. Konst, kultur, tillgängliga 
mötesplatser och fritidsliv ska användas medvetet för att öka kommunens 
attraktionsvärde för boende, investerare och besökare. Konsten, kulturen och den öppna 
ungdomsverksamheten ska också ses för sitt egenvärde och inte användas som 
kompensation för misslyckanden inom andra politikområden. 
Under 2021 kommer nämnden införa ett checksystem inom kulturskolans område. Det 
innebär implementering av föreslagen modell enligt projektplan och beslutat reglemente 
för att säkerställa kvalité och uppföljning av verksamhet oavsett utförare. Omställning 
av egen verksamhet kommer att behöva ske under året. 
Två viktiga verktyg för nämndens verksamheter framåt kommer bli den kultur- och 
fritidspolitiska strategi som kommer att arbetas fram under året samt antagandet av 
reviderat stöd till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro. 
Ungdomsåren är en tid då många prövar och utvecklar den egna identiteten vilket är 
utmanande och svårt för många ungdomar. Det behövs mer kunskap om ungdomars 
levnadsvanor, fritid och dess inverkan på hälsa och skolresultat. Utanförskap kan leda 
till sociala risker och sociala problem som blir mycket kostsamt för samhället på sikt. 
Under 2021 fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att unga i större utsträckning 
använder sina möjligheter till inflytande. En förutsättning för detta är en vuxenvärld 
som är beredd att även på riktigt föra en diskussion med unga och låta sig påverkas. 
Unga bör också i högre grad uppmuntras och stödjas i att skapa och driva sina egna 
verksamheter för att öka egenmakten. 
Genom Trygghetscenter och Aktivitetshus Bro ska tryggheten öka i Bro centrum. Fler 
aktiviteter för barn och unga samt deras föräldrar ska öka besöken i centrum på kvällar 
och helger. Liksom övrig gårdsverksamhet ska Aktivitetshus Bro bygga på ungars egna 
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önskemål, drivkrafter och behov. Detta för att stärka frisk- och skyddsfaktorer för att 
förhindra rekrytering till gäng och en eventuell kriminell bana. Särskild uppmärksamhet 
ska under året riktas till barn mellan 9-12 år i Bro. 
Fritidsgårdsverksamheten ska bygga på ungdomarnas egna önskemål, drivkrafter och 
behov. Den ska vara berikande, kvalitativ och inspirerande. Verksamheten ska ha ett 
främjandeperspektiv och arbetet ska inrikta sig på att stärka frisk- och skyddsfaktorer. 
Kultur- och fritidsnämndens vision  
Tillsammans med förenings- och näringslivet ska Kultur- och fritidsnämnden skapa 
upplevelsekommunen Upplands-Bro. Upplevelsekommunen har ett rikt utbud och är så 
attraktiv att den lockar människor från hela Mälardalen, placerar Upplands-Bro på 
kartan och långsiktigt bidrar till att kommunen växer sig starkare med fler arbetsplatser 
och företag. Kommuninvånare och besökare ska enkelt kunna ta sig till närbelägna 
anläggningar för att till exempel spela handboll, fotboll, ishockey, simma i simhall, 
golfa eller utöva e-sporter, styrke- och löpträna, vandra i vacker natur, paddla kanot, 
rida, cykla mountainbike eller utöva andra sporter, fritidsaktiviteter och kulturella 
arrangemang. Det ska finnas hotell, restauranger, caféer och showrooms för näthandel. 
En upplevelsekommun som lockar alla åldrar och kön att prova nya sporter och 
fritidsaktivitet. Det ska dessutom vara lätt och säkert att ta sig till och från aktiviteter 
med pendeltåg för de som inte har bil. 
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3 Prioriterade områden med mål och indikatorer 

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

3.1.1 Nämndmål: Besökare ska känna sig trygga i samtliga verksamheter. 

Beskrivning 

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

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

Beskrivning 

Vi vill minska ojämlikheten 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 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. En del i detta är att ta fram en kultur- och fritidspolitisk strategi. 
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Det är också nödvändigt att ta beslut om nya kundkategorier enligt nedan: 
A kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier registrerade 
och verksamma i kommunen, för barn och ungdomsverksamhet till och med 25 år. 
B kund: Bidragsberättigade föreningar, pensionärer och funktionshinderområdet, 
studieförbund och politiska partier registrerade och verksamma i kommunen, för 
vuxenverksamhet från 26 år. 
C kund: Övriga föreningar och privatpersoner folkbokförda i Upplands Bro kommun. 
D kund: Företag samt kunder utanför Upplands Bro kommun. 
E kund: Friskolor, fristående förskolor och kommunens verksamheter 
De föreslagna höjningarna skulle innebära en prognostiserad ökning på 100 000 kr för 
B-kund och 400 000 kr för övriga externa kunder under förutsättning att 
bokningsgraden inte minskar nämnvärt. Intäktsökningen för B-kund föreslås återföras 
stödet för kultur- och fritidsverksamhet. Resterande föreslås att tillföra driften och 
förvaltningen av nämndens fastigheter som är kraftigt eftersatta. Detta gynnar direkt 
föreningsverksamheten i kommunen. 
Då hälften av alla bokningar är interna kan inte nämnden öka intäkterna på dessa objekt 
men har ändå ett högt slitage. Kultur- och fritidsnämnden kommer därför ta ut en 
ersättning även på interna bokningar för att kunna upprätthålla lokalvård, teknik och 
slitage av golv och inventarier vilket skulle generera cirka 300 000 kr för E-kunder. 
Samtliga förändringar och tillägg till tariffen redovisas i separat bilaga. Nedan följer 
beskrivningar av vilka förändringar som skett: 
 
Tabellen visar nuvarande taxa och förlag till ny taxa (NT=ny taxa) 
1. Alla taxor redovisas per timme om inget annat anges. 
2. För Ekhammarscenen, Stora scenen och Trappan ingår alltid teknik men kostnad för 
tekniker tillkommer alltid. Minsta bokning för kulturscenerna är 3 timmar om annan tid 
än 08.00-17.00 måndag-fredag. 
3. Fotboll konstgräs plan 3 – uppvärmd”; ändras från ”taxa per tillfälle” till en enhetlig 
timtaxa. Taxan har tidigare varierat beroende på om planen använts till träning eller 
match. Vid träning har taxa tagits ut för 1,5 timme och vid match för 2 timmar. 
4. Lägsta taxa- Denna avgift stryks helt. Tidigare mellan 150–300 kr/timme beroende på 
kundkategori. 
5. Deponi – Deponi vid fest; avgiften är ej relevant i förhållande till den administration 
som den medför. Vid behov av högre kostnadstäckning till exempel extra lokalvård 
utöver den som redan debiteras, faktureras hyresgästen i efterhand. Avgiften förslås tas 
bort helt. 
6. Städavgift- Hyresgästen ska alltid städa vid fest men debiteras för en timmes 
lokalvård för att säkerställa lokalens skick inför verksamhet dagen efter. Avgiften är ny. 
7. Ej avbokad lokal- Hyresgäst som ej avbokat tid enlig gällande avbokningsregler blir 
debiterad med avgift för att förhindra överbokning av lokaler och möjliggöra för andra 
att boka. Avgiften är ny. 
8. Föreningshyra för utrymmen med exklusivt nyttjande i anläggningarna – I dag finns 
ingen enhetlig taxa för föreningslokaler som de har exklusivt nyttjande av. 
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§ 94 Revidering av taxor för uthyrning av 
lokaler och anläggningar samt för Bro 
simhall 

 Dnr KS 20/0047 

Beslut 

Ärendet återremitteras till Kultur- och fritidsnämnden för hantering i samband 

med budget för 2021. 

Reservationer  

Camilla Janson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Mary Svenberg (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Annika Falk (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Conny Timan (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas 

avslagsyrkande. 

 

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas 

avslagsyrkande. 

Sammanfattning 

Under 2018–2019 genomfördes en utredning av det totala ekonomiska 

föreningsstödet inom hela kommunen. Utredningen ledde till utvecklingen av 

ett nytt ekonomiskt stödsystem för föreningar och offentliga arrangemang för 

kommunens invånare. I samband med detta genomfördes också en översyn av 

taxor.  

Kultur-och fritidsnämnden fattade den 3 december 2019 beslut om ett förslag 

till reviderade taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar i Upplands-Bro 

kommun.  

Den 31 mars 2020 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om ett förslag till 

reviderade taxor även för Bro simhall. 

Kommunledningskontoret delar Kultur- och fritidsnämndens förslag till 

reviderade taxor men har kompletterat med några justeringar av nämndens 

förslag efter dialog med Kultur- och fritidskontoret. De nya taxorna föreslås 

börja gälla den 1 januari 2021. 
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Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2020 

 Bilaga till revidering av taxor för uthyrning av lokaler samt för Bro 

simhall 

 Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 3 

december 2019 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019 

 Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 31 mars 

2020 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2020 

 Jämförelser med andra kommuners taxor 2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Nya kundkategorier enligt A, B, C, D och E-kund. 

2. Nya taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar. 

3. Nya taxor för Bro simhall antas. 

4. De nya taxorna börjar gälla från och med den 1 januari 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Kjos (M) yrkar för Alliansens räkning på att återremittera ärendet till 

Kultur- och fritidsnämnden för hantering i samband med budget för 2021. 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag.  

Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraternas avslagsyrkande.  

Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraternas avslagsyrkande.  

Katarina Olofsson (SD) stödjer Alliansens förslag med återremiss.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska 

återremitteras. Ordförande finner därefter att Kommunstyrelsen beslutar enligt 

Alliansens förslag till återremiss. 
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Reservationsmotivering 

Socialdemokraterna lämnar följande reservationsmotivering:  

”Ärendet om att höja avgifter och taxor för föreningar och kommunmedborgare 

åkte tillbaka till kultur och fritidsnämnden för att beredas i samband med 

budget som ska antas i november. Att få budget i balans genom att höja 

avgifter för föreningar och kommunmedborgare är fel prioritering. 

Socialdemokraterna vill i stället stödja och satsa på föreningslivet och 

medborganas förutsättningar till en rik och hälsosam fritid.” 

 

Beslutet skickas till: 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 26 Revidering av taxor och avgifter för 
verksamhet och uthyrning av lokaler 
samt anläggningar inom Kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde 

 Dnr KS 20/0047 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Nya taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler samt 
anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde antas. 

2. Nya taxor och avgifter börjar gälla från och med den 1 juli 2021. 

Reservationer 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Catharina 
Andersson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas 
förslag. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas förslag. 

Sammanfattning 
Inom Upplands-Bro kommun finns ett stort utbud av fina lokaler som bör 
komma så många som möjligt till gagn. Därför är det viktigt att taxor och 
avgifter är anpassade för att både medborgare, föreningar, företag, kommunens 
verksamheter samt kunder utanför kommunen ska ges möjlighet att använda 
lokalerna. 

Under 2018–2019 genomfördes en utredning av det totala ekonomiska 
föreningsstödet inom hela kommunen. Utredningen ledde till utvecklingen av 
ett nytt ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet för kommunens 
invånare. I samband med detta genomfördes också en översyn av taxor då 
taxorna för lokaler och anläggningar inte har förändrats sedan 2012. Även 
taxorna för Bro simhall sågs över då avgifterna legat på samma nivå sedan 
2014.  

Utredningen ledde fram till att det fanns behov av en revidering av tidigare 
taxor men också behov av att besluta om taxor för nya anläggningar samt 
tillkomna bokningsbara lokaler.  

Inriktningen vid framtagande av förslag till nya taxor ha varit att lokaler och 
verksamhet i simhallen ska komma så många invånare till gagn som möjligt. 
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En förutsättning för att lokalerna ska kunna nyttjas på bästa sätt är att underhåll 
sköts kontinuerligt och att lokalerna på olika sätt anpassas allteftersom behoven 
och efterfrågan förändras. Därför behöver också taxorna vara anpassade för att 
möta olika kundgrupper och samtidigt bidra till att kommunen kan erbjuda 
funktionella och inbjudande lokaler för samtliga användare.  

Mot bakgrund av ovanstående tog Kultur- och fritidsnämnden fram ett förslag 
till reviderade taxor och avgifter för beslut i Kommunfullmäktige. Ärendet 
hanterades i Kommunstyrelsen den 16 september 2020 som beslutade att 
återremittera ärendet till Kultur- och fritidsnämnden för nytt beslut i samband 
med budget för 2021. 

Efter återremissen bearbetades förslaget gällande taxor och avgifter utifrån 
inkomna förslag och synpunkter från bl.a. föreningsrepresentanter. Under 
denna process sågs även kundkategorierna över ytterligare en gång och 
mynnade ut i följande: 
A kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier 
registrerade och verksamma i kommunen, för barn och ungdomsverksamhet till 
och med 25 år.  
B kund: Bidragsberättigade föreningar, pensionärer och 
funktionshinderområdet, studieförbund och politiska partier registrerade och 
verksamma i kommunen, för vuxenverksamhet från 26 år.  

C kund: Övriga föreningar och privatpersoner folkbokförda i Upplands Bro 
kommun.  

D kund: Företag samt kunder utanför Upplands Bro kommun.  

E kund: Friskolor, fristående förskolor och kommunens verksamheter 

Den 8 december 2020 fattade Kultur- och fritidsnämnden ett beslut om 
verksamhetsplan för 2021. I samma ärende fattade nämnden ett nytt beslut om 
att föreslå Kommunfullmäktige att anta nya taxor och avgifter för verksamhet 
och uthyrning av lokaler och anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att nya taxor och avgifter 
träder i kraft den 1 juli 2021. 

Kommunledningskontorets kommentarer 
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidskontorets nya 
förslag om reviderade taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av 
lokaler och anläggningar.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2020. 

• Kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor och avgifter den 1 
december 2020. 
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• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 
december 2020. 

• Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 27 november 2020. 

• Verksamhetsplan 2021 Kultur-och fritidsnämnden. 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 
september 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Nya taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler samt 
anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde antas. 

2. Nya taxor och avgifter börjar gälla från och med den 1 juli 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag. 

Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraterna avslagsyrkande. 

Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraterna avslagsyrkande. 

Anders Åkerlind (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 
Socialdemokraternas förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden 
• Kommunfullmäktige 
• Juridikfunktionen 
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Regler för Kulturcheck 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Regler för kulturcheck antas. 

2. Tidsplan för besked till anordnare enligt reglerna för kulturcheck 
förskjuts år 2021. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden fattade den 26 februari 2020 beslut om att 
överlämna ett förslag om regler för kulturcheck till Kommunfullmäktige. 
Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer till barn och 
unga som ett komplement till verksamheten inom kulturskolan som bedrivs i 
kommunens regi.  

I de föreslagna reglerna framgår att anordnare av kulturaktiviteter som vill bli 
godkända som leverantörer i kulturchecksystemet ska erbjuda undervisning 
inom konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, 
foto, digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning. 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fridsnämndens förslag 
till beslut om regler för kulturcheck men föreslår en extra beslutspunkt 
avseende tidsplan för år 2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021 

• Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3 
februari 2020 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 
februari 2020 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2020 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde sen 18 
februari 2020 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2020 
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• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 
oktober 2019 

• Handlingsplan för kultur(skole)check den 2 oktober 2019. 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019 

Ärendet 

Kulturskolan i Upplands-Bro kommun 
Kulturskolan inom Upplands-Bro kommun vänder sig till barn och unga mellan 
4 och 19 år. För de yngsta 4 - 6 år erbjuds dans och från 7 år även kör, 
teaterlek, brasslek och stråklek. Från 8 år kan man ta del av all verksamhet som 
idag består av instrumentspel, musikstudio, sång, dans, teater och film. 
Kulturskolan erbjuder alla instrumentalelever att delta i orkestrar och 
ensembler och har en stor utåtriktad verksamhet. Många av eleverna deltar i 
flera ämnen. 

Kulturskolan har även dans och teater för vuxna och 65+. Kulturskolan 
samarbetar också med utbildnings- och socialkontoret samt andra kommunala 
verksamheter där pedagogers specialkunnande tillförs för att stärka och stödja 
verksamheterna. 

Uppdrag och handlingsplan 
2019 fick kultur- och fritidskontoret ett uppdrag att ta fram en handlingsplan 
för införande av ett checksystem i Upplands-Bro kommun med syfte att ge 
barn och unga full valfrihet och större utbud gällande alla konstformer som 
komplement till kulturskolans verksamhet som drivs i kommunens regi.  

Målet med ett checksystem är att elever själva ska kunna styra utbud och 
anordnare av kulturaktiviteter. Undervisningen ska vara behovsstyrd och ge 
möjlighet för nya aktörer och kulturformer att etablera sig i Upplands-Bro 
kommun. 

I arbetet med att ta fram en modell för checksystem i Upplands-Bro kommun 
tog kultur- och fritidskontoret del av erfarenheter från andra kommuner som 
infört eller utrett förutsättningar för införande av ett kulturchecksystem.   

Kultur- och fritidskontoret tog därefter fram en handlingsplan med förslag 
gällande syfte, modell, planering och implementering för kulturcheck i 
Upplands-Bro kommun. Den 22 oktober 2019 fick kultur- och fritidskontoret i 
uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden att arbeta i enlighet med denna plan.  

Regler för kulturcheck 
I enlighet med Kultur och fritidsnämndens beslut om handlingsplan för 
kulturcheck utarbetade kultur- och fritidskontoret förslag till regler för 
kulturcheck.  
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Den 26 februari 2020 beslutade Kultur- och fritidsnämnden att överlämna 
kultur- och fritidskontorets förslag till regler för kulturcheck som sitt eget 
förslag till Kommunfullmäktige.  

I de föreslagna reglerna framgår att anordnare av kulturaktiviteter som vill bli 
godkända som leverantörer i kulturchecksystemet ska erbjuda undervisning 
inom konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, 
foto, digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning. 

Enligt förslaget har barn och unga i åldrarna 6-19 år, samt unga vuxna mellan 
19-24 år som är/varit inskrivna i gymnasiesärskola, och som är folkbokförda i 
Upplands-Bro kommun rätt till kulturcheck. Rätten till check gäller från 
höstterminen det år då barnet fyller sex år och elev som under pågående termin 
fyller 20 år får avsluta den terminen. Unga vuxna som varit inskrivna i 
gymnasiesärskola och fyller 25 år under pågående termin får avsluta den 
terminen. 

Kommunledningskontorets synpunkter 
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fridsnämndens förslag 
till beslut om regler för kulturcheck. 

Kommunledningskontoret har kompletterat bilagan, ”Regler för kulturcheck” 
med en inledning samt gjort en justering av kapitelindelningen. Förutom 
inledningen som tillkommit är övrig text densamma som Kultur- och 
fritidsnämnden fattade beslut om den 26 februari 2020. 

Kommunledningskontoret förslår också en extra beslutspunkt avseende 
tidsplan för år 2021 enligt nedan. 

Förskjuten process för år 2021 
Enligt de föreslagna reglerna för kulturcheck kan anordnare av kulturaktiviteter 
ansöka om att bli godkända som leverantörer i kulturchecksystemet när som 
helst under hela året. Upplands-Bro kommun ska dock meddela anordnaren ett 
beslut senast den 1 mars varje år.  

Tidsramen enligt de föreslagna reglerna kommer kunna hållas från och med år 
2022. För att kunna komma igång med checksystemet under hösten 2021, efter 
beslut i Kommunfullmäktige, kommer detta datum att behövas förskjutas för år 
2021. Anordnarna kommer att informeras om detta.   

Barnperspektiv 
Införande av checkar kommer innebära ett större kulturutbud med större 
valfrihet vilket gynnar barns tillgång till kulturupplevelser. 
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Kommunledningskontoret 

Ida Texell 
 

Kommundirektör Sara Lauri 

 

Anders Nilfjord 

Ekonomichef 

Kanslichef  

Bilagor 
1. Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3 

februari 2020. 

2. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 
februari 2020. 

3. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde sen 18 
februari 2020. 

4. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 
oktober 2019. 

Beslut sänds till 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Juridikfunktionen 





Regler för kulturcheck 

 
 

Sid 2 av 20 
 

Innehållsförteckning 
1 Regler för kulturcheck i Upplands-Bro kommun ..................................... 3 

1.1 Inledning ....................................................................................................3 
1.2 Begrepp ......................................................................................................3 

2 Anordnare av kulturaktiviteter................................................................. 3 
2.1 Målgrupp ....................................................................................................3 
2.2 Krav på anordnare ......................................................................................4 

3 Administrativa bestämmelser för den som erhåller tjänsten ................... 5 
3.1 Rätt till kulturcheck ....................................................................................5 
3.2 Ansökan om check .....................................................................................5 
3.3 Erbjudande av plats ....................................................................................5 
3.4 Kontrakt .....................................................................................................5 
3.5 Omval och uppsägning...............................................................................6 
3.6 Avgifter ......................................................................................................6 

4 Administrativa bestämmelser för anordnare ........................................... 6 
4.1 Ansökan om auktorisation .........................................................................6 
4.2 Fastställande av checkbelopp .....................................................................6 
4.3 Utbetalning av check ..................................................................................7 
4.4 Information till kunder om godkända anordnare .......................................7 
4.5 Uppföljning och kontroll ............................................................................7 
4.6 Övriga bestämmelser om verksamheten ....................................................8 

5 Beslutanderätt om regler ........................................................................ 8 

6 Auktorisationsvillkor ............................................................................... 9 
6.1 Uteslutning, registrering och ekonomisk ställning...................................10 
6.2 Lokaler, IT-system ...................................................................................12 
6.3 Verksamhetsansvarig och ledning ...........................................................13 
6.4 Underleverantör .......................................................................................14 
6.5 Ledningssystem för kvalitet .....................................................................14 
6.6 Mål, lagar, uppföljning.............................................................................16 
6.7 Ansvarsförsäkring ....................................................................................17 
6.8 Personal ....................................................................................................18 
6.9 Skyldighet att ta emot kunder ..................................................................19 
6.10 Övriga krav på verksamheten ..................................................................20 



Regler för kulturcheck 

 
 

Sid 3 av 20 
 

1 Regler för kulturcheck i Upplands-Bro 
kommun 

1.1 Inledning 
Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för 
kulturaktiviteter för barn och unga. Syftet är att ge barn och unga ett bredare 
utbud gällande alla konstformer som ett komplement till kulturskolans 
verksamhet som drivs i kommunens regi. Genom checksystemet kan fler 
kulturformer erbjudas och det möjliggörs för fler barn och unga att ta del av 
kulturlivet. 

1.2 Begrepp 
Följande begreppsdefinitioner gäller i dokumentet ”regler för kulturcheck”. 

• Auktorisationsvillkor = villkor för godkännande som anordnare  
• Anordnare = leverantör av en tjänst  
• Ansöka om auktorisation = ansöka om godkännande  
• Auktorisation = beslut om godkännande av anordnare  
• Avauktorisera = beslut om att häva anordnaren  

2 Anordnare av kulturaktiviteter 
2.1 Målgrupp 
Anordnaren ska på elevens fritid erbjuda undervisning inom konstformerna 
dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt 
skapande, nycirkus och/eller musikundervisning under terminerna enligt 
följande; enskild undervisning (gäller endast musikundervisning), 
gruppundervisning och/eller ensembler för barn och ungdomar mellan 6–19 år, 
samt för unga vuxna mellan 19–24 år som är/varit inskrivna vid 
gymnasiesärskola och som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Alla barn 
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mellan 6-19 år, samt unga vuxna mellan 19-24 år som är/varit inskrivna vid 
gymnasiesärskola, och som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun erbjuds 
checkar för att kunna delta i kulturverksamhet på sin fritid. Verksamheten ska 
äga rum i Upplands-Bro kommun.  

För att bli en auktoriserad måste anordnaren uppfylla de auktorisationsvillkor 
som är beslutade av Upplands-Bro kommun. 

2.2 Krav på anordnare 
Anordnaren ska driva sin verksamhet utifrån Upplands-Bro kommuns 
övergripande mål. Anordnaren ska arbeta aktivt för att bredda deltagandet ur 
ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.  
Upplands-Bro kommuns övergripande mål: 

• Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor 
som berör dem själva och samhället i stort.  

• Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos 
våra äldre invånare är god.  

• Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och 
utveckling för dagens och nästa generations invånare.  

• Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt 
och psykiskt och känner trygghet i vardagen.  

• Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % 
varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.  

• I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och 
konkurrensneutralitet.  
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3 Administrativa bestämmelser för den som 
erhåller tjänsten 

3.1 Rätt till kulturcheck 
Rätt till kulturcheck har barn och unga i åldrarna 6-19 år, samt unga vuxna 
mellan 19-24 år som är/varit inskrivna i gymnasiesärskola, och som är 
folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Rätten till check gäller från 
höstterminen det år då barnet fyller sex år och elev som under pågående termin 
fyller 20 år får avsluta den terminen. Unga vuxna som varit inskrivna i 
gymnasiesärskola och fyller 25 år under pågående termin får avsluta den 
terminen.  

Elev som ändrar folkbokföringsort från Upplands-Bro kommun under 
pågående termin har rätt till kulturcheck fram till och med att terminen är 
avslutad.  

Elev har rätt till tre checkar inom valfritt ämne/kurs men endast en för enskild 
musikundervisning. Övriga två kan då vara i ensemble eller gruppverksamhet. 
Elevplatser för barn och unga mottagna i särskola, ersätts med dubbla checkar 
för den kurs som väljs. 

3.2 Ansökan om check 
Ansökan om check görs av vårdnadshavare/myndig elev i kommunens 
administrativa datasystem. 

3.3 Erbjudande av plats 
Plats erbjuds av anordnaren via kommunens administrativa datasystem. Vid 
eventuellt fulltecknade kurser kan intresseanmälan lämnas i systemet. 

3.4 Kontrakt 
När vårdnadshavare/myndig elev accepterar ett platserbjudande, accepteras 
även de villkor som gäller för avgift och övriga regler gällande verksamheten. 
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3.5 Omval och uppsägning 
Kunden kan byta anordnare. Eventuella omval, det vill säga uppsägning av 
elevplats hos en anordnare och val av ny anordnare, ska göras av 
vårdnadshavare/myndig elev i kommunens administrativa system. Vid kundens 
uppsägning av plats erhåller anordnaren checkersättning under två månader 
från uppsägningsdatum. 

3.6 Avgifter 
Vårdnadshavare/myndig elev betalar terminsavgift till Upplands-Bro kommun 
oavsett vilken anordnare som driver verksamheten. Anordnare får inte lägga till 
ytterligare avgifter för undervisningsmaterial utöver instrumenthyra. 
Terminsavgiften betalas i samband med kursbokningen.  

Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvaro medges inte, med undantag för 
frånvaro som kan styrkas med läkarintyg.  

Avgiften och avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige. 

4 Administrativa bestämmelser för anordnare 
4.1 Ansökan om auktorisation 
Ansökan om auktorisation görs på särskild blankett som finns på 
www.upplands-bro.se och kan göras kontinuerligt under året. 
Auktorisationsbeslut inför kommande hösttermin meddelas senast 1 mars varje 
år. 

4.2 Fastställande av checkbelopp 
Kommunfullmäktige fastställer årligen checkbelopp för verksamheten. 
Checkbeloppet utgör ersättning till anordnaren. 
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4.3 Utbetalning av check 
Anordnaren ska senast den 15:e registrera elevens aktivitet för att erhålla 
ersättning för innevarande månad med undantag för september då den 20:e är 
sista dag för registrering.  

Utbetalning sker tolv månader per år. Ersättningen för juli och augusti är 
preliminär och räknas av mot antalet aktiviteter som gäller för september 
månad. 

4.4 Information till kunder om godkända anordnare 
Anordnare ska inom två veckor efter godkännande lämna uppgifter avseende 
verksamheten till kommunen. Anordnaren ansvarar för att kurserna i 
kommunens administrativa system är aktuell och uppdaterad. Endast valbara 
kurser ska presenteras. Terminsavgiften kan endast betalas i samband med 
kursbokningen. 

4.5 Uppföljning och kontroll 
Det är kunden som i första hand avgör kvaliteten. En kund som inte är nöjd kan 
byta anordnare. Inom kulturschecksystemet sker uppföljning och utvärdering 
av anordnarens resultat och effekt av verksamheten. Detta i syfte att säkerställa 
en god kvalitet på tjänsten.  

Nämndens uppföljning ska visa om verksamheten utvecklas i den riktning som 
målen anger samt ge nämnd och allmänheten möjlighet till fördjupade 
kunskaper om hur verksamheten fungerar. Uppföljningsarbetet ska även 
stimulera och utveckla verksamheten och därmed bidra till en ökad 
måluppfyllelse och högre kvalitet. 
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Uppföljning och kontroll omfattar flera delar:  

• Uppföljning av att individen som erbjuds en kurs är nöjd med 
undervisningen.  

• Uppföljning och kontroll av ställda krav i auktorisationsvillkoren.  

• Uppföljning av målvärden i Kultur- och fritidsnämndens mål och 
indikatorer.  

Enligt dessa villkor ska anordnaren delta i kommunens kvalitetsarbete, där 
uppföljning utgör en del. Uppföljning kommer att ske enligt en 
uppföljningsplan som antas av kultur- och fritidsnämnden. 

4.6 Övriga bestämmelser om verksamheten 
På Upplands-Bro kommuns hemsida finns en mer information för anordnare. 

5 Beslutanderätt om regler 
Den enskildes rätt till tjänsten Följer av lag eller beslut från 

kommunfullmäktige 

Checkens storlek Beslutas av kommunfullmäktige 

Auktorisationsvillkor 
• Villkor för att bli auktoriserad 

och för att behålla 
auktorisationen 

• Särskilda villkor som ställs på 
anordnaren för den aktuella 
tjänsten inom ramen för de 
generella 
auktorisationsvillkoren 

 

Beslutas av kommunfullmäktige 

Beslutas av ansvarig nämnd i 
samband med att 
Kulturchecksystemet införs 
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Avauktorisation 

• Grund för att återkalla 
auktorisation 

• Återkallelse av auktorisation 
till följd av brister i 
verksamheten 

Beslutas av kommunfullmäktige 

Beslutas av nämnd och får inte 
delegeras i annat fall än till 
ordföranden med stöd av 
bestämmelserna i 6 kap 36 § 
kommunallagen. Vid misstanke om 
allvarlig brist i verksamheten som 
utgör fara för kund får ordföranden 
besluta att interimistiskt återkalla 
auktorisationen. 

6 Auktorisationsvillkor 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för auktorisationsvillkoren och villkoren 
anger hur de kontrolleras och följs upp, samt vad som händer vid brister hos 
anordnaren.  

För att vara godkänd som anordnare ska auktorisationsvillkoren som Upplands-
Bro kommun antagit uppfyllas. Siffror inom parentes anger till vilket generellt 
auktorisationsvillkor de specifika auktorisationsvillkoren hör.   
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6.1 Uteslutning, registrering och ekonomisk ställning 
Generella auktorisationsvillkor Kontrollpunkter Vid brist 

1. Anordnaren får inte vara i 
konkurs eller likvidation, under 
tvångsförvaltning eller föremål 
för ackord eller tills vidare ha 
inställt sina betalningar eller vara 
underkastat näringsförbud. 

1. Uppvisa vid 
auktorisation  

2. Uppföljning  

 

Avauktorisation  

 

2. Anordnaren får inte vara 
föremål för ansökan om konkurs, 
tvångslikvidation, ackord eller 
annat liknande förfarande. 

1. Uppvisa vid 
auktorisation  

2. Uppföljning  

 

Avauktorisation  

 

3. Anordnaren och personer som 
har väsentligt inflytande över 
verksamheten får inte genom 
lagakraftvunnen dom vara dömd 
för brott som avser 
yrkesutövningen eller 
brottslighet som kan skada 
förtroendet.  

1. Uppvisa vid 
auktorisation  

2. Uppföljning  

 

Avauktorisation  

 

4. Anordnaren och/eller ansvarig 
för verksamheten får inte ha gjort 
sig skyldig till allvarligt fel i 
yrkesutövningen.  

1. Uppvisa vid 
auktorisation  

2. Uppföljning  

Avauktorisation  

 

5. Anordnaren ska fullgöra sina 
skyldigheter avseende 
socialförsäkringsavgifter och 
skatt.  

1. Uppvisa vid 
auktorisation  

2. Uppföljning 

Avauktorisation  
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6. Anordnaren ska senast när 
verksamheten startar vara 
registrerad hos Bolagsverket och 
uppvisa registreringsbevis. 

 

1. Uppvisa vid 
auktorisation  

2. Uppföljning  

 

Avauktorisation  

 

7. Anordnaren ska vara godkänd 
för F-skatt.  

1. Uppvisa vid 
auktorisation  

2. Uppföljning  

Avauktorisation  

 

8. Anordnaren ska senast när 
verksamheten startar ha 
erforderliga tillstånd för att 
bedriva aktuell verksamhet. 

Uppföljning  

 

Avauktorisation  

 

9. Anordnaren ska genom utdrag 
från UC eller motsvarande 
register eller på annat sätt om 
anordnarens verksamhet är 
nystartad, visa att den har 
erforderlig ekonomisk kapacitet.  

Uppvisa vid 
auktorisation 

Enbart villkor 
för auktorisation  

 

10. Anordnare som har 
avauktoriserats efter att ha brutit 
mot eller bedömts inte uppfylla 
auktorisationsvillkoren ska för 
att åter bli auktoriserad visa att 
åtgärder har vidtagits för att 
bristerna inte ska upprepas.  

Vid auktorisation  
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Specifika auktorisationsvillkor 

(3) Anordnaren ska tillse att utdrag ur belastningsregistret visas för 
Upplands-Bro kommun avseende varje anställd hos anordnaren. Detta sker 
vid auktorisation och löpande vid nyanställning av personal.  
(1-10) Anordnare som avser att avveckla verksamheten ska meddela 
kommunen det minst sex månader innan, eller den tid som annars beslutas i 
särskilt fall, före verksamhetens upphörande. När verksamheten har upphört 
är anordnaren avauktoriserad.  
Om anordnare saknar uppdrag under en period av tolv månader 
avauktoriseras anordnaren.  
Om föreskrifter för verksamheten eller om auktorisationsvillkoren inte följs 
återkallas auktorisationen. Vid mindre brister kan varning utdelas. Om 
anordnaren inte inom tid som anges i varningen har åtgärdat de i varningen 
angivna bristerna återkallas auktorisationen.  
Alla beslut i auktorisationsfrågor kan överklagas. Hänvisning till överklagan 
lämnas i varje enskilt ärende.  

6.2 Lokaler, IT-system 
Generella auktorisationsvillkor Kontrollpunkter Vid brist 

11. I förekommande fall: Lokaler 
och utrustning ska vara anpassande 
till verksamheten och godkända för 
sitt ändamål av berörda 
myndigheter.  

Uppföljning  

 

Varning 
och/eller 
avauktorisation  

 

12. Anordnaren ska kunna ta emot 
och lämna information till 
kommunen på ett sådant sätt att 
uppgifterna kan hanteras av 
kommunens administrativa system.  

Uppföljning  

 

Varning 
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Specifika auktorisationsvillkor  

(12) Anordnare som auktoriserats av Upplands-Bro kommun förbinder sig 
att använda det administrativa datorstöd som kommunen anvisar. Det 
administrativa datorstödet utgör bl.a. underlag för utbetalning av ersättning 
till anordnarna. Anordnaren ska utse en administratör som ska ha god 
kompetens inom det administrativa datorstöd som kommunen anvisar.  

Anordnare ansvarar för marknadsföring av den utbildning man erbjuder i 
form av webbsidor, kataloger, broschyrer och affischer m.m.  

6.3 Verksamhetsansvarig och ledning 
Generella 
auktorisationsvillkor 

Kontrollpunkter Vid brist 

13. Den som utövar den dagliga 
ledningen av verksamheten ska 
ha för arbetsuppgifterna och 
verksamhetens inriktning 
adekvat kompetens.  

Uppvisa vid 
auktorisation  

 

Varning och/eller 
avauktorisation  

 

14. Den som ansvarar för den 
dagliga ledningen av 
verksamheten ska ha för 
arbetsuppgifterna och 
verksamhetens inriktning 
adekvat kompetens.  

Uppföljning  

 
Varning 

15. Om anordnaren avser att 
byta den som ansvarar för den 
dagliga ledningen av 
verksamheten ska detta anmälas 
till kommunen för godkännande  

Egen anmälan  

 
Varning 
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Specifika auktorisationsvillkor  
(14) Verksamheten ska ledas av en av anordnaren utsedd kontaktperson som 
svarar för de löpande kontakterna med Kultur- och fritidskontoret.  

Ledningen för kulturskolan ska säkerställa att utbildning, kompetens och 
erfarenhet finns för uppdraget samt kontinuerligt tillhandahålla 
kompetensutveckling.  

6.4 Underleverantör 
Generella 
auktorisationsvillkor 

Kontrollpunkter Vid brist 

16. Auktorisationen får inte 
överlåtas till annan fysisk eller 
juridisk person. Om anordnaren 
är en juridisk person och denne 
byter ägare ska ny ansökan ges 
in och auktorisationen 
omprövas.  

1. Egen anmälan  

2. Uppföljning  

 

Avauktorisation  

 

6.5 Ledningssystem för kvalitet 
Generella 
auktorisationsvillkor 

Kontrollpunkter Vid brist 

17. Anordnaren ska ha rutiner 
för hantering av synpunkter, 
klagomål, fel, brister och 
avvikelser.  

Uppföljning  

 

Varning  

 

18. Anordnaren ska rapportera 
allvarliga klagomål, fel, brister 
och avvikelser till kommunen.  

1. Egen anmälan  

2. Uppföljning  

 

Varning och/eller 
avauktorisation  
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19. Anordnare ska redovisa 
åtgärdsplaner kopplade till 
allvarliga klagomål, fel, brister 
och avvikelser.  

1. Egen anmälan  

2. Uppföljning  

 

Varning och/eller 
avauktorisation  

 

20. Anställd hos anordnare har 
rätt att anmäla missförhållanden 
till kommunen. Anordnaren 
eller någon denne ansvarar för, 
får inte efterforska vem som har 
gjort sådan anmälan. 

1. Uppföljning  

2. Anmälan  

 

Varning 

Specifika auktorisationsvillkor  

(17-20) Anordnaren ska återkommande följa upp och kvalitetssäkra sin 
verksamhet. Anordnaren ska ha rutiner för en systematisk hantering av 
synpunkter och klagomål från kunderna i syfte att förbättra och utveckla 
verksamheten.    
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6.6 Mål, lagar, uppföljning 
Generella 
auktorisationsvillkor 

Kontrollpunkter Vid brist 

21. Anordnaren ska redovisa hur 
de statliga och/eller kommunala 
målen för verksamheten ska nås.  

1. Uppvisa vid 
auktorisation  

2. Uppföljning  

Varning och/eller 
avauktorisation  

 

22. Anordnaren ska vara 
förtrogen med och följa inom 
området gällande lagar, 
förordningar och föreskrifter 
som gäller för verksamhet som 
omfattas av 
kulturchecksystemet.  

Uppföljning  

 

Varning och/eller 
avauktorisation  

 

23. Kommunen ska ha rätt till 
insyn i verksamheten för 
uppföljning och utvärdering. I 
detta ingår att kommunen ska få 
del av handlingar som 
kommunen efterfrågar. 
Anordnaren ska delta i den 
uppföljning som kommunen 
genomför. 

Uppföljning  

 

Varning och/eller 
avauktorisation  

 

Specifika auktorisationsvillkor 

(21-23) Kommunen ska äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs 
samt få tillgång till de uppgifter som behövs för att verksamhetens 
måluppfyllelse, inriktning och kvalitet ska kunna kontrolleras.  

Kommunen ska ha rätt att ta del av samtliga handlingar hos anordnaren som 
rör verksamheten.  
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Anordnaren ska samverka med företrädare för Upplands-Bro kommun och 
andra anordnare.  

Anordnaren ska erbjuda undervisning inom konstformerna dans, 
teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande, 
nycirkus och/eller musikundervisning på fritiden under hela året.  

Anordnaren ska erbjuda minst 27 undervisningstillfällen per elevplats per 
läsår i form av terminskurs.  

Alla anordnare ska erbjuda goda möjligheter för eleverna att visa upp sitt 
arbete i offentliga sammanhang.  

Anordnaren ska vara väl förtrogen med de av Upplands-Bro kommun 
fastställda målen och de nationella kulturpolitiska målen.  

6.7 Ansvarsförsäkring 
Generella 
auktorisationsvillkor 

Kontrollpunkter Vid brist 

24. Anordnaren ska inneha 
ansvarsförsäkring som 
säkerställer att kunden och 
kommunen hålls skadeslös för 
skada orsakad genom fel eller 
försummelse av personal 
anställd hos anordnaren.  

Uppföljning Avauktorisation  
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6.8 Personal 
Generella auktorisationsvillkor Kontrollpunkter Vid brist 

25. Det ska senast när verksamheten 
startar finnas personal i sådan 
omfattning och med relevant 
utbildning och erfarenhet att statliga 
och/eller kommunala mål för 
verksamheten kan nås.  

Uppföljning  

 

Varning och/eller 
avauktorisation  

 

26. Ansvarig för verksamheten och 
samtliga personal som anställs ska 
till anordnaren lämna ett 
registerutdrag ur det register som 
förs enligt lagen om 
belastningsregister. Utdraget får 
vara högst ett år gammalt. Register 
avseende samtliga inom 
verksamheten ska finnas tillgängliga 
vid uppföljning/tillsyn.  

Uppföljning  

 

Varning och/eller 
avauktorisation  

 

27. Anordnaren ansvarar för att all 
personal inom verksamheten iakttar 
den sekretess och tystnadsplikt som 
gäller för verksamheten  

Uppföljning  
 

Varning och/eller 
avauktorisation  
 

28. Utifrån verksamhetens behov 
ska anordnaren ha rutiner som 
säkerställer att personalen iakttar 
sekretess och tystnadsplikt samt 
följer krav på dokumentation och 
rapporteringsskyldigheten om 
missförhållanden enligt lag.  

Uppföljning  

 

Varning och/eller 
avauktorisation  
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Specifika auktorisationsvillkor 

(25) Anordnaren ska erbjuda lärare med högskolekompetens inom området 
eller motsvarande kompetens i form av annan eftergymnasial utbildning 
inom aktuell verksamhet, och/eller pedagogisk skicklighet förvärvad genom 
minst fem års yrkeserfarenhet inom den konstform de ska bedriva. Lärarna 
ska kontinuerligt erhålla kompetensutveckling.  

6.9 Skyldighet att ta emot kunder 
Generella 
auktorisationsvillkor 

Kontrollpunkter Vid brist 

29. Anordnaren ska inom ramen 
för sin auktorisation ta emot den 
kund som väljer anordnaren för 
utförande av tjänst som kunden 
har rätt till.  

Uppföljning  

 

Varning och/eller 
avauktorisation  

 

30. Anordnaren ska ingå i 
eventuellt kösystem som 
kommunen har.  

Uppföljning  

 

Avauktorisation  

 

31. Anordnaren ska acceptera av 
kommunen beslutad förtur för 
kund.  

Uppföljning  

 

Varning och/eller 
avauktorisation  

 
  



Regler för kulturcheck 
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6.10 Övriga krav på verksamheten 
Generella 
auktorisationsvillkor 

Kontrollpunkter Vid brist 

32. Anordnaren ska kunna 
tillhandahålla verksamheten 
hela året.  

1. Uppvisa vid 
auktorisation  

2. Uppföljning  

Varning och/eller 
avauktorisation  

 

33. Anordnaren ska rapportera 
större förändringar avseende 
verksamhet eller ekonomi till 
kommunen.  

Egen anmälan  

 

Varning  
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-02-26 

 

 

§ 12 Regler för kulturcheck 
 Dnr KFN 19/0150 

Beslut 

1. Kulturskolecheck byter namn till Kulturcheck och inrymmer 

konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, 

foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning. 

2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets 

förslag till regler för Kulturcheck som sitt eget till Kommunfullmäktige 

för beslut. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S), Hibo Salad Ali (S) och Maikki 

Lemne (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet till Kultur- och 

fritidskontoret från sammanträdet den 18 februari för att få svar på elva frågor 

innan beslut fattas. I denna tjänsteskrivelse svarar kontoret på frågorna.  

 

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram regler som ska omfatta alla anordnare 

som ansöker om auktorisation för att leverera undervisning inom 

konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, 

digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning i Upplands-Bro 

kommun. Genom auktorisation kommer kvaliteten hos anordnarna, såväl som 

för elever och vårdnadshavare, att säkerställas.  

 

I och med beslut ändrats namnet från Kulturskolecheck till Kulturcheck och 

inbegriper konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, 

film, foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning. Detta för att 

tydliggöra och förenkla. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde sen 18 

februari 2020 – Regler för kulturcheck 

 Tjänsteskrivelse Regler för Kulturcheck daterat 2020-01-21  

 Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3 

februari 2020. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 

oktober 2019. 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019. 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-02-26 

 

 

 Handlingsplan för Kulturskolecheck den 2 oktober 2019. 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-02-26 

 

 

Förslag till beslut 

2. Kulturskolecheck byter namn till Kulturcheck och inrymmer 

konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, 

foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning. 

3. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets 

förslag till regler för Kulturcheck som sitt eget till Kommunfullmäktige 

för beslut. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Naser Vukovic (S) yrkar på återremiss av ärendet. Ordförande finner att det 

finns två förslag till beslut på sammanträdet, kontorets förslag till beslut och 

förslag om återremiss.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att nämnden 

kan fatta beslut idag. Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och 

yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  

Beslutet skickas till: 

1. Kommunstyrelsen 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-02-18 

 

 

§ 7 Regler för kulturskolecheck 
 Dnr KFN 19/0150 

Beslut 

Ärendet återremitteras. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram regler som ska omfatta alla anordnare 

som ansöker om auktorisation för att leverera undervisning inom 

konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, 

digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning i Upplands-Bro 

kommun. Genom auktorisation kommer kvaliteten hos anordnarna, såväl som 

för elever och vårdnadshavare, att säkerställas.  

 

I och med beslut ändrats namnet från Kulturskolecheck till Kulturcheck och 

inbegriper konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, 

film, foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning. Detta för att 

tydliggöra och förenkla. 

Beslutsunderlag 

 Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3 

februari 2020. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 

oktober 2019. 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019. 

 Handlingsplan för Kulturskolecheck den 2 oktober 2019. 

Förslag till beslut 

1. Kulturskolecheck byter namn till Kulturcheck och inrymmer 

konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, 

foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning. 

2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets 

förslag till regler för Kulturcheck som sitt eget till Kommunfullmäktige 

för beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss för att 

få svar på följande elva frågor innan beslut fattas i ärendet: 

1. ”Vad kommer att hända med nuvarande personal som riskerar att bli 

utan uppdrag om Kulturchecken införs? 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-02-18 

 

 

2. Hur kommer nuvarande samarbete mellan den kommunala 

Kulturskolan och UBG:s musikprofil, teater för dementa samt teater 65 

plus och brandkåren Attunda att påverkas? 

3. Hur säkerställs anordnarens aktiva arbete för att bredda deltagandet 

ur ett jämställdhets- och mångfaldhetsperspektiv? 

4. Hur mycket kommer införande av ett Kulturchecksystem att kosta 

kommunen per elev och år? 

5. Hur kommer ett kulturchecksystem att administreras och till vilken 

kostnad? 

6. Vad skulle införande av Kulturcheck bidra till för positiva effekter för 

kommunen? 

7. Finns det risk för undanträngningseffekter och hur kan dessa 

motverkas? 

8. Vilka negativa effekter skulle införande av kulturcheck innebära för 

kommunen? 

9. Vilken beredskap har kommunen för att ta hand om elever om 

anordnaren upphör med sitt uppdrag med alldeles för kort varsel? 

10. Hur och med vilka medel anordnas det tillräckligt med lokaler och 

utrymme som måste bli anpassade efter elevers behov samt 

aktivitetskrav? 

11. Vilka samhällsekonomiska konsekvenser samt effekter blir det för den 

kommunala Kulturskolan samt för övrig nämndverksamhet inom 

Kultur- och fritid?” 

Kurshid Chowdhury (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag om 

återremiss. 

Katarina Olofsson (SD) meddelar att hon för Sverigedemokraternas räkning 

ansluter sig till Socialdemokraternas förslag om återremiss.  

Efter ajournering meddelar ordförande Mattias Peterson (C) att även 

Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ansluter sig till 

förslag om återremiss.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut, att ärendet 

återremitteras, då inget parti har yrkat på kontorets förslag till beslut. Han 

konstaterar därefter att Kultur-och fritidsnämnden återemitterar ärendet. 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-10-22 

 

 

§ 47 Kulturskolecheck - handlingsplan 
 Dnr KFN 19/0150 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlaget och ger Kultur- och 

fritidskontoret i uppdrag att arbeta enligt redovisad tidsplan och förutsättningar. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Leif Jansson (S) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut med följande text: 

”Införandet av kulturskolecheck är en mycket kostsam affär. Den preliminära 

kostnadsberäkningen på 2,4 miljoner kronor kan användas till något annat. Vi 

måste bli bättre på att nå ut till ett bredare elevunderlag inom vår egen 

kommun. Kulturskolan har ett mycket viktigt uppdrag med att utveckla och 

sprida kulturintresse samt glädje bland alla våra kommuninvånare. Vi 

socialdemokrater vill: 

 Att Kulturskolan byggs ut med lägre avgifter. 

 Ge förskolan och skolan ett tydligt kulturuppdrag. Varje barn ska ha rätt 

till kulturupplevelser inom ramen för förskola och skola.” 

Khalouta Simba (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och 

ställer sig bakom Socialdemokraternas reservationstext enligt ovan.  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag att ta fram en modell för ett 

checksystem i Upplands-Bro. Uppdraget är att ta fram ett system som kan 

köras igång från och med höstterminen 2020. Checksystemet syftar till att ge 

full valfrihet inom alla konstformer till barn och unga. Eleverna ska själva 

kunna styra utbud och anordnare. Undervisningen ska vara behovsstyrd och ge 

möjlighet för nya aktörer och kulturformer att etablera sig i Upplands-Bro 

kommun men även för elever att söka sig till aktörer utanför om nivån på 

utbildning inte kan erbjudas på hemmaplan.  Det innebär att fler kulturformer 

kommer att erbjudas och fler unga får ta del av kulturlivet.  

Genom upphandling kommer Kulturskolans verksamhet konkurrensutsättas för 

att lanseras höstterminen 2020. Stor vikt ska läggas på att säkerställa kvalitén 

för både elever och anordnare. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019 

 Bilaga 1 Kulturskolecheck handlingsplan 2019-10-02 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-10-22 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlaget och ger Kultur- och 

fritidskontoret i uppdrag att arbeta enligt redovisad tidsplan och förutsättningar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag på Kultur- 

och fritidskontorets förslag till beslut. 

Khalouta Simba (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas yrkande om avslag 

på Kultur- och fritidskontorets beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, Kultur- och 

fritidskontorets förslag till beslut samt förslag om avslag. 

Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kultur- och 

fritidsnämnden beslutar i enlighet med Kultur- och fritidskontorets förslag till 

beslut.  

Votering begärs och genomförs. Ordförande finner att Kultur- och 

fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång: De som önskar att ärendet ska 

beslutas i enlighet med Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut säger ”ja” 

och de som röstar för avslag säger ”nej”.  

Efter omröstning finner ordföranden 7 röster på ”ja” och 4 röster på ”nej”. Han 

konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med 

Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Paul Gustafsson (M) X   

Stanislav Lewalski (M) X   

Masoud Zadeh (M) X   

Anders Eklöf (L) X   

Katarina Olofsson (SD) X   

Mats Zettmar (SD) X   

Naser Vukuvic (S)  X  

Seid Alajbegovic (S)  X  

Leif Janson (S)  X  

Khalouta Simba (V)  X  

Mattias Peterson (C) X   
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-10-22 

 

 

Under upprop lämnas 7 ja-röster och 4 nej-röster. Ingen ledamot eller 

tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.  

Beslutet skickas till: 

 Kulturavdelningen på Kultur- och fritidskontoret  

 Kulturskolan 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-03-17 

 

§ 27 Regler för Kulturcheck 
 Dnr KS 20/0166 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Regler för kulturcheck antas. 

2. Tidsplan för besked till anordnare enligt reglerna för kulturcheck 
förskjuts år 2021 till den 30 juni 2021. 

Reservationer 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Catharina 
Andersson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas 
förslag. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas förslag. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden fattade den 26 februari 2020 beslut om att 
överlämna ett förslag om regler för kulturcheck till Kommunfullmäktige. 
Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer till barn och 
unga som ett komplement till verksamheten inom kulturskolan som bedrivs i 
kommunens regi.  

I de föreslagna reglerna framgår att anordnare av kulturaktiviteter som vill bli 
godkända som leverantörer i kulturchecksystemet ska erbjuda undervisning 
inom konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, 
foto, digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning. 

Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fridsnämndens förslag 
till beslut om regler för kulturcheck men föreslår en extra beslutspunkt 
avseende tidsplan för år 2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021 

• Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3 
februari 2020 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 
februari 2020 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2020 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-03-17 

 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde sen 18 
februari 2020 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2020 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 
oktober 2019 

• Handlingsplan för kultur(skole)check den 2 oktober 2019. 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Regler för kulturcheck antas. 

2. Tidsplan för besked till anordnare enligt reglerna för kulturcheck 
förskjuts år 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med ändringen att 
andra punkten ges följande lydelse: 

 ”Tidsplan för besked till anordnare enligt reglerna för kulturcheck förskjuts år 
2021 till den 30 juni 2021.” 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag. 

Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraterna avslagsyrkande. 

Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraterna avslagsyrkande. 

Anders Åkerlind (M) yrkar för Alliansens räkning bifall till Fredrik Kjos (M) 
förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Fredrik Kjos (M) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag med 
Fredrik Kjos (M) tillägg och Socialdemokraternas förslag till beslut. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 
beslutat enligt liggande förslag med Fredrik Kjos (M) tillägg. 

Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Karin Haglund 
Utredare och kommunsekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2021-02-18 KS 21/0142  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Förvärv av mark – del av Husby 2:1 
(Ridanläggningen Prästtorp) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Erforderliga medel från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 
omfördelas till Kommunstyrelsen för förvärv av del av Husby 2:1 enligt karta i 
bilaga Värdeutlåtande, del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 
På kommunens ridanläggning vid Prästtorp bedriver Upplands-Bro 
Ryttarförening (UBRF) ridskola sedan flera år. Ett nytt stall med plats för 48 
hästar som klarar dagens krav på djurhållning blev klart 2017. 

Möjligheten till rasthagar på den mark som kommunen äger är begränsad vilket 
gör det svårt för föreningen att upprätthålla eller utveckla verksamheten. För att 
fullt ut kunna utnyttja den kapaciteten krävs rasthagar som motsvarar detta 
antal. 

Under 2020 gavs möjlighet till utökad mark genom ett nyttjanderättsavtal 
avseende del av Husby 2:1, med dåvarande arrendator. Arrendeavtal med 
markägaren löper ut den 14 mars 2021 liksom det avtal som kommunen tecknat 
med tidigare arrendator.  

Efter diskussion med markägaren föreslås att kommunen förvärvar den mark 
som kommunen under 2020 nyttjat genom ett avtal med arrendatorn och som 
upplåtits till Upplands-Bro Ryttarförening. 

Förvärvet finansieras genom att erforderliga medel omfördelas inom tilldelad 
investeringsram för Kultur- och fritidsnämnden för 2021. 

Köpet omfattar ca 7 hektar åkermark och är en del av Husby 2:1. Markens 
gränser framgår av karta, bilaga Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i Upplands-
Bro kommun. Marken har värderats till 100 tkr per hektar. 

Den 16 februari 2021 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om att avsätta 
medel för förvärv av del av Husby 2:1 enligt karta i bilaga Värdeutlåtande, del 
av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommun med förslag till Kommunfullmäktige att 
omfördela erforderliga medel från Kultur- och fritidsnämndens 
investeringsbudget till Kommunstyrelsen för genomförandet.  



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-02-18 KS 21/0142 

 
 

Kommunledningskontorets synpunkter 
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 

februari 2021. 

• Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 3 februari 2021. 

• Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommunutförd av 
Svefa. 

Barnperspektiv 
Upplands-Bro Ryttarförening är med sina 600 medlemmar en av kommunens 
största föreningar. Merparten av deltagarna i ridskolan är barn och ungdomar 
med tonvikt på flickor. Föreningens verksamhet har stor betydelse för många 
av kommunens barn och ungdomar och genom en fortsatt satsning på 
ridanläggningen ges föreningen en möjlighet att utveckla verksamheten till stor 
glädje för många barn.   

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 
 

Kommundirektör Sara Lauri 

  

Anders Nilfjord 

Ekonomichef 

Kanslichef 

 

 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 

februari 2021. 

2. Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 3 februari 2021. 

3. Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommunutförd av 
Svefa. 

Beslut sänds till 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Kommunfullmäktige 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-02-16 

 

 

§ 4   Förvärv av mark -del av Husby 2:1 
(Ridanläggning Prästtorp) 

 Dnr KFN 21/0026 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsätta medel för förvärv av del av 

Husby 2:1 enligt karta i bilaga Värdeutlåtande, del av Husby 2:1 i Upplands-

Bro kommun och föreslår Kommunfullmäktige att omfördela erforderliga 

medel från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget till 

Kommunstyrelsen för genomförandet.  

Sammanfattning 

På kommunens ridanläggning vid Prästtorp bedriver Upplands-Bro 

Ryttarförening (UBRF) ridskola sedan flera år. Ett nytt stall med plats för 48 

hästar som klarar dagens krav på djurhållning blev klart 2017. 

Möjligheten till rasthagar på den mark som kommunen äger är begränsad vilket 

gör det svårt för föreningen att upprätthålla eller utveckla verksamheten. För att 

fullt ut kunna utnyttja den kapaciteten krävs rasthagar som motsvarar detta 

antal. 

Under 2020 gavs möjlighet till utökad mark genom ett nyttjanderättsavtal 

avseende del av Husby 2:1, med dåvarande arrendator. Arrendeavtal med 

markägaren löper ut den 14 mars 2021 liksom det avtal som kommunen tecknat 

med tidigare arrendator.  

Efter diskussion med markägaren föreslås att kommunen förvärvar den mark 

som kommunen under 2020 nyttjat genom ett avtal med arrendatorn och som 

upplåtits till Upplands-Bro Ryttarförening. 

Förvärvet finansieras genom att erforderliga medel omfördelas inom tilldelad 

investeringsram för Kultur- och fritidsnämnden för 2021. 

Köpet omfattar 6,9 hektar åkermark och är en del av Husby 2:1. Markens 

gränser framgår av karta, bilaga Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i Upplands-

Bro kommun 

Marken har värderats till 100 tkr per hektar. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 

2021. 

 Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommunutförd av 

Svefa.   



 

PROTOKOLLSUTDRAG 9 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-02-16 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsätta medel för förvärv av del av 

Husby 2:1 enligt karta i bilaga Värdeutlåtande, del av Husby 2:1 i Upplands-

Bro kommun och föreslår Kommunfullmäktige att omfördela erforderliga 

medel från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget till 

Kommunstyrelsen för genomförandet.  

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 

 Mark- och exploateringschef Charlotte Ahlstrand 

 Ekonomichef Anders Nilfjord 

 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidskontoret 

   

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se 

2021-02-03 KFN 21/0026  

Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Förvärv av mark -del av Husby 2:1 
(Ridanläggning Prästtorp) 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsätta medel för förvärv av del av 

Husby 2:1 enligt karta i bilaga Värdeutlåtande, del av Husby 2:1 i Upplands-

Bro kommun och föreslår Kommunfullmäktige att omfördela erforderliga 

medel från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget till 

Kommunstyrelsen för genomförandet.  

Sammanfattning 

På kommunens ridanläggning vid Prästtorp bedriver Upplands-Bro 

Ryttarförening (UBRF) ridskola sedan flera år. Ett nytt stall med plats för 48 

hästar som klarar dagens krav på djurhållning blev klart 2017. 

Möjligheten till rasthagar på den mark som kommunen äger är begränsad vilket 

gör det svårt för föreningen att upprätthålla eller utveckla verksamheten. För att 

fullt ut kunna utnyttja den kapaciteten krävs rasthagar som motsvarar detta 

antal. 

Under 2020 gavs möjlighet till utökad mark genom ett nyttjanderättsavtal 

avseende del av Husby 2:1, med dåvarande arrendator. Arrendeavtal med 

markägaren löper ut den 14 mars 2021 liksom det avtal som kommunen tecknat 

med tidigare arrendator.  

Efter diskussion med markägaren föreslås att kommunen förvärvar den mark 

som kommunen under 2020 nyttjat genom ett avtal med arrendatorn och som 

upplåtits till Upplands-Bro Ryttarförening. 

Förvärvet finansieras genom att erforderliga medel omfördelas inom tilldelad 

investeringsram för Kultur- och fritidsnämnden för 2021. 

Köpet omfattar 6,9 hektar åkermark och är en del av Husby 2:1. Markens 

gränser framgår av karta, bilaga Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i Upplands-

Bro kommun 

Marken har värderats till 100 tkr per hektar. 



 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-02-03 KFN 21/0026 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 

2021. 

 Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommunutförd av 

Svefa.   



 

 
   

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2021-02-03 KFN 21/0026 

 

 

Ärendet 

På kommunens ridanläggning vid Prästtorp bedriver Upplands-Bro 

Ryttarförening (UBRF) ridskola sedan mitten på 80-talet. Föreningen har 600 

medlemmar och en omfattande ridskoleverksamhet.  

Anläggningen består av ett ridhus som byggdes 1985, ett nytt stall som 

invigdes 2017 med plats för 48 hästar och utomhus finns en nyanlagd ridbana 

och rasthagar. 

En svårighet för föreningen är det begränsade utrymmet som finns för 

rasthagar på den mark som kommunen äger. God tillgång på rasthagar är en 

förutsättning för god djurhållning och finns reglerat i länsstyrelsens tillstånd för 

ridskoleverksamheten. Utökad mark för rasthagar är en förutsättning för 

föreningen att upprätthålla god djurhållning och för att kunna utveckla 

verksamheten. Det nya stallet innehåller 48 boxar och för att fullt ut kunna 

utnyttja den kapaciteten krävs rasthagar som motsvarar detta antal. 

Under 2020 gavs möjlighet till utökad mark genom att kommunen tecknade ett 

nyttjanderättsavtal avseende del av Husby 2:1, med markens arrendator.  

Marken består av 6,9 hektar åkermark som passar bra att använda till rasthagar. 

Marken tillhör Lejondal. Det arrendeavtal som finns mellan arrendator och 

markägaren löper ut den 14 mars 2021 liksom det avtal som kommunen 

tecknat. 

Vid diskussion med markägaren har framkommit att kommunen har möjlighet 

att förvärva den mark som kommunen under 2020 nyttjat genom ett avtal med 

arrendatorn. Mot bakgrund av detta föreslår kultur- och fritidskontoret att 

kommunen förvärvar del av Husby 2:1 för att ingå i ridanläggningen. 

Förvärvet finansieras genom att erforderliga medel omfördelas inom tilldelad 

investeringsram för 2021. 

Marken som gränsar till kommunens ridanläggning framgår av kartan i bilaga 

Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommun. 

Marken har värderats till 100 tkr/ha av Svefa. Se bilaga.  

Barnperspektiv 

Upplands-Bro Ryttarförening är med sina 600 medlemmar en av kommunens 

största föreningar. Merparten av deltagarna i ridskolan är barn och ungdomar 

med tonvikt på flickor. Föreningens verksamhet har stor betydelse för många 

av kommunens barn och ungdomar och genom en fortsatt satsning på 

ridanläggningen ges föreningen en möjlighet att utveckla verksamheten till stor 

glädje för många barn.   



 

 
   

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2021-02-03 KFN 21/0026 

 

 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 

 

Kultur- och fritidschef  

Bilagor 

1. Värdeutlåtande, Del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommun utförd av 

Svefa.  

Beslut sänds till 

 Mark- och exploateringschef Charlotte Ahlstrand 

 Ekonomichef Anders Nilfjord 

 Kommunfullmäktige 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av del av fastigheten Husby 2:1 i Upplands-Bro kommun.  

Syfte 

Detta värdeutlåtande syftar till att bedöma marknadsvärdet av del av Upplands-Bro Husby 2:1. Syftet med 

värderingen är att utgöra del av beslutsunderlag inför eventuellt förvärv. Med marknadsvärde avses det mest 

sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden vid en viss given värdetidpunkt. Se även 

avsnitt särskilda förutsättningar nedan.  

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Upplands-Bro kommun, genom Charlotte Ahlstrand.   

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2021-02-01  

Allmänna villkor 

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-

naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 

villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 

vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsob-

jektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar 

av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas.  

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-

ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

Upplysningar 

Med anledning av den pågående Corona-smittan är det svårt att överblicka påverkan på såväl näringsli-

vet/samhället i stort som investeringsmarknaden/fastighetsmarknaden. Olika segment/tillgångsslag kommer 

att påverkas olika mycket och det är svårt att prognosticera dels under hur lång tid det kommer att ha negativ 

effekt och dels hur stor omfattningen kommer att bli. 

Med anledning av detta är värdebedömningen behäftad med en större osäkerhet än vad som annars skulle 

varit fallet utan denna påverkan.  Vi rekommenderar er därför att aktualisera värdet av fastigheten mer fre-

kvent under rådande förhållande. 

Svefa har tidigare värderat värderingsobjektet, december 2020 på uppdrag av Upplands-Bro kommun. Denna 

värdering är en uppdatering av tidigare utfört uppdrag med förändrade särskilda förutsättningar. 
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Särskilda förutsättningar 

I värderingen förutsätts att för i värderingen berört område utgör en självständig fastighet. 

Denna värdebedömning avser pågående markanvändning. Enligt uppdragsgivaren finns inte några aktuella 

planbesked inom berört område, vidare finns en uttalad intention att inte utveckla området för bebyggelse 

på vare sig medellång eller lång sikt. Värdebedömningen förutsätter således att det ej finns några förvänt-

ningar om framtida ändrad markanvändning.  

I värdebedömningen beaktas ej nuvarande nyttjandeavtal för berörd mark vilket är upprättat mellan Upp-

lands-Bro kommun och den privatperson som f n arrenderar berörd mark. Detta avtal löper ut 2021-03-14.   

Besiktning och värderingsunderlag 

Besiktning av värderingsobjektet utfördes av undertecknade under december månad 2020, Svefa. Följande 

uppgifter och källor har använts:  

▪ Fastighetsregistret 

▪ Fastighetstaxeringsregistret 

▪ Kommunala handlingar 

 

Följande uppgifter har erhållits från fastighetsägaren: 

▪ Skriftliga uppgifter rörande värderingsobjektet 
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Slutsats bebyggelseförväntningar 

Med hänsyn till att berört område är beläget i gränsen mellan det område som är utpekat som Bro tätort och 

landsbygd i den fördjupade översiktsplanen för tätorten Bro bedöms det kunna föreligga en viss förväntning 

om en ändrad markanvändning i framtiden bland vissa presumtiva köpare. Då aktuellt område är beläget 

med närhet till ett befintligt småhusområde bedöms det som mest troligt att denna förväntan utgörs av fram-

tida småhusbebyggelse. 

Kommunerna är dock normalt restriktiva med ny detaljplaneläggning på åkermark varför en eventuell framtida 

exploatering ej bedöms bli omfattande. Bedömt marknadsvärde utgår från att det finns en uttalad intention 

att bibehålla pågående markanvändning på överskådlig tid, i likhet med ovan angivna särskilda förutsätt-

ningar. 

3. Marknadsförutsättningar 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi  

Svensk ekonomi inledde 2020 med relativt svag aktivitet, och till följd av coronavirusets påverkan på såväl 

ekonomin som samhället i stort har det noterats en tydlig konjunkturnedgång, i Sverige och internationellt. 

Trots omfattande ekonomiska/politiska stimulanser noterades en historisk nedgång av svensk BNP med hela 

8,3% under Q2 (jämfört med Q1, då BNP något överraskande ökade med 0,1% p.g.a. stark export). I Q3 

noterades en tydlig rekyl då BNP ökade med 4,9%, till stor del p.g.a. ökad konsumtion och export (hjälpt av 

en tydlig nedgång av Covid-19 under sommaren).  

Konjunkturinstitutets prognos ligger på -3,6% för 2020 och +3,5% för 2021, förutsatt fortsatta ekonomiska/po-

litiska stimulanser, särskilt då det noterats en tydlig ökning av Covid-19 under hösten. Återhämtningen i Q3 

vilar på osäker grund, men den offentliga ekonomin är relativt stark vilket möjliggör ytterligare stödåtgärder. 

Det väntas emellertid dröja till svensk/internationell ekonomi är tillbaka på motsvarande nivå som innan co-

ronapandemin. Lågkonjunkturen väntas bestå till 2023/2024.  

Sverige står inför stora demografiska utmaningar. Den höga befolkningstillväxten – dessutom med allt fler i 

”icke-arbetsför” ålder – kommer sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. 

Stora krav ställs på utbyggnad av ”social infrastruktur”; särskilda boenden, förskola/skola och hälso-/sjukvård. 

De offentliga finanserna är fortfarande relativt starka, men beaktat det stora investeringsbehovet i offentlig 

sektor kommer det emellertid sannolikt krävas en åtstramning av såväl de offentliga utgifterna som finanspo-

litiken framöver (och detta utan coronavirusets påverkan på investeringsbehovet).  

Riksbanken har infört en rad åtgärder för att mildra effekterna av coronapandemin och den rådande lågkon-

junkturen, främst genom att säkerställa fortsatt tillgång till krediter. Någon sänkning av reporäntan har ännu 

inte varit aktuell (senast i nov-20 lämnades den oförändrad på 0%). Nyttan av en sänkning torde emellertid 

vara relativt begränsad (Riksbankens senaste höjning, 25 punkter i dec-19, fick inte några direkta negativa 

konsekvenser). Beaktat den aktuella konjunkturs- och inflationsutvecklingen bedöms någon höjning av repo-

räntan nu inte vara att vänta förrän tidigast 2024.  

Vad gäller inflationen ligger Riksbankens prognos på ca 0,4% för 2020 respektive 0,8% för 2021. 
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Redan innan vi gick in i nuvarande lågkonjunktur prognostiserades för en relativt svag utveckling på arbets-

marknaden under 2020 och 2021, med stigande arbetslöshet till följd. Arbetslösheten väntas – trots omfat-

tande statliga stödåtgärder – stiga till 9,4% under 2020 respektive 11,0% under 2021 (att jämföra med 6,9% 

under 2019). Den svaga arbetsmarknaden väntas kvarstå under lång tid, särskilt vad gäller långtidsarbetslösa 

och de som är nya på arbetsmarknaden (efterfrågan inom områden med viktiga ”ingångsjobb”, som t.ex. 

handel, hotell/restaurang, har tydligt minskat). Vidare väntas coronapandemin påskynda den pågående struk-

turomvandlingen av näringslivet och arbetsmarknaden, något som medför att ett stort antal arbetstillfällen 

inte kommer tillbaka då konjunkturen återhämtar sig. 

För att skapa förutsättningar för återhämtning – och för långsiktig tillväxt – är det av stor vikt med ökad flexi-

bilitet och rörlighet på arbetsmarknaden samt fortsatta satsningar på utbildning (just tillgång till utbildad ar-

betskraft är en av de stora utmaningarna, särskilt med hänsyn till den tekniska utvecklingen av näringslivet). 

På kort sikt är det nödvändigt med ett samarbete mellan stat och näringsliv för att möjliggöra för ”sunda” 

bolag att överleva. Samtidigt måste man ha med sig att svensk ekonomi är starkt exportberoende, och därför 

till stor del är beroende av utvecklingen internationellt.   

Kommun 

Befolkning 

Befolkningen i Upplands-Bro uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till 29 346 invånare, en ökning med drygt 2,1% 

sedan föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i 

tabellen nedan. 

Källa: SCB  

 

Källa: SCB 

Befolkning 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Upplands-Bro 23 676 23 984 24 353 24 703 25 287 25 789 26 755 27 614 28 756 29 346

Tillväxt, Upplands-Bro 2,0% 1,3% 1,5% 1,4% 2,4% 2,0% 3,7% 3,2% 4,1% 2,1%

Tillväxt, Sverige 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0%
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I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Upplands-

Bro på plats 16 i rankingen för 2019.    

Fastighetsmarknad 

Investeringsmarknaden 

Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 

stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt tyd-

lig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa kommersi-

ella objekt.  

Det har noterats en coronarelaterad osäkerhet under Q2, med flera uppskjutna, ”pausade” eller t.o.m. av-

brutna transaktioner och projekt, vilket medförde en uppbromsning på investeringsmarknaden. Trots denna 

osäkerhet, i kombination med problem på kreditmarknaden under våren, har investeringsintresset varit rela-

tivt stort. Transaktionsvolymen i Q3 uppgick till ca 31,1 mdkr, en minskning med nästan 20% jämfört med 

2019 (som dock utgjorde ett mycket starkt år på investeringsmarknaden). Ackumulerad omsättning Q1-Q3 

uppgick till ca 111 mdkr (ca 135 mdkr 2019). Det finns fortsatt mycket kapital, som i brist på investeringsal-

ternativ, söker sig till fastighetsmarknaden, vilket talar för att transaktionsvolymen 2020 sannolikt kommer 

uppgå till en relativt hög nivå (om än inte i nivå med 2019). 

Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgör stabila tillgångar, med ett fortsatt starkt investeringsintresse 

och i huvudsak oförändrade direktavkastningskrav (i oroliga tider tenderar kapital att söka sig till stabila till-

gångar, något som talar för fastigheter i allmänhet, och bostads-/samhällsfastigheter i synnerhet). Likaså 

finns ett stort investeringsintresse för logistikfastigheter samt kvalitativa kontor.  

Till de segment som noterat ett klart mindre intresse på investeringsmarknaden hör ”upplevelserelaterade” 

fastigheter som hotell, café/restaurang, viss handel o.d.    

Till köparna hör fortfarande främst svenska investerare. Det finns ett fortsatt stort behov för institutionellt 

kapital att investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det ut-

ländska investeringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av 

investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer.  

Förutsättningarna på kreditmarknaden försämrades avsevärt under inledningen av coronakrisen med sti-

gande kostnader som följd, men det har noterats en återhämtning under sommaren. För institutionellt kapital 

och aktörer med långsiktigt fokus och hög kreditrating bedöms kreditmarknaden vara fortsatt god, särskilt vid 

investeringar i bostads- och samhällsfastigheter (fastighetskrediter med låg risk kan till och med ses som 

fördelaktiga i tider av finansiell oro).   

Det bedöms finnas god underliggande efterfrågan vad gäller mark/byggrätter. Marknaden är emellertid något 

”avvaktande”, särskilt vad gäller bostadsrätter (p.g.a. en osäker utveckling på privatbostadsmarknaden för 

nyproduktion) och kommersiella projekt inom de segment som idag upplevt svagare marknad p.g.a. coro-

napandemin. Den demografiska utvecklingen – med såväl växande barnkullar som en allt äldre befolkning – 

medför att det är av stor vikt med investeringar inom vård/skola/omsorg. Intresset är stort vad gäller byggrätter 

för olika typer av särskilda boende. 
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

4. Värderingsmetodik 

Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

Värderingen har utförts med tillämpning av en s.k. delvärdesmetod, d.v.s. objektets olika delar värderas var 

för sig, varefter erhållna delvärden summeras till ett totalvärde för objektet. Slutligen har en samlad bedöm-

ning gjorts utifrån de ingående enheternas värden. 

För att åsätta ett värde på berört delområde har ortsprismetoden använts. Detta är en analysmetod där vär-

deringsobjektet eller del av (hel fastighet, jordbruksmark, skogsmark etc) vid värdebedömningen jämförs med 

sålda fastigheter med samma verksamhetsinriktning och inom ett likvärdigt marknadsområde. I det valda 

ortsprismaterialet bör de viktigaste prispåverkande faktorerna, inom rimliga gränser, stämma överens mellan 

materialet och värderingsobjektet. Korrigering görs för tids- och egenskapsmässiga avvikelser gentemot jäm-

förelseobjekten. Inför värdebedömningen bör normeringar av olika slag göras, t ex kr/ha, kr/m³sk, köpeskil-

lingskoefficient (K/T).  

5. Värdering 

Inägomark 

Arealen av fastighetens totala inägomark uppgår till totalt ca 128 ha varav ca 111 ha utgörs av åkermark och 

ca 17 ha betesmark. Berörd del av fastigheten avser 6,9 ha av den totala åkermarken.  

Värdering av inägomarken görs med hjälp av ortsprismetoden. Köpen är från och med 2017-01-01 i Stock-

holms, Uppsala och Södermanlands län och avser åker- och betesmark. 

 

Ortsprismaterial 
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Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Köpen av åkermark indikerar ett medelvärde om ca 115 000 kr/ha. En stor del av jämförelseköpen är be-

lägna i Uppsala län omkring Uppsala och Enköping. Åkermarken inom värderingsobjektet bedöms p g a sin 

ringa storlek mindre eftertraktad än snittet av jämförelseköpen då dessa i regel avser större arealer. Detta 

bör vara prispåverkande i negativ riktning då den ringa storleken bedöms begränsa antalet presumtiva kö-

pare till i huvudsak närliggande lantbruk i behov av tillskottsmark. Det är dock tänkbart att en köpare med 

avsikt att nyttja marken för djurhållning, företrädesvis hästgårdar, kan bedöma marken som tillräcklig i stor-

lek. Betesmark betingar dock i normalfallet ungefär halva marknadsvärdet för åkermark (pga sämre mark-

kvalitet), varför denna köparkategori får anses mindre sannolik i det aktuella fallet. 

Beaktat ovanstående bedöms ett värde för aktuell del av fastigheten stå att finna inom intervallet 90 000 – 

115 000 kr/ha, vilket beaktat ingående arealer resulterar i ett totalvärde i det ungefärliga intervallet 600 000-

800 000 kr. 
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6. Slutsatser 

 

Resultat 

Ortsprismetoden   Ca 600 000 – 800 000 kr 

 

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid 

värdetidpunkten 2021-02-04 till: 

700 000 kronor 
    Sjuhundratusen Kronor 

För värdebedömningen gäller vidare de särskilda förutsättningar vilka redovisats under avsnitt 1.  

 

 

Stockholm 2021-02-04 

    

 

 

David Fäldt Uppgard   Jimmie Nordensky 

Civilingenjör Lantmäteri   Civilingenjör Lantmäteri 

Av Samhällsbyggarna   Av Samhällsbyggarna 

auktoriserad värderare   auktoriserad värderare 

     

      

   

 

Bilagor 

Bilaga 1 Bilder 

Bilaga 2 Fastighetsdatautdrag 

Bilaga 3 Allmänna villkor för värdeutlåtande 

Nyckeltal avrundat:

Totalt bedömt väde för objektet (kr) 700 000

Tomtareal (ha) 6,9

Totalt bedömt värde för objektet (kr/ha) 101 400  
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UPPLANDS-BRO HUSBY 2:1 2018-07-27 2019-03-28 13:09 2020-12-11
Nyckel: 010341732
UUID: 909a6a45-6691-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Bro
Distrikt: Bro
Nr: 215058

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6598598.3 652034.0

AVSKILD MARK
Beteckning
UPPLANDS-BRO HUSBY 2:2

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 246 303 kvm 246 303 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
19450904-0186
Engkvist, Lou Irene Rosita Talamo
NEDRE ALSÄTRA
GRÖNA GÅNGENS VÄG 4
197 91 BRO
BOX 114
197 22 BRO
Köp: 1993-12-21 Andel: 1/1
Köpeskilling: 5 525 000 SEKAvser även annan fastighet
Lagfartsanmärkning: Rättat Akt: 94/119

1/2 1993-12-23
Nytt beslut: 1994-01-03

93/10151
94/65

19350828-1270
Engkvist, Stig Olof
NEDRE ALSÄTRA
GRÖNA GÅNGENS VÄG 4
197 91 BRO
BOX 114
197 22 BRO
Bodelning: 2004-06-07 Andel: 1/2

1/2 2004-06-11 04/24330

ANTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: GÅNGVÄG 1982-07-07 82/4891
2 Avtalsservitut: RIDSTIG 1988-11-25 88/13169

INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 1
Totalt belopp: 6 600 000 SEK
Nr Information Belopp Inskrivningsdag Akt
3 Datapantbrev

Belastar:  UPPLANDS-BRO HUSBY 2:1, UPPLANDS-BRO
BRO-SKÄLLSTA 1:15, UPPLANDS-BRO FINNSTA 2:5,
UPPLANDS-BRO JURSTA 3:7, UPPLANDS-BRO FINNSTA
1:4, UPPLANDS-BRO FINNSTA 2:6, UPPLANDS-BRO
HÄRNEVI 3:5, UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 4:15,
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 4:12, UPPLANDS-BRO BRO-
RÅBY 1:6, UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 1:9, UPPLANDS-
BRO HUSBY 1:3, UPPLANDS-BRO LEJONDAL 1:1,
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 2:5, UPPLANDS-BRO
HÄRNEVI 5:10

6 600 000 SEK 2010-11-16 10/40026

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
VÄG I SAMFÄLLD VÄGMARK Last Officialservitut 01-BRE-548.4
GÅNGVÄG Last Avtalsservitut 01-IM5-82/4891.1
RIDSTIG Last Avtalsservitut 01-IM5-88/13169.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Ändring av DP: PRÄSTTORP BPL 2 2001-01-18

Laga kraft: 2001-02-14
Genomf. start: 2001-02-15
Genomf. slut: 2006-02-14

0139-P01/0118/1
0139 8202Ä

Delområde för andra anm.: URSPRUNGLIG PLAN SE(AKT 0139-P84/1011)
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Byggnadsplan: PRÄSTTORP BPL 2 1984-10-11

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2001-04-06

0139-P84/1011
0139 8202

Delområde för andra anm.: ÄNDRADE BESTÄMMELSER SE(AKT 0139-P01/0118/1)
Naturvårdsbestämmelser Datum Akt
Vattenskyddsområde: ÖSTRA MÄLAREN 2008-11-25

Laga kraft: 2008-11-25
Registrerad: 2011-06-01
Senast ajourföring: 2020-11-30

0125-P08/1125
01LST 5210-2001-65713
NVR-ID/ÖVR-ID: 2026890

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
BEBYGGD LANTBRUKSENHET. (120)
137516-5
Taxeringsdel som omfattar hel registerfastighet och ingår i en
sammanföring.

2020

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
43 632 000 SEK 5 344 000 SEK 38 288 000 SEK 5174302 kvm
Ingående värden Värde Areal
Byggnad 2 751 000 SEK
Tomtmark 4 536 000 SEK
Skogsmark 24 911 000 SEK 359 ha
Skogsimpediment 132 000 SEK 42 ha
Åkermark 8 138 000 SEK 111 ha
Betesmark 571 000 SEK 17 ha
Ekonomibyggnad 2 593 000 SEK
Övrig mark 0 ha
Samtaxering för registerenheter
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 2:5
UPPLANDS-BRO FINNSTA 1:4
UPPLANDS-BRO HUSBY 1:3
UPPLANDS-BRO HUSBY 2:1
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 4:12
UPPLANDS-BRO FINNSTA 2:6
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 1:9
UPPLANDS-BRO JURSTA 3:7
UPPLANDS-BRO FINNSTA 2:20
UPPLANDS-BRO LEJONDAL 1:1
UPPLANDS-BRO BRO-RÅBY 1:6
UPPLANDS-BRO BRO-SKÄLLSTA 1:15
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 4:15
UPPLANDS-BRO FINNSTA 2:5
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 5:10
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 3:5
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
19350828-1270
Engkvist, Stig Olof
BOX 114
197 22 BRO

1/2 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Fysisk person

19450904-0186
Talamo Engkvist, Lou
BOX 114
197 22 BRO

1/2 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Fysisk person

Värderingsenhet småhusbyggnad på lantbruk 300784982
Id mark: 300784981
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak Värde före ev. justering
1 818 000 SEK 139002 1 818 000 SEK
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
113 kvm 113 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
1929 1700 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad
40 Nej
Värderingsenhet småhusbyggnad på lantbruk 237213045
Id mark: 237212045
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak Värde före ev. justering
313 000 SEK 139002 313 000 SEK
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
63 kvm 63 kvm 0 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
1929 1929 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad
25 Nej
Värderingsenhet småhusbyggnad på lantbruk 274488045
Id mark: 274487045
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak Värde före ev. justering
620 000 SEK 139002 620 000 SEK
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
126 kvm 126 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
1929 1929 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad
28 Nej
Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 237212045
Taxvärde Riktvärdeområde
626 000 SEK 139002
Värde före ev. justering Justeringsorsak
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TAXERINGSINFORMATON
626 000 SEK
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
1000 kvm Kommunalt vatten året

om./Kommunalt avlopp
Strandtomt.
Bostadsbyggnaden ligger
högst 75 m från strandlinjen
och med egen strand.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Ej avstyckningsbar
Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 300784981
Taxvärde Riktvärdeområde
2 910 000 SEK 139002
Värde före ev. justering Justeringsorsak
2 910 000 SEK
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
1000 kvm Kommunalt vatten året

om./Kommunalt avlopp
Strandtomt.
Bostadsbyggnaden ligger
högst 75 m från strandlinjen
och med egen strand.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Självständig/Brukningscentru
m

Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 274487045
Taxvärde Riktvärdeområde
1 000 000 SEK 139002
Värde före ev. justering Justeringsorsak
1 000 000 SEK
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
1000 kvm Kommunalt vatten året

om./Kommunalt avlopp
Strandnära tomt.
Bostadsbyggnaden ligger
högst 75 m från strandlinjen
utan egen strand.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Ej avstyckningsbar
Värderingsenhet ekonomibyggnad 241789045
Taxvärde Riktvärdeområde
2 023 000 SEK 1012
Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeår
2 436 000 SEK 1995
Byggnadsyta Byggnadsvolym Byggnadskategori
1650 kvm (34) Ridhus, värdeår 1929 -
Under byggnad Beskaffenhetsklass Beskaffenhetspoäng
Nej Normal (2)
Värderingsenhet ekonomibyggnad 237206045
Taxvärde Riktvärdeområde
570 000 SEK 1012
Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeår
686 000 SEK
Byggnadsyta Byggnadsvolym Byggnadskategori
2750 kvm (11) Djurstall, maskinhall mm,

värdeår före 1980
ekonom byggnader (60)

Under byggnad Beskaffenhetsklass Beskaffenhetspoäng
Nej Enklare (3)
Värderingsenhet betesmark 237204045
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
571 000 SEK 17 ha 1012
Värde före ev. justering Beskaffenhet
688 000 SEK (3) Normal avkastning och

kvalitet. Avviker högst 30 %
Värderingsenhet åkermark 237203045
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
8 138 000 SEK 111 ha 1012
Värde före ev. justering Brukningsvärde Dränering
9 800 000 SEK (3) Normal godhet (2)

Tillfredställande/Självdränerad
Värderingsenhet skogsimpediment 237202045
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
132 000 SEK 42 ha 104
Värde före ev. justering Beskaffenhetsklass
159 000 SEK
Värderingsenhet skog 237201045
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
24 911 000 SEK 359 ha 104
Värde före ev. justering Bonitet
30 000 000 SEK 5,1
Virkesförråd, barr Virkesförråd, löv Godhetsklass
167 kbm/ha 36 kbm/ha (D) Sämre godhet än normalt

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
UPPLANDS-BRO HUSBY GA:1
Samfälligheter Andel
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ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
UPPLANDS-BRO BRO PRÄSTGÅRD S:1 1,5788%
UPPLANDS-BRO HUSBY S:2 1,5788%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:3 1,5788%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:7 1,5788%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:8 1,5788%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:1 1,5788%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:2 1,5788%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:3 1,5788%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:4 1,5788%
UPPLANDS-BRO NYGÅRD S:3 1,5788%
UPPLANDS-BRO NYGÅRD S:4 1,5788%

SKATTETAL
Skattetal Typ av skattetal
119/900 Mantal

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Sammanläggning 1959-10-28 01-BRE-333
Fastighetsreglering 1979-11-22 01-BRE-548
Fastighetsbestämning 1983-07-19 0139-83/12
Fastighetsreglering 1984-11-28 0139-84/24
Beslut om kommun- och församlingsändring (i samband med
fastighetsbildning)

1985-02-25 0139-85/1

Fastighetsreglering 1989-08-22 0139-89/28
Fastighetsreglering 1991-03-25 0139-91/4
Tekninska åtgärder Datum Akt
Övriga åtgärder INSTÄLLD FÖRRÄTTNING 1983-11-23 0139-83/20

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
A-BRO HUSBY 2:1 1982-10-01 0139-82/6

URSPRUNG
UPPLANDS-BRO HUSBY 1:4, 1:5
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 3:6, 3:10
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:5000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:15000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:100000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait



   2017-01-18 Ver 3 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-03-17 

 

§ 28 Förvärv av mark – del av Husby 2:1 
(Ridanläggningen Prästtorp) 

 Dnr KS 21/0142 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Erforderliga medel från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 
omfördelas till Kommunstyrelsen för förvärv av del av Husby 2:1 enligt karta i 
bilaga Värdeutlåtande, del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 
På kommunens ridanläggning vid Prästtorp bedriver Upplands-Bro 
Ryttarförening (UBRF) ridskola sedan flera år. Ett nytt stall med plats för 48 
hästar som klarar dagens krav på djurhållning blev klart 2017. 

Möjligheten till rasthagar på den mark som kommunen äger är begränsad vilket 
gör det svårt för föreningen att upprätthålla eller utveckla verksamheten. För att 
fullt ut kunna utnyttja den kapaciteten krävs rasthagar som motsvarar detta 
antal. 

Under 2020 gavs möjlighet till utökad mark genom ett nyttjanderättsavtal 
avseende del av Husby 2:1, med dåvarande arrendator. Arrendeavtal med 
markägaren löper ut den 14 mars 2021 liksom det avtal som kommunen tecknat 
med tidigare arrendator.  

Efter diskussion med markägaren föreslås att kommunen förvärvar den mark 
som kommunen under 2020 nyttjat genom ett avtal med arrendatorn och som 
upplåtits till Upplands-Bro Ryttarförening. 

Förvärvet finansieras genom att erforderliga medel omfördelas inom tilldelad 
investeringsram för Kultur- och fritidsnämnden för 2021. 

Köpet omfattar ca 7 hektar åkermark och är en del av Husby 2:1. Markens 
gränser framgår av karta, bilaga Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i Upplands-
Bro kommun. Marken har värderats till 100 tkr per hektar. 

Den 16 februari 2021 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om att avsätta 
medel för förvärv av del av Husby 2:1 enligt karta i bilaga Värdeutlåtande, del 
av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommun med förslag till Kommunfullmäktige att 
omfördela erforderliga medel från Kultur- och fritidsnämndens 
investeringsbudget till Kommunstyrelsen för genomförandet.  

Kommunledningskontorets synpunkter 
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens 
förslag. 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 17 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-03-17 

 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 

februari 2021. 

• Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 3 februari 2021. 

• Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommunutförd av 
Svefa. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Erforderliga medel från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 
omfördelas till Kommunstyrelsen för förvärv av del av Husby 2:1 enligt karta i 
bilaga Värdeutlåtande, del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommun. 

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

Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden 
• Kommunfullmäktige 

 

 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Sanna Ajaxén 
Kommunsekreterare 
Upplands-Bro kommun 
   
sanna.ajaxen@upplands-bro.se 

2021-02-19 KS 20/0647  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas. 
 

2. Trygghetutskottet uppdras att följa upp samt göra mindre revideringar i 
handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Sammanfattning 
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antogs 2016.  

Handlingsplanen är uppdaterad med information kring och kommunens 
agerande vid eventuella terroråtervändare/barn till återvändare samt är nu 
uppdaterad med aktuella funktioner/verksamheter i kommunen 

Handlingsplanen är också uppdaterad utifrån aktuell nationell och lokal 
lägesbild och nationella stödfunktioner för att kunna fungera som stöd för de 
tjänstemän i kommunen som kan vara i behov av denna handlingsplan i sitt 
arbete med radikalisering och våldsbejakande extremism. 

Trygghetsutskottet beslutade den 16 oktober 2020 att ge Kommundirektören i 
uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism. Den 19 februari 2021 hade Trygghetsutskottet tagit del av ett 
förslag till reviderad handlingsplan som utskottet beslutade att föreslå 
Kommunfullmäktige att anta. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2021 

• Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Dnr: KS 16/0034 

• Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Dnr: KS 20/0647 

• Protokollsutdrag från Trygghetsutskottet den 16 oktober 2020 - § 27 
Revidering av handlingsplan våldsbejakande extremism 

• Protokollsutdrag från Trygghetsutskottet den 19 februari 2021 - § 3 
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-02-19 KS 20/0647 

 
 

Ärendet 
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antogs 2016 och är inte 
reviderad sedan antagandet.  

Den har uppdaterats efter aktuella funktioner/verksamheter i kommunen. I den 
tidigare handlingsplanen hänvisas bland annat till Utvecklingsstaben samt det 
lokala Brottsförebyggande rådet. 

Handlingsplanen är uppdaterad med information kring och kommunens 
agerande vid eventuella terroråtervändare/barn till återvändare. 

Handlingsplanen är också uppdaterad utifrån aktuell nationell och lokal 
lägesbild och nationella stödfunktioner för att kunna fungera som stöd för de 
tjänstemän i kommunen som kan vara i behov av denna handlingsplan i sitt 
arbete med radikalisering och våldsbejakande extremism.  

Handlingsplanen ska också kunna fungera som stöd för det lokala 
konsultationsforumet för våldsbejakande extremism. 

Trygghetsutskottet beslutade den 16 oktober 2020 att ge Kommundirektören i 
uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism. Den 19 februari 2021 hade Trygghetsutskottet tagit del av ett 
förslag till reviderad handlingsplan som utskottet beslutade att föreslå 
Kommunfullmäktige att anta. 

Barnperspektiv 
Barn och unga, framförallt barn och unga i utsatthet, kan vara i riskzon för 
påverkan av våldsbejakande extremister samt riskerar att radikaliseras. Barn 
och unga kan också utsättas för våldsbrott av våldsbejakande extremister. Barn 
till våldsbejakande extremister riskerar också att fara illa. Att arbeta preventivt 
och åtgärdande i frågor om våldsbejakande extremism medför därmed ett 
barnperspektiv.  

 

Kommunledningskontoret 
 

 
Ida Texell  

Kommundirektör Camilla Stark 

 Enhetschef Trygghets- och 
preventionsenheten 

   



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-02-19 KS 20/0647 

 
 

Bilagor 
1. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Dnr: KS 16/0034 

2. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Dnr: KS 20/0647 
3. Protokollsutdrag från Trygghetsutskottet den 19 februari 2021 - § 3 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 
 
Beslut sänds till:  

- Juridikfunktionen efter Kommunfullmäktiges beslut. 
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1 Inledning 
 

Sedan 2000-talet har arbetet mot våldsbejakande extremism intensifierats i 

Sverige. Detta återspeglas i lagstiftning, utredningar och uppdrag samt 

regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism som presenterades år 

2010.1 Ett led i arbetet har varit att 2014 tillsätta en nationell samordnare för att 

värna demokratin mot våldsbejakande extremism.   

Sveriges kommuner har uppmanats att utveckla en lokal handlingsplan för 

arbetet mot våldsbejakande extremism. Utgångspunkten är att våldsbejakande 

extremism utgör ett hot mot vår demokrati som behöver bemötas på lokal nivå. 

Demokratiarbetet är en kontinuerlig process som kräver engagemang, insatser 

och samverkan för att upprätthållas.  

Denna handlingsplan ska vara ett stöd i arbetet mot våldsbejakande extremism 

i Upplands-Bro kommun. Dokumentet förtydligar kommunens ansvar och 

organisation på området, hur arbetet kan införlivas i befintlig verksamhet och 

hur samverkan ska ske samt vilka insatser som kan genomföras på olika 

preventionsnivåer.   

  

                                                 

1 Kommunens skyldigheter enligt lagstiftning på området återges i bilaga 1. 
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2 Syfte och definitioner 

Denna handlingsplan mot våldsbejakande extremism är ett av våra verktyg för 

att stärka och värna demokratin i Upplands-Bro kommun.  Ett övergripande 

syfte med handlingsplanen är att Upplands-Bro kommun ska införa en tydlig 

organisation, inklusive roller och ansvar, samt genomföra effektiva insatser 

mot våldsbejakande extremism 

De begrepp som används i dokumentet; våldsbejakande, extremism och 

radikalisering är inte allmänt vedertagna begrepp med ett entydigt innehåll. 

Begreppen presenteras därför i detalj nedan för tydlighetens skull. Begreppet 

våldsbejakande beskrivs som följer:2  
 

[…] våldsbejakande kan användas för att beskriva både innehållet i ett visst material 
(exempelvis ett tal, en text eller en film) och personers beteende. Om ett material beskrivs som 
våldsbejakande betyder det att materialets innehåll inte bara accepterar våldsanvändning utan 
även stödjer användningen av ideologiskt motiverat våld för att främja en sak. När […] en 
person [beskrivs] som våldsbejakande betyder det att personen vid upprepade tillfällen bedöms 
ha uppvisat ett beteende som inte bara accepterar våldsanvändning utan även stödjer eller 
utövar ideologiskt motiverat våld för att främja en sak. Att vara våldsbejakande ska inte 
förväxlas med att vara våldsbenägen; ett våldsbejakande beteende kan innebära ett långvarigt 
stöd till våldshandlingar som andra begår, trots att personen själv aldrig utövar våld. 

En definition av begreppet extremism som används i detta dokument är:3 

[…] extremism [används] för att beskriva rörelser, ideologier eller individer som inte 
accepterar en demokratisk samhällsordning. Den grundläggande politiska normen, där politiska 
mål och samhällsförändringar kan påverkas genom politiken och uppnås genom demokratiska 
processer, accepteras inte. Extremism används också för att beskriva företeelsen där individer 
använder extrema metoder för att förändra samhället i önskad riktning. Våldsbejakande 
extremism förekommer både inom den politiska och religiösa sfären. 

Begreppen radikal och radikalisering kan förklaras som följer:4 

Någon som är radikal är kompromisslös och har traditionellt som målsättning att lösa 
problemen en gång för alla genom att angripa dem vid dess rötter. Detta kan antingen uppnås 
genom en mål- eller medelorienterad process. Någon som är radikal intar ofta en förenklad 
ståndpunkt för att ta itu med sin kluvna syn gällande absoluta ideologiska och religiösa 
sanningar, där vänner och fiender är klart uppdelade i olika läger. Radikalisering har beskrivits 
som en process där ”individer introduceras till ett öppet ideologiskt budskap och trossystem, 
vilket uppmuntrar till rörelse från moderata idéer i mittfåran mot extrema åsikter”. 

Begreppen ger oss stöd i arbetet. Nästa avsnitt kommer att utveckla vilka 

ideologier som omfattas när vi talar om våldsbejakande extremism i Sverige. 

 

 

                                                 

2 Säkerhetspolisen (2010) s. 27. 
3 Ibid. 
4 Ranstorp & Hyllengren (2013) s. 59. 
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3 Våldsbejakande extremism i Sverige 

Under tidsperioden 2009-2014 har tre kartläggningar av våldsbejakande 

extremism genomförts i Sverige.5 I tabellen nedan beskrivs kortfattat de 

ideologier som åsyftas när man talar om våldsbejakande extremism.  

Ideologi  Beskrivning 

Den våldsbejakande 
vänsterextremistiska, s.k. autonoma 
miljön 

Den autonoma miljön strävar efter ett 
klasslöst samhälle utan styre från auktoriteter 
och den enda styrelseformen som kan 
accepteras är ett självstyre av folket. Inom 
miljön hävdas att kapitalistiska drivkrafter 
har greppet om dagens samhälle. Kampen 
riktas mot det man uppfattar som uttryck för 
olika former av förtryck. Den autonoma 
miljöns ärkefiende är de som vill inrätta ett 
auktoritärt styre, begränsa invandringen och 
säger sig värna den svenska etniciteten.6 

Den våldsbejakande högerextremistiska, 
s.k. vit makt-miljön 

Vit makt-miljön har sitt ursprung i den 
våldsamma skinheadrörelsen från 80-talets 
England. Inspiration har också hämtats från 
white power-rörelsen i USA, miljöer som 
uttrycker ett tydligt motstånd mot invandring. 
Vit makt-miljön förespråkar ett etniskt 
homogent samhälle där det inte förekommer 
inslag av andra kulturer och förklarar de 
problem som finns i samhället med det 
judiska inflytandet och det mångkulturella 
samhället.7 

Den våldsbejakande islamistiska 

extremistmiljön 

Influenserna för den våldsbejakande 
islamistiska extremistmiljön kan tillskrivas 
al-Qaida och al-Shabaab. Det är en global 
ideologi som motiverar attentat mot civila, 
dels som svar på ockupation av muslimska 
länder samt våld mot muslimer och dels som 
ett svar på upplevda kränkningar av islam. 
Målet är att genom våld införa ett islamiskt 
styre och att återinföra den muslimska 
kulturens storhetstid. Den västerländska 
kolonialismen och förhållanden som tillskrivs 
västvärlden anses ha fördärvat islam.8 

                                                 

5 Kartläggningar har genomförts av Brottsförebyggande rådet (Brå), Säkerhetspolisen och 
genom regeringens utredning Våldsbejakande extremism i Sverige: nuläge och tendenser. 
6 Våldsbejakande extremism i Sverige: nuläge och tendenser (Ds 2014:4) sid. 30-31. 
7 Våldsbejakande extremism i Sverige: nuläge och tendenser (Ds 2014:4) sid. 33-34. 
8 Våldsbejakande extremism i Sverige: nuläge och tendenser (Ds 2014:4) sid. 35-36. 
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4 Nulägesbilden 

Våldsbejakande extremism finns representerad runtom i Sverige och 

förekomsten av de tre ideologierna varierar geografiskt.9 Extremistmiljöerna är 

till viss del koncentrade till storstäderna genom den högre andelen befolkning 

som bor där, men det finns även starka etableringar på andra orter i landet.  

• Under åren 1999–2009 fanns det en koncentration av den autonoma miljöns 
brottslighet till storstadslänen och till Östergötland. I slutet av tidsperioden var 
koncentrationen störst i Stockholms län medan övriga län låg på en lägre nivå. 
Någon större förändring har inte skett sedan 2009 enligt Säkerhetspolisen. 
Den autonoma miljön består av organisationer, nätverk, kampanjer, ett antal 
enfrågerörelser och enskilda individer. 

• Samma tidsperiod visade att vit makt-miljöns brottslighet var starkast 
koncentrerad till Stockholms län, följt av Västra Götalands län och 
Västmanlands län. Även Skåne, Örebro, Östergötland och Kalmar län 
uppvisade högre nivåer än övriga län i Sverige. För närvarande består vit 
makt-miljön främst av Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Andra 
organisationer på området har antingen upphört eller tagit en paus.  

• Våldsbejakande islamistisk extremism finns etablerad över hela landet om än 
med tyngdpunkt i storstäder. Flera mindre städer har fått en starkare etablering 
och individer inom denna miljö reser mellan olika städer i Sverige, större och 
mindre, för att föreläsa och förespråka al-Qaida-inspirerad ideologi. 
Säkerhetspolisen uppskattar att mellan 250-300 personer, folkbokförda i 
Sverige, på senare år har rest från Sverige till Syrien och Irak. 

Många av de individer som ansluter sig till extremistmiljöer i Sverige begår 

olika typer av brott. Det kan röra sig om egendomsbrott som stöld och 

skadegörelse, brott mot allmän ordning, ekonomisk brottslighet, hot riktade 

mot företrädare för samhället och ideologiskt motiverade brott.  

Extremistmiljöerna genomför aktiviteter som syftar till att skapa 

sammanhållning, organisera, propagera och bilda opinion. Rekrytering av nya 

anhängare är en viktig del av verksamheten och tydligt kopplad till frågan om 

överlevnad samt möjligheten att föra fram sina frågor. 

Händelser på global nivå, exempelvis konflikter mellan länder och folkgrupper, 

kan avspeglas på lokal nivå och utgöra risker för social oro inom vår kommun. 

I dessa situationer finns en risk att gamla och nya konflikter kommer till ytan, 

vilket kan behöva hanteras på kommunal nivå.   

Medierapportering och sociala medier kan även driva på händelser på lokal 

nivå. Den lokala riskanalysen för Upplands-Bro kommun och arbetet mot 

våldsbejakande extremism behöver därför bygga på en omvärldsanalys som 

inkluderar både regionala, nationella och internationella händelser.  

                                                 

9 Avsnittet om nulägesbilden bygger i stora delar på rapporten Våldsbejakande extremism i 
Sverige: nuläge och tendenser (Ds 2014:4). 
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5 Kommunens ansvar 

Kommunens ansvar för arbetet mot våldsbejakande extremism regleras i 

Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga (LVU), Offentlighets- och 

sekretesslagen, Kommunallagen samt Skollagen.10 Ansvaret för olika skeden 

vid händelser relaterade till våldsbejakande extremism visas nedan.11  

 

Skede Frågeställning Ansvar 

Förebyggande Aktivt verka mot utanförskap 

Demokratistärkande 

Tillit och tillhörighet 

Förhindra brott 

Fara för liv och hälsa 

Kommunen 

Kommun och polis 

Kommun och polis 

Kommun och polis 

Kommun och polis 

Under Stöd till anhöriga 

Social oro 

Hot mot personal 

Hot mot medborgare 

Kommun och polis 

Kommun och polis 

Kommun och polis 

Kommun och polis 

Efter Lagföra brott 

Vård för trauma 

Krigsbrott 

Fungera i samhället 

Polisen 

Landstinget 

SÄPO, polis 

Kommun 

5.1 Styrande dokument och mål för arbetet 

Kommunens verksamhetsplan med angiven budget och inriktning är det 

viktigaste styrdokumentet för arbetet mot våldsbejakande extremism. 

Övergripande mål i verksamhetsplanen förtydligar att Upplands-Bro ska vara 

en kommun för alla och att den demokratiska processen ska stärkas.  

Målet ska uppnås genom att invånarna involveras i kommunens utveckling i 

olika former för dialog. Medborgardialog i form av projekt med skolor, 

föreningsliv och näringsliv med mera kan stärka den lokala demokratin.   

Ett annat område som är relevant för arbetet mot våldsbejakande extremism är 

ambitionen att utveckla lokal samverkan mellan kommunen, polisen och andra 

aktörer som exempelvis angränsande kommuner. Säkerhets- och 

trygghetsarbetet ska bedrivas på bred front för att skapa en säkrare och tryggare 

miljö för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen. 

 
 
 

                                                 

10 Se bilaga 1 för en genomgång av den lagstiftning som rör kommunens ansvar på området 
våldsbejakande extremism. 
11 Figuren baseras på en tabell utformad av Göteborg Stad som vidareutvecklats för denna 
handlingsplan för Upplands-Bro kommun.  
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6 Radikaliseringsprocessen 
 

För att förstå varför en person ansluter sig till våldsbejakande extremism kan 

själva processen beskrivas som ett kalejdoskop av flera samverkande faktorer. 

Dessa faktorer och deras samverkan ser olika ut på individnivå.12  

Betydelsefulla faktorer är individuella psykosociala faktorer, sociala och 

politiska faktorer, ideologiska och religiösa dimensioner, känslan av kulturell 

tillhörighet och identitet, förekomsten av eventuellt trauma och andra 

triggermekanismer. Faktorer som driver fram själva radikaliseringsprocessen är 

gruppdynamik, förekomsten av aktiva rekryterare och sociala medier.13  

6.1 Vägar in i våldsbejakande extremism 

I litteraturen nämns i huvudsak fyra olika vägar in i våldsbejakande extremism. 

Dessa vägar beskrivs övergripande i tabellen nedan.  

 
Utagerarens väg  

Utageraren är en person som ofta har en 
problematisk bakgrund som kan 
innefatta droger, våld och annan 
kriminalitet eller trauma genom 
erfarenheter av krig. 

Grubblarens väg  

Kännetecknas av sökande och av att 
grubblaren följer en intellektuell väg in i 
extremism.  

 

Kontaktsökarens väg  

Personer som kan sägas följa 
kontaktsökarens väg dras till en radikal 
grupp utifrån ett behov av närhet och 
gemenskap. 

Familjens väg  

Radikala och extrema uppfattningar i 
familjen eller den närmaste omgivningen 
kan få politiskt intresserade ungdomar att 
gå in i extremism.  

6.2 Signaler på radikalisering 

Tecken på radikalisering kan ses på områdesnivå, gruppnivå och individnivå. 

På områdesnivå kan signaler på radikalisering tydas i bristande tillit till 

myndigheter och mellan medborgare.  

Invånare i området ifråga kan exempelvis lyfta frågor om att de upplever en 

hög grad av otrygghet, förekomst av våld och kriminalitet i lokalsamhället.  

Andra frågor som kan tas upp rör diskriminering och upplevelse av orättvisa, 

exkludering av individer eller hela grupper i samhället.  

                                                 

12 Avsnittet om radikaliseringsprocessen bygger på en studie vid CATS på Försvarshögskolan: 
Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland: Åtgärder för att förhindra att 
personer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i konfliktzoner. 
13 Ranstorp & Hyllengren (2013) s. 85. 
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På gruppnivå, exempelvis i ungdomsmiljöer, kan unga signalera åsikter och 

budskap genom symboler och märken. I samtal och diskussioner kan de ge 

uttryck för konspirationsteorier, peka ut andra individer som fiender och visa 

hat mot bestämda grupper.  

På individnivå kan tecken om att något är på väg att hända vara att personen 

ifråga ägnar mycket tid åt hemsidor, film och annat informationsmaterial med 

våldsbejakande budskap. Signaler på radikalisering kan ses genom 

förändringar i umgänge, kamratrelationer och fritidsintressen samt nya 

intressen till förmån för det nya sammanhanget. 

Personen kan också vara inblandad i händelser som exempelvis 

sammandrabbningar, upplopp, våldsamma situationer och delta i möten med 

extremistisk agenda. Andra tecken kan vara att personen börjar använda en ny 

klädkod, uppvisa symboler och tatueringar etcetera, för att markera en viss 

tillhörighet.  
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7 Organisation och ansvar  

Arbetet mot våldsbejakande extremism ska utföras i ordinarie verksamhet och i 

de samverkansstrukturer som utvecklats för det trygghetsfrämjande och 

brottsförebyggande arbetet i Upplands-Bro kommun.  

Långsiktighet, tydlig struktur och ansvarsfördelning för arbetet är 

nyckelfaktorer. Ansvar för samordning och uppföljning är viktigt samt att 

utvärdera effekten av kommunens insatser på kort och lång sikt.  

7.1 Övergripande struktur för arbetet 

Överenskommelsen mellan polisen och kommunen utgör ett ramverk för 

arbetet mot våldsbejakande extremism. Det lokala Brottsförebyggande rådet är 

ett samlande forum för samverkan mellan centrala aktörer i Upplands-Bro 

kommun.  

7.2 Ansvarsfördelning 

7.2.1 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fattar beslut om handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism och ansvarar för att det finns resurser så att insatser kan 

genomföras. Nämnderna får i uppdrag av kommunfullmäktige att redovisa hur 

de ska arbeta på området.  

7.2.2 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansvarar för samordning, uppföljning och verkställande av 

handlingsplanen mot våldsbejakande extremism utifrån dess 

samordningsansvar. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i en uppdaterad lokal 

lägesbild vilket ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. 

7.2.3 Nämnder 

Nämnderna har ansvar för att operationalisera denna handlingsplan mot 

våldsbejakande extremism i sin verksamhet. Arbetet ska återrapporteras till 

kommunfullmäktige. 

7.2.4 Kommundirektören 

Kommundirektören har ansvar för kommunövergripande frågor som rör 

trygghetsskapande arbete som förebygger våldsbejakande extremism. 

Överenskommelsen med polisen som ligger till grund för arbetet undertecknas 

av Kommundirektören och våldsbejakande extremism kan inkluderas som ett 

arbetsområde.  
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7.2.5 Utvecklingsstaben 

Utvecklingsstaben har i uppdrag att arbeta med kommunövergripande 

strategiska frågor som rör trygghets- och säkerhetsfrågor. Enheten har i uppgift 

att: 

• Stödja implementeringen av denna handlingsplan  
• Samordna, följa upp och utvärdera arbetet kontinuerligt 

7.2.6 Lokala Brottsförebyggande rådet14 

Uppdraget för det lokala Brottsförebyggande rådet är att kartlägga 

brottsligheten i kommunen, vara ett kunskapscentrum kring brottsförebyggande 

arbete och samordna brottsförebyggande insatser.  

Rådets mål är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Upplands-Bro. 

Det ska inspirera och utveckla former för ett bra och aktivt samarbete mellan 

alla som arbetar brottsförebyggande i Upplands-Bro kommun. 

7.2.7 Förebyggande rådet15   

Förebyggande rådet kan utgöra en stödfunktion i det förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism. Samverkansforumet har till uppdrag att bevaka 

förebyggande frågor på övergripande och lokal nivå samt att svara för 

samordning och planering av gemensamma förebyggande insatser när flera 

aktörer är berörda.  

Förebyggande rådet rapporterar till det lokala Brottsförebyggande rådet. 

Lokala Brå kan ge uppdrag till Förebyggande rådet.  

7.2.8 Konsultationsforum16 

Ett konsultationsforum ska inrättas i Upplands-Bro kommun för att hantera 

akuta frågor och agera som stöd vid signaler om våldsbejakande extremism. 

Forumet kontaktas via trygghetssamordnaren på Kommunledningskontoret.  

Medarbetare inom kommunens verksamheter ska kunna kontakta forumet när 

de uppfattar signaler om våldsbejakande extremism för att få råd om hur de ska 

hantera uppkomna situationer. 

I konsultationsforumet finns representanter från berörda kontor, nyckelpersoner 

som löpande specialistutbildas, som ska ha aktuell kunskap och 

spetskompetens på området.  

                                                 

14 Deltagare i det lokala Brottsförebyggande rådet anges i Bilaga 2.  
15 Deltagare i Förebyggande rådet anges i Bilaga 2. 
16 Modellen har utvecklats av Umeå kommun och används inom det lokala Brottsförebyggande 
rådet i Umeå. 
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Konsultationsforumet ska ta intryck av existerande metoder och modeller för 

att hantera radikalisering, som exempelvis de Kunskapshus som etablerats i 

Danmark och Sverige.  

Forumets medlemmar ska följa omvärldsbevakningen på området på lokal, 

regional, nationell och internationell nivå. Konsultationsforumet består av: 

1. Trygghetssamordnare (sammankallande, ordförande) 
2. Enhetschef, Stöd- och behandling, Socialkontoret 
3. Enhetschef, myndighetsenheterna, Socialkontoret 
4. Representant från Upplands-Bro gymnasium (elevhälsan) 
5. Enhetschef, Resursteamet 
6. Polis (representant från Lokalpolisen) 

7.2.9 Lägesbildsmöten 

Under våren 2016 infördes ett nytt samverkansfora i Upplands-Bro kommun 

som kallas lägesbildsmöten. Dessa genomförs varannan onsdag och består av 

en 30 minuter lång avstämning mellan centrala aktörer som fokuserar på 

aktuella händelser och den lokala lägesbilden.  

Kommunens säkerhetschef, vaktbolaget larmassistans i Bro centrum, 

Härnevimottagningen och Socialkontoret, Broskolan, Räddningstjänsten, 

ungdomsstödjarna, Upplands-Brohus, bostadsbolaget Carnegie (f.d. 

Graflunds), lokalpolisen och Brohuset deltar vid dessa möten. 

Vid lägesbildsmötena ska oro samt signaler angående våldsbejakande 

extremism lyftas vid behov och information föras vidare till lämplig 

kontaktperson samt enhet.  
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8 Extern samverkan 

Ett kontinuerligt samarbete med berörda aktörer och bred samverkan är 

grundläggande i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Det 

är därför viktigt att vi identifierar centrala aktörer i ett tidigt skede av arbetet.  

Våra samarbetspartners kan bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om 

den lokala lägesbilden. Strategisk extern samverkan kommer att vara viktigt i 

vårt arbete med att förbereda arbetet och följa upp processer samt att utveckla 

effektiva och potentiella lösningar.  

Följande aktörer och samverkansforum är viktiga för arbetet på området:17 

• Frivilliga resursgruppen (FRG) 
• Föreningar i Upplands-Bro kommun 
• Kulturrådet och fritidsrådet (sker genom regelbundna möten)   
• Landstinget (sker genom olika samverkansavtal)  
• Länsstyrelsen samverkan Stockholm 
• Nationella organisationer och universitet i insatser samt projekt18 
• Samverkan i Nordvästkommuner 
• Samverkan i Norrortskommuner 
• Samverkan med angränsande kommuner i Uppsala län 
• Samverkan med nationella myndigheter  
• Trossamfund och religiösa företrädare  
• Upplands-Bro volontärer 

 

                                                 

17 Listan återges i alfabetisk ordning. 
18 Exempel på projekt kan vara insatser som rör diskriminering på grund av socioekonomiska 
förhållanden. Detta kan ske i samverkan med nationella organisationer som driver liknande 
projekt tillsammans med kommuner.  
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9 Insatser mot våldsbejakande extremism 

De insatser som utvecklas i arbetet mot våldsbejakande extremism måste 

utformas för olika nivåer, målgrupper och skeden i arbetet. Dessa kan 

beskrivas som generella förebyggande, specifika förebyggande och 

individinriktade insatser.  

En målsättning är att insatserna ska öka kunskapen och medvetenheten om 

frågorna samt att de stärker samverkan på området. När det gäller unga som 

fortfarande går i grundskola och gymnasium är det något enklare att fånga upp 

individer i ett tidigt skede och att utforma insatser.  

Kontaktytorna är däremot mindre mellan kommunen och yngre vuxna i 

åldrarna 20-30 år som deltar eller hotas dras in i våldsbejakande 

extremistmiljöer. Oavsett målgrupp behöver insatserna övervägas och 

utvecklas noga för att uppnå rätt effekt. 

9.1 Generella förebyggande insatser 

Generella förebyggande insatser är breda insatser som omfattar samhällets alla 

medborgare, framförallt barn och ungdomar, enligt rekommendation från den 

nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Det är viktigt med 

tidig prevention i alla våldsbejakande situationer, att lyfta antivåldsbeteende 

och särskilt i fallet extremism. 

Viktiga miljöer här för barn och ungdomar är förskola, skola och 

fritidsverksamheten. Generella förebyggande insatser kan också genomföras i 

samarbete med frivilliga organisationer, inte minst idrottsföreningar, som 

arbetar med barn och ungdomar. Det är av stor vikt att på ett tidigt stadium 

involvera föräldrar och sprida kunskap om barns rätt till en våldsfri miljö samt 

göra föräldrar uppmärksamma på extremismens faror i barnens liv. 

Utbildningsinsatser riktade mot första linjens medarbetare i kommunen 

behöver initieras för att öka medvetande- och kunskapsnivån. Här kan 

interaktiva och digitala utbildningar vara ett hjälpmedel i arbetet. I Upplands-

Bro kommun kan generella förebyggande insatser ske genom: 

• Kompetensutveckling för personal på berörda kontor i organisationen 
• Vidareutbildning av personal på förskolor, grundskolor och gymnasium 
• Att frågor om demokrati och maktutövning lyfts i skolundervisningen19 

                                                 

19 Genom de nationella läroplanerna är demokrati- och värdegrundsfrågor en del i det dagliga 
arbetet i förskolor och skolor. Värdegrunden som ska förmedlas i skolan och som relaterar till 
att värna demokratin mot våldsbejakande extremism är följande: människolivets okränkbarhet, 
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• Återkommande årliga evenemang, ex. Demokratidagen med lämpligt 
demokratitema, berör frågor om dialog och delaktighet för unga  

• Element som kritiskt tänkande och källkritik ska stärka elevernas 
förmåga att hantera information från våldsbejakande grupper 

• Socialkontorets stöd- och behandlingsenhet Solängen, ger stöd till barn, 
ungdomar och deras familjer när de behöver hjälp att lösa olika 
svårigheter och kriser  

• Bryggan, en psykiatrisk mottagning, drivs genom samarbete mellan 
Upplands-Bro kommun samt vårdcentralerna i Bro och Kungsängen. 
Bryggan erbjuder förebyggande stöd för en bättre psykisk hälsa till 
barnfamiljer, barn och unga 

• Utvecklad samverkan med samarbetspartners som listats tidigare i 
avsnittet Extern samverkan 

Det är viktigt att lyfta frågor som rör antivåldsbeteende i det förebyggande 

arbetet, sprida kunskap på alla nivåer samt att involvera föräldrar och göra dem 

uppmärksamma på extremismens faror i barn och ungas liv.  

9.2 Specifika förebyggande insatser 

Dessa insatser riktas mot specifika områden, frågor och problem eller unga i 

olika riskgrupper. Specifika förebyggande aktiviteter kan vara:  

• Föreläsningar och workshops för barn, unga och identifierade 
nyckelaktörer i frågor som rör våldsbejakande extremism  

• Specialutbildning av nyckelpersoner på berörda kontor och skola i 
exempelvis dialogverktyg, radikalisering och konflikthantering  

• Att medarbetare med spetskompetens på området kan fungera som ett 
stöd till kollegor 

• Utveckla verktyg om hur signaler kan uppfattas och hanteras för att 
tidigt kunna agera för att förebygga våldsbejakande extremism 

• Stödja företrädare inom civilsamhället, idrotts- och kulturföreningar 
med flera, att fördjupa värdegrundsarbetet  

• Fördjupad analys om hur vi fångar upp olika grupper som riskerar att 
radikaliseras så inte insatser riktas endast till de utåtagerande  

Ett gediget utbildningsmaterial som rör våldsbejakande extremism är 

Samtalskompassen. Materialet riktar sig till yrkesgrupper som möter 

personer i riskzonen för radikalisering som exempelvis unga i deras 

vardag.  

Målgruppen för Samtalskompassen är socialsekreterare, lärare, 

fritidsledare, närpoliser, kuratorer, fältassistenter, skolsköterskor, 

                                                                                                                                 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och 
solidaritet mellan människor.  
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ungdomsledare med flera. Materialet finns på webben och kan laddas 

ned i sin helhet, inklusive ljud- och bildfiler som innehåller intervjuer 

med avhoppare samt personer som är verksamma inom det 

förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.  

9.3 Individinriktade insatser 

Individinriktade förebyggande insatser riktas mot den enskilda individen med 

ett uppvisat riskbeteende. Insatsen kan handla om att utreda, anpassa 

erbjudanden och åtgärder: 

• Utredningar och stöd för personer under 18 år hanteras av barn och 
ungdom på Socialkontoret, medan oro som rör vuxna hanteras av 
vuxenenheten på Socialkontoret. Dessa enheter ska ha specialutbildad 
personal som ska vägleda och anpassa insatser för individen 

• Kommunens egen personal kan få stöd i analysen om särskilda insatser 
på individnivå i samråd med kommunens konsultationsforum. Forumet 
har en rådgivande funktion och utgör ett stöd till kommunens personal 
(se avsnitt om Organisation och ansvar) 

• Kontakter ska etableras med trossamfund, organisationer som stöttar 
avhoppare och/ eller nätverk.20 Samverkan med dessa kan underlätta 
utformning av stöd till individen.21  

• Orossamtal från anhöriga ska hanteras av trygghetssamordnaren dagtid 
och av tjänsteman i beredskap (TiB) all övrig tid.  

• Frågor som rör misstanke om utbildning för terrorism, planerad eller 
påbörjad krigsresa eller finansiering av krigsresor, hanteras genom 
kontakt med Säkerhetspolisen (SÄPO). Kontakten med SÄPO sker 
genom säkerhetschefen vid Upplands-Bro kommun. 

                                                 

20 En lista på tänkbara samverkansaktörer, utöver listan i avsnittet Extern samverkan, 
presenteras i bilaga 3.  
21 Sannolikt är detta en rimlig väg att gå i de flesta fall för individer med riskbeteende, då det 
generellt är svårt för utomstående att övertyga en person som är på väg att radikaliseras. Ett 
viktigt bidrag är att ge motberättelser till våldsbejakande extremism. 
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Bilaga 1. Lagstiftning 

Nedan följer en genomgång av den lagstiftning om rör kommunens 

skyldigheter på området våldsbejakande extremism samt övrig lagstiftning som 

specifikt rör terroristbrott.22 

Kommunallagen (1991:900) 

Den allmänna kompetensen regleras i Kommunallagen: 

• Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av 

allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets 

område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, 

en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan 

Ett kommunalt beslut måste vara knutet till kommunens område eller dess 

invånare för att det ska anses lagligt. 

Socialtjänstlagen (2001:453) 

Socialtjänstens mål är att på demokratins och solidaritetens grund främja 

människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och 

aktiva deltagande i samhällslivet för dem som visats i kommunen. 

Med hänsyn till människans ansvar för sin och andras sociala situation ska 

socialtjänsten inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 

resurser. Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som inte är detaljstyrd. 

Alla beslut enligt socialtjänstlagen ska ske efter ansökan och efter en 

individuell bedömning av sökandes behov. Socialkontoret har det yttersta 

ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver utan 

inskränkning av andra huvudmäns ansvar. Socialkontoret ska bedriva 

uppsökande verksamhet och hantera orosanmälan. 

Anhörigstöd i socialtjänstens mening innebär stöd för att underlätta för de 

personer som vårdar närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller har ett 

funktionshinder. Bestämmelsen om anhörigstöd gäller inte anhöriga till 

våldsbejakande extremister. 

Särskilda bestämmelser gäller för vissa grupper, exempelvis brottsoffer, de 

som utsatts och dennes närstående ska få hjälp och stöd. Inget liknande stöd 

finns för dem som begått själva brottet om inte personen av andra skäl behöver 

socialtjänstens stöd. 

                                                 

22 Avsnittet bygger på uppgifter presenterade av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
dels vid seminarium Våldsbejakande extremism – vad betyder det för kommunerna? den 18 
mars 2016 och dels i översikten Juridiska förutsättningar för kommunens uppdrag vad gäller 
våldsbejakande politisk extremism (författare Ann Sofi Agnevik, 2016-06-28). 
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Lagen om vård av unga (1990:52) 

Omhändertagande på grund av riskbeteende kan ske enligt lagen om vård av 

unga (LVU). Riskbeteendet ska ha förevarit i Sverige och brottslig verksamhet 

kan innebära att LVU är tillämplig.  

Socialt nedbrytande beteende kan vara att den unge begått ett eller ett par 

allvarliga brott utan att det kan betraktas som brottslig verksamhet. Ett annat 

exempel kan vara att den unge annat än tillfälligtvis vistas i missbruksmiljöer.  

Det ska finnas en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling kan 

skadas och att den vård som behövs för att förebygga eller reparera skadan inte 

kan ges frivilligt. Med hälsa åsyftas både fysisk och psykisk hälsa. Det är 

vårdbehovet som är det centrala och inte brottet i sig. LVU är en vårdlag.  

Offentlighets- och sekretesslagen (1990:52) 

Aktörer och verksamheter som medverkar i handlingsplanens insatser behöver 

vara insatta dels i den sekretesslagstiftning som gäller för den egna 

verksamheten och dels sekretesslagstiftning som råder mellan de parter som 

deltar i arbetet.  

Socialtjänsten har en mycket stark sekretess och sekretess är huvudregel. 

Uppgifter kan lämnas till Polismyndigheten om den rör en person under 21 år 

om man befarar brottslig verksamhet och man härigenom kan förhindra denna 

och det inte annars är olämpligt. 

Uppgift kan lämnas till åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen 

eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet endast 

om misstanken angår: 

• brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett 

år, 

• försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än 

fängelser i två år eller  

• försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än 

fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan 

allmänfarlig som avses i 1 kap. 3 smittskyddslagen (2004:168) (10 kap. 

23 § OSL). 

Uppgift kan lämnas till Polismyndighet vid omedelbart polisiärt ingripande av 

någon under 18 år vid förhållanden som innebär överhängande och allvarlig 

risk för den unges hälsa eller utveckling, eller om den unge påträffas när han 

eller hon begår brott.  

Skolan har en mildare sekretess och här är offentlighet av uppgifter 

huvudregel. Hälso- och sjukvården kan lämna uppgifter till socialtjänsten och 

vice versa om det behövs för att ge den enskilde: 

• nödvändig vård, behandling eller annat stöd och  
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• om personen ännu inte fyllt 18 år, fortgående missbrukar alkohol, 

narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller  

• vårdas med stöd av lagen om psykisk tvångsvård (1991:1128) eller 

lagen om rättspsykiatrisk vård (1991:1129) 

Detta gäller även uppgift om en gravid person eller närstående till denne, om 

uppgiften behövs för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet (25 

kap. 12 § OSL). 

Skollagen (2010:800) 

Enligt skollagen ska skolan arbeta med värdegrunden. Vuxna i förskola och 

skola är förebilder vars förhållningssätt påverkar barn och elevers förståelse 

samt respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. 

Värdegrunden som ska förmedlas i skolan och som relaterar till att värna 

demokratin mot våldsbejakande extremism är följande:  

• människolivets okränkbarhet 

• individens frihet och integritet 

• alla människors lika värde 

• jämställdhet mellan könen 

• solidaritet mellan människor 

 

Förskolors och skolors arbete med demokrati och mänskliga rättigheter är 

centralt i det breda värdegrundsarbetet. Arbetet ska ske ständigt och i all 

verksamhet.  

Förskolans och skolans arbete med demokrati och mänskliga rättigheter ska 

synas i hur lärandet organiseras och genomförs samt att man inom skolan ska 

lära genom ett demokratiskt arbetssätt. 

Övrig lagstiftning 
Flera lagar styr hur rättsväsendet ser på terroristbrott i Sverige. Centrala 

bestämmelser i svensk rätt om terroristbrott och brott med anknytning till 

terrorism finns i terroristbrottslagen, rekryteringslagen och finansieringslagen. 

Nedan beskrivs några av dessa som avser olika aspekter av brottslighet 

relaterat till terrorism: 

• Finansieringslagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt 
allvarlig brottslighet i vissa fall. Lagen kom till 2002 efter att FN 
antagit en konvention om att bekämpa finansiering av terrorism 1999.  

Lagen innebär att den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot 
pengar för terroristbrott kan dömas till fängelse i högst två år. Vid grovt 
brott är straffet fängelse i max sex år. 
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• Lag om straff för terroristbrott (2003:148) infördes efter att EU fattat 
ett rambeslut om bekämpande av terrorism 2002. Lagen innebär att 
omkring 20 andra brott i brottsbalken som till exempel mord, dråp, 
misshandel, sabotage, allmänfarlig ödeläggelse under vissa 
omständigheter kan vara terroristbrott.  

Straffet är fängelse på viss tid, som lägst fyra år och högst arton år eller 
på livstid. Är brottet mindre grovt är straffet fängelse om lägst två år 
och högst sex år. 

• Rekryteringslagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, 
rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt 
allvarlig brottslighet. Lagen infördes 2010 efter ett en 
Europarådskonvention från 2005 och ett rambeslut från EU 2008.  

Den som offentligt uppmanar till terroristbrott kan dömas till fängelse i 
högst två år. Det gäller också den som ger instruktioner eller söker 
förmå andra att begå terroristbrott. Vid grovt brott är maxstraffet sex års 
fängelse. 

• Lagstiftning om terrorresor (prop. 2015/16:78)23 innebär att det införs 
ett särskilt straffansvar för den som genomgår utbildning avseende 
terrorism, att resa eller påbörja en resa till ett annat land än det land där 
man är medborgare, om avsikten är att begå, förbereda eller att ge eller 
ta emot utbildning avseende bland annat terroristbrott. Straffet är 
fängelse upp till högst två år.  

Att finansiera en så kallad terrorismresa ska kunna ge fängelse i upp till 
två år. Att finansiera en person eller en sammanslutning av personer 
som begår terroristbrott ska – oavsett syftet till finansieringen – ska 
kunna ge fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i 
lägst sex månader och högst sex år. 

 
  

                                                 

23 Regeringens proposition 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte. 
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Bilaga 2. Deltagare i brottsförebyggande arbete 

Deltagare i Brottsförebyggande rådet (2016-04-28) 
• Ordförande för Kommunstyrelsen 
• Kommundirektör 
• Socialchef 
• Samhällsbyggnadschef 
• Utbildningschef 
• Kultur- och fritidschef 
• Säkerhetschef 
• Representanter för Lokalpolisen 
• VD för Upplands-Brohus AB 
• Områdeschef för Graflunds 
• Divisionschef för Brandkåren Attunda 
• Representant från Företagarnas lokalförening i Upplands-Bro 

Deltagare i Förebyggande rådet (2016-04-28) 
• Chef kultur- och fritid 
• Enhetschef Barn– och ungdomsenheten 
• Enhetschef Stöd- och behandling 
• Rektor Broskolan   
• Rektor Broskolan 
• Rektor Upplands-Brogymnasiet, Utbildningskontoret  
• Rektor, Hagnässkolan 
• Representant från Brandkåren Attunda 
• Representant från Ekhammarskolan   
• Representant från Samhällsbyggnadskontoret 
• Representanter för Lokalpolisen 
• Säkerhetschef 
• Verksamhetschef grundskola 
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Bilaga 3. Övriga kontakter  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

Ideella organisationer, stiftelser och kommuner kan söka bidrag från 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projekten ska 
röra initiativ som syftar till att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism. Projektmedel kan sökas för att förebygga antidemokratiska 
beteenden, förhindra radikalisering eller för att stödja individer som vill lämna 
våldsbejakande extremistmiljöer. 

Avhopparverksamheter 

Center för information om destruktiva subkulturer, CIDES, på Fryshuset 
samlar information som rör unga i riskzonen för att hamna i destruktiva 
rörelser och om människor som redan hamnat där, så kallade 
avhopparverksamheter.  

På CIDES webbplats presenteras verksamheter som möter personer som vill 
lämna en destruktiv grupp eller rörelse. Kontakt med dessa kan ge stöd i arbetet 
med att utveckla konkreta insatser på individnivå: 

• Avhopparjouren, Polisen i Stockholms län 
• Hjälpkällan, avhopp från slutna, religiösa rörelser 
• Kurdiska Federationen Paraply  
• Föreningen African Roots i Eskilstuna 
• Konsultationsteam för avhoppare i Malmö, Polisen 
• Sy.realize ger stöd till anhöriga, familjer och vänner, för personer som 

överväger att åka och strida i framförallt Syrien och norra Irak 
• Samhällspunkten är en förening i Göteborg för unga med frågor och 

funderingar om exempelvis IS/ Daesh 
• Exit arbetar med avhoppare från nationella rörelser 
• Brottsförebyggande centrum i Värmland 

Nationell stödtelefon hos Röda Korset 

En nationell stödtelefon för arbetet mot våldsbejakande extremism har införts 
under 2016 som bemannas av Röda Korset. Telefonnumret är 020-100 200. 
Stödtelefonen riktar sig till familjemedlemmar och närstående som känner oro 
för att en person ska ansluta sig till våldsbejakande extremistiska rörelser i 
Sverige och/eller utomlands.  
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1 Inledning 
 

Sveriges kommuner har uppmanats att utveckla en lokal handlingsplan för 

arbetet mot våldsbejakande extremism. Utgångspunkten är att våldsbejakande 

extremism utgör ett hot mot vår demokrati som behöver bemötas på lokal nivå. 

Demokratiarbetet är en kontinuerlig process som kräver engagemang, insatser 

och samverkan för att upprätthållas.  

Denna handlingsplan ska vara ett stöd i arbetet mot våldsbejakande extremism 

i Upplands-Bro kommun. Dokumentet förtydligar kommunens ansvar och 

organisation på området, hur arbetet kan införlivas i befintlig verksamhet och 

hur samverkan ska ske samt vilka insatser som kan genomföras på olika 

preventionsnivåer.  I handlingsplanen finns också en kunskapsgrundande 

beskrivning av begreppet våldsbejakande extremism och 

radikaliseringsprocessen samt en nulägesbild. 
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2 Syfte och definitioner 

Denna handlingsplan mot våldsbejakande extremism är ett av våra verktyg för 

att stärka och värna demokratin i Upplands-Bro kommun.  Ett övergripande 

syfte med handlingsplanen är att Upplands-Bro kommun ska införa en tydlig 

organisation, inklusive roller och ansvar, samt genomföra effektiva insatser 

mot våldsbejakande extremism 

De begrepp som används i dokumentet; våldsbejakande, extremism och 

radikalisering är inte allmänt vedertagna begrepp med ett entydigt innehåll. 

Begreppen presenteras därför i detalj nedan för tydlighetens skull. Begreppet 

våldsbejakande beskrivs som följer:1  

 

[…] våldsbejakande kan användas för att beskriva både innehållet i ett visst material (exempelvis 

ett tal, en text eller en film) och personers beteende. Om ett material beskrivs som våldsbejakande 

betyder det att materialets innehåll inte bara accepterar våldsanvändning utan även stödjer 

användningen av ideologiskt motiverat våld för att främja en sak. När […] en person [beskrivs] 

som våldsbejakande betyder det att personen vid upprepade tillfällen bedöms ha uppvisat ett 

beteende som inte bara accepterar våldsanvändning utan även stödjer eller utövar ideologiskt 

motiverat våld för att främja en sak. Att vara våldsbejakande ska inte förväxlas med att vara 

våldsbenägen; ett våldsbejakande beteende kan innebära ett långvarigt stöd till våldshandlingar 

som andra begår, trots att personen själv aldrig utövar våld. 

En definition av begreppet extremism som används i detta dokument är:2 

[…] extremism [används] för att beskriva rörelser, ideologier eller individer som inte accepterar 

en demokratisk samhällsordning. Den grundläggande politiska normen, där politiska mål och 

samhällsförändringar kan påverkas genom politiken och uppnås genom demokratiska processer, 

accepteras inte. Extremism används också för att beskriva företeelsen där individer använder 

extrema metoder för att förändra samhället i önskad riktning. Våldsbejakande extremism 

förekommer både inom den politiska och religiösa sfären. 

Begreppen radikal och radikalisering kan förklaras som följer:3 

Någon som är radikal är kompromisslös och har traditionellt som målsättning att lösa 

problemen en gång för alla genom att angripa dem vid dess rötter. Detta kan antingen uppnås 

genom en mål- eller medelorienterad process. Någon som är radikal intar ofta en förenklad 

ståndpunkt för att ta itu med sin kluvna syn gällande absoluta ideologiska och religiösa 

sanningar, där vänner och fiender är klart uppdelade i olika läger. Radikalisering har beskrivits 

som en process där ”individer introduceras till ett öppet ideologiskt budskap och trossystem, 

vilket uppmuntrar till rörelse från moderata idéer i mittfåran mot extrema åsikter”. 

Begreppen ger oss stöd i arbetet. Nästa avsnitt kommer att utveckla vilka 

ideologier som omfattas när vi talar om våldsbejakande extremism i Sverige. 

 

 

 

1 Säkerhetspolisen (2010) s. 27. 
2 Ibid. 
3 Ranstorp & Hyllengren (2013) s. 59. 
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3 Våldsbejakande extremism i Sverige 

 

Ideologi  Beskrivning 

Den våldsbejakande 

vänsterextremistiska, s.k. autonoma 

miljön 

Den autonoma miljön strävar efter ett 

klasslöst samhälle utan styre från 

auktoriteter och den enda styrelseformen 

som kan accepteras är ett självstyre av 

folket. Inom miljön hävdas att kapitalistiska 

drivkrafter har greppet om dagens samhälle. 

Kampen riktas mot det man uppfattar som 

uttryck för olika former av förtryck. Den 

autonoma miljöns ärkefiende är de som vill 

inrätta ett auktoritärt styre, begränsa 

invandringen och säger sig värna den 

svenska etniciteten.4 Även djurrättsaktivism 

är idag något som, även om säkerhetspolisen 

ej gör det, räknar in i den autonoma miljön. 

Den våldsbejakande högerextremistiska, 

s.k. vit makt-miljön 

Den generella målsättningen inom vit makt-

miljön är att avskaffa det nuvarande 

demokratiska statsskicket och ersätta det 

med en auktoritär regeringsmakt, som ska 

inrätta ett etniskt och kulturellt homogent 

samhälle. Medlemmarna och anhängarna 

förespråkar, främjar eller utövar våld, hot, 

tvång eller annan allvarlig brottslighet för att 

uppnå en sådan förändring, påverka det 

politiska beslutsfattandet eller 

myndighetsutövningen, eller hindra enskilda 

från att utöva sina grundlagsfästa fri- och 

rättigheter. 5 

Den våldsbejakande islamistiska 

extremistmiljön 

Influenserna för den våldsbejakande 

islamistiska extremistmiljön kan tillskrivas 

al-Qaida och andra jihadistiska 

grupperingar. Det är en global ideologi som 

motiverar attentat mot civila, dels som svar 

på ockupation av muslimska länder samt 

våld mot muslimer och dels som ett svar på 

upplevda kränkningar av islam. Målet är att 

genom våld införa ett islamiskt styre och att 

återinföra den muslimska kulturens 

storhetstid. Den västerländska kolonialismen 

och förhållanden som tillskrivs västvärlden 

anses ha fördärvat islam.6 

 

4Våldsbejakande extremism i Sverige: nuläge och tendenser (Ds 2014:4) sid 30–31. 
5 Vit makt-miljön. Rapport CVE. BRÅ 2020. 
6 Den våldsbejakande islamistiska miljön. Rapport CVE. BRÅ 2020 
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4 Nulägesbild 
 

 

Den våldsbejakande vänsterextremistiska miljön och den våldsbejakande 

islamistiska extremistmiljön har inte ökat nämnvärt utan ligger kvar på ungefär 

samma nivå som tidigare. 

Säkerhetspolisen kan dock se att våldsbejakande högerextremism, som tidigare 

framför allt varit begränsad till en liten och organiserad vit makt-miljö, får allt 

större spridning och attraherar fler. Den våldsbejakande högerextremistiska 

värdegrunden består också av betydligt mer än rasism och främlingsfientlighet. 

Här ryms till exempel nationalism, HBTQ-motstånd och kvinnoförakt. 

Säkerhetspolisen ser en utveckling där olika drivkrafter sätts samman till en 

personlig ideologi. Utifrån rasism och främlingsfientlighet, antifeminism och 

konspirationsteorier skapas en egen världsbild. Det försvårar möjligheten att 

förstå i vilken utsträckning brottet eller våldet är ideologiskt motiverade. 

Säkerhetspolisen tar regelbundet emot information om vapen och sprängmedel 

där det finns kopplingar till såväl våldsbejakande högerextremism som 

våldsbejakande vänsterextremism.7 De terrorbrott som blir allt vanligare är av 

ensamagerande som sympatiserar eller befinner sig i utkanten med 

extremistmiljöer. Digitaliseringen har möjliggjort dels rekrytering, dels 

producerandet och spridandet av propaganda8 

 

Upplands-Bro kommun har i dagsläget februari 2021, inga underrättelser eller 

andra indikatorer på att våldsbejakande extremism förekommer inom 

kommunens geografiska områdesansvar. Kommunen har inte heller haft några 

som återvänt efter att ha rest till konfliktområden för att ansluta sig till 

terrororganisationer 

 

 

 

7 Säkerhetspolisens årsbok (2019). Sid 52–53 
8 Säkerhetspolisens årsbok (2019) sid 51 
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5 Kommunens ansvar 

Kommunens ansvar för arbetet mot våldsbejakande extremism regleras i 

Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga (LVU), Offentlighets- och 

sekretesslagen, Kommunallagen samt Skollagen. Ansvaret för olika skeden vid 

händelser relaterade till våldsbejakande extremism visas nedan.  

 

Skede Frågeställning Ansvar 

Förebyggande Aktivt verka mot utanförskap 

Demokratistärkande 

Tillit och tillhörighet 

Förhindra brott 

Fara för liv och hälsa 

Kommunen 

Kommun och polis 

Kommun och polis 

Kommun och polis 

Kommun och polis 

Under Stöd till anhöriga 

Social oro 

Hot mot personal 

Hot mot medborgare 

Kommun och polis 

Kommun och polis 

Kommun och polis 

Kommun och polis 

Efter Lagföra brott 

Vård för trauma 

Krigsbrott 

Fungera i samhället 

Polisen 

Regionen 

SÄPO, polis 

Kommun 

5.1 Styrande dokument och mål för arbetet 

Kommunens verksamhetsplan med angiven budget och inriktning är det 

viktigaste styrdokumentet för arbetet mot våldsbejakande extremism. 

Övergripande mål i verksamhetsplanen förtydligar att Upplands-Bro ska vara 

en kommun för alla och att den demokratiska processen ska stärkas.  

Målet ska uppnås genom att invånarna involveras i kommunens utveckling i 

olika former för dialog. Medborgardialog i form av projekt med skolor, 

föreningsliv och näringsliv med mera kan stärka den lokala demokratin.   

Ett annat område som är relevant för arbetet mot våldsbejakande extremism är 

ambitionen att utveckla lokal samverkan mellan kommunen, polisen och andra 

aktörer som exempelvis angränsande kommuner. Säkerhets- och 

trygghetsarbetet ska bedrivas på bred front för att skapa en säkrare och tryggare 

miljö för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen. 
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6 Radikaliseringsprocessen 
 

För att förstå varför en person ansluter sig till våldsbejakande extremism kan 

själva processen beskrivas som ett kalejdoskop av flera samverkande faktorer. 

Dessa faktorer och deras samverkan ser olika ut på individnivå.9  

Betydelsefulla faktorer är individuella psykosociala faktorer, sociala och 

politiska faktorer, ideologiska och religiösa dimensioner, känslan av kulturell 

tillhörighet och identitet, förekomsten av eventuellt trauma och andra 

triggermekanismer. Faktorer som driver fram själva radikaliseringsprocessen är 

gruppdynamik, förekomsten av aktiva rekryterare och sociala medier.10  

6.1 Vägar in i våldsbejakande extremism 

I litteraturen nämns i huvudsak fyra olika vägar in i våldsbejakande extremism. 

Dessa vägar beskrivs övergripande i tabellen nedan.  

 

Utagerarens väg  

Utageraren är en person som ofta har 

en problematisk bakgrund som kan 

innefatta droger, våld och annan 

kriminalitet eller trauma genom 

erfarenheter av krig. 

Grubblarens väg  

Kännetecknas av sökande och av att 

grubblaren följer en intellektuell väg in i 

extremism.  

 

Kontaktsökarens väg  

Personer som kan sägas följa 

kontaktsökarens väg dras till en radikal 

grupp utifrån ett behov av närhet och 

gemenskap. 

Familjens väg  

Radikala och extrema uppfattningar i 

familjen eller den närmaste 

omgivningen kan få politiskt 

intresserade ungdomar att gå in i 

extremism.  

6.2 Signaler på radikalisering 

Tecken på radikalisering kan ses på områdesnivå, gruppnivå och individnivå. 

På områdesnivå kan signaler på radikalisering tydas i bristande tillit till 

myndigheter och mellan medborgare.  

Invånare i området ifråga kan exempelvis lyfta frågor om att de upplever en 

hög grad av otrygghet, förekomst av våld och kriminalitet i lokalsamhället.  

Andra frågor som kan tas upp rör diskriminering och upplevelse av orättvisa, 

exkludering av individer eller hela grupper i samhället.  

 

9 Avsnittet om radikaliseringsprocessen bygger på en studie vid CATS på Försvarshögskolan: 

Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland: Åtgärder för att förhindra att 

personer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i konfliktzoner. 
10 Ranstorp & Hyllengren (2013) s. 85. 
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På gruppnivå, exempelvis i ungdomsmiljöer, kan unga signalera åsikter och 

budskap genom symboler och märken. I samtal och diskussioner kan de ge 

uttryck för konspirationsteorier, peka ut andra individer som fiender och visa 

hat mot bestämda grupper.  

På individnivå kan tecken om att något är på väg att hända vara att personen 

ifråga ägnar mycket tid åt hemsidor, film och annat informationsmaterial med 

våldsbejakande budskap. Signaler på radikalisering kan ses genom 

förändringar i umgänge, kamratrelationer och fritidsintressen samt nya 

intressen till förmån för det nya sammanhanget. 

Personen kan också vara inblandad i händelser som exempelvis 

sammandrabbningar, upplopp, våldsamma situationer och delta i möten med 

extremistisk agenda. Andra tecken kan vara att personen börjar använda en ny 

klädkod, uppvisa symboler och tatueringar etcetera, för att markera en viss 

tillhörighet.  
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7 Organisation och ansvar  

Arbetet mot våldsbejakande extremism ska utföras i ordinarie verksamhet och i 

de samverkansstrukturer som utvecklats för det trygghetsfrämjande och 

brottsförebyggande arbetet i Upplands-Bro kommun.  

Långsiktighet, tydlig struktur och ansvarsfördelning för arbetet är 

nyckelfaktorer. Ansvar för samordning och uppföljning är viktigt samt att 

utvärdera effekten av kommunens insatser på kort och lång sikt.  

7.1 Övergripande struktur för arbetet 

Överenskommelsen mellan polisen och kommunen utgör ett ramverk för 

arbetet mot våldsbejakande extremism. Det förebyggande rådet är ett samlande 

forum för samverkan mellan centrala aktörer i Upplands-Bro kommun.  

7.2 Ansvarsfördelning 

 

7.2.1 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fattar beslut om handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism och ansvarar för att det finns resurser så att insatser kan 

genomföras.  

7.2.2 Trygghetsutskottet 

Trygghetsutskottet ansvarar för samordning, uppföljning och verkställande av 

handlingsplanen mot våldsbejakande extremism utifrån dess 

samordningsansvar. Trygghetsutskottet kan också göra mindre revideringar av 

handlingsplanen. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i en uppdaterad lokal 

lägesbild vilket ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. 

7.2.3 Nämnder 

Nämnderna har ansvar för att operationalisera denna handlingsplan mot 

våldsbejakande extremism i sin verksamhet. Arbetet ska återrapporteras till 

Trygghetsutskottet. 

7.2.4 Kommundirektören 

Kommundirektören har ansvar för kommunövergripande frågor som rör 

trygghetsskapande arbete som förebygger våldsbejakande extremism. 

Överenskommelsen med polisen som ligger till grund för arbetet undertecknas 

av Kommundirektören och våldsbejakande extremism kan inkluderas som ett 

arbetsområde.  



Handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism 

Organisation och ansvar 

 

11 
 

  

7.2.5  Avdelning för Trygghet och säkerhet 

Avdelningen för Trygghet och Säkerhet har i uppdrag att arbeta med 

kommunövergripande strategiska frågor som rör trygghets- och 

säkerhetsfrågor. Enheten har i uppgift att: 

• Stödja implementeringen av denna handlingsplan  

• Samordna, följa upp och utvärdera arbetet kontinuerligt varje år 

• Samordna konsultationsforumet för våldsbejakande extremism 

7.2.6 EST styrgrupp11   

EST styrgrupp (Effektiv Samordning för Trygghet) eller motsvarande kan 

utgöra en stödfunktion i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 

extremism. Samverkansforumet har till uppdrag att bevaka förebyggande 

frågor på övergripande och lokal nivå samt att svara för strategi samt 

samordning och planering av större gemensamma förebyggande insatser när 

flera aktörer är berörda.  

7.2.7 Konsultationsforum12 

Ett konsultationsforum är inrättat i Upplands-Bro kommun för att hantera akuta 

frågor och agera som stöd vid signaler om våldsbejakande extremism. Forumet 

kontaktas via preventionssamordnaren på Kommunledningskontoret.  

Medarbetare inom kommunens verksamheter ska kunna kontakta forumet när 

de uppfattar signaler om våldsbejakande extremism för att få råd om hur de ska 

hantera uppkomna situationer. 

I konsultationsforumet finns representanter från berörda kontor, nyckelpersoner 

som löpande specialistutbildads, som ska ha aktuell kunskap på området.  

Forumets medlemmar ska följa omvärldsbevakningen på området på lokal, 

regional, nationell och internationell nivå. Konsultationsforumet består av: 

1. Preventionssamordnare (sammankallande, ordförande) 

2. Enhetschef, Trygghet- och preventionsenheten 

3. Enhetschef, Säkerhets- och beredskapsenheten 

4. Enhetschef, Stöd- och behandling, Socialkontoret 

5. Enhetschef, myndighetsenheterna, Socialkontoret 

6. Rektor, Upplands-Bro gymnasium 

7. Enhetschef, Utbildningskontoret 

8. Avdelningschef, Kultur- och fritidskontoret 

9. Polis (representant från Lokalpolisen) 

 

11 Deltagare i EST styrgrupp anges i Bilaga 2. 
12 Modellen har utvecklats av Umeå kommun och används inom det lokala Brottsförebyggande 

rådet i Umeå. 
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7.2.8 EST områdesgrupp 

EST områdesgrupp (Effektiv Samordning för Trygghet) genomförs varje 

månad i Bro, Brunna och Kungsängen och består av en avstämning mellan 

centrala aktörer inom och utom kommunen som fokuserar på aktuella 

händelser och den lokala lägesbilden med fokus på trygghet och 

brottsförebyggande, samt gemensam analys och åtgärder/insatser.  

Bland andra bevakningsbolag, grundskolor, gymnasium, räddningstjänst, 

socialtjänst BOU, ungdomsstödjare, fältgruppen, fritidsgårdar, Upplands-

Brohus, bostadsbolaget Hembla, lokalpolisen och Bro utveckling 

platssamverkan deltar vid dessa möten. 

Vid dessa möten kan oro samt signaler angående våldsbejakande extremism 

lyftas vid behov och information föras vidare till lämplig kontaktperson samt 

enhet.  

Upplands-Bro kommun arbetar i enlighet med metoden EST, Effektiv 

Samordning för Trygghet och använder sig sedan 2020 av Embrace, ett system 

för att kartlägga trygghetsfrågor i form av otrygghetsskapande händelser och 

platser samt brott. Under 2021 kommer preventionssamordnare på 

Avdelningen för Trygghet och säkerhet att undersöka möjligheten att utbilda 

dess inrapportörer i att känna igen och rapportera klotter och symbolik för 

våldsbejakande extremistmiljöer i Embrace-systemet. 
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8 Extern samverkan 

Ett kontinuerligt samarbete med berörda aktörer och bred samverkan är 

grundläggande i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Det 

är därför viktigt att vi identifierar centrala aktörer i ett tidigt skede av arbetet.  

Våra samarbetspartners kan bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om 

den lokala lägesbilden. Strategisk extern samverkan är viktigt i vårt arbete med 

att förbereda arbetet och följa upp processer samt att utveckla effektiva och 

potentiella lösningar.  

Följande aktörer och samverkansforum kan vara viktiga för arbetet på 

området:13 

 

 

 

• CVE – Center mot Våldsbejakande Extremism 

• Föreningar i Upplands-Bro kommun 

• Länsstyrelsen samverkan Stockholm 

• Nationella organisationer och universitet i insatser samt projekt14 

• Regionen (sker genom olika samverkansavtal)  

• Samverkan i Nordvästkommuner/Norrortskommuner 

• Samverkan med angränsande kommuner i Uppsala län 

• Samverkan med nationella myndigheter  

• Trossamfund och religiösa företrädare  

• Ungdomsrådet 

 

 

 

13 Listan återges i alfabetisk ordning. 
14 Exempel på projekt kan vara insatser som rör diskriminering på grund av socioekonomiska 

förhållanden. Detta kan ske i samverkan med nationella organisationer som driver liknande 

projekt tillsammans med kommuner.  
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9 Insatser mot våldsbejakande extremism 

De insatser som utvecklas i arbetet mot våldsbejakande extremism måste 

utformas för olika nivåer, målgrupper och skeden i arbetet. Dessa kan 

beskrivas som generella förebyggande, specifika förebyggande och 

individinriktade insatser.  

En målsättning är att insatserna ska öka kunskapen och medvetenheten om 

frågorna samt att de stärker samverkan på området. När det gäller unga som 

fortfarande går i grundskola och gymnasium är det något enklare att fånga upp 

individer i ett tidigt skede och att utforma insatser.  

Kontaktytorna är däremot mindre mellan kommunen och yngre vuxna i 

åldrarna 20–30 år som deltar eller hotas dras in i våldsbejakande 

extremistmiljöer. Oavsett målgrupp behöver insatserna övervägas och 

utvecklas noga för att uppnå rätt effekt. 

9.1 Generella förebyggande insatser 

Generella förebyggande insatser är breda insatser som omfattar samhällets alla 

medborgare, framförallt barn och ungdomar, enligt rekommendation från den 

nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Det är viktigt med 

tidig prevention i alla våldsbejakande situationer, att lyfta antivåldsbeteende 

och särskilt i fallet extremism. 

Viktiga miljöer här för barn och ungdomar är förskola, skola och 

fritidsverksamheten. Generella förebyggande insatser kan också genomföras i 

samarbete med frivilliga organisationer, inte minst idrottsföreningar, som 

arbetar med barn och ungdomar. Det är av stor vikt att på ett tidigt stadium 

involvera föräldrar och sprida kunskap om barns rätt till en våldsfri miljö samt 

göra föräldrar uppmärksamma på extremismens faror i barnens liv. 

Utbildningsinsatser riktade mot första linjens medarbetare i kommunen kan 

initieras för att öka medvetande- och kunskapsnivån. Här kan interaktiva och 

digitala utbildningar vara ett hjälpmedel i arbetet. I Upplands-Bro kommun kan 

generella förebyggande insatser ske genom: 

• Kompetensutveckling för personal på berörda kontor i organisationen, 

både gällande våldsbejakande extremism och våld generellt.  

• Vidareutbildning av personal på förskolor, grundskolor och gymnasium 

• Att frågor om demokrati och maktutövning lyfts i skolundervisningen15 

 

15 Genom de nationella läroplanerna är demokrati- och värdegrundsfrågor en del i det dagliga 

arbetet i förskolor och skolor. Värdegrunden som ska förmedlas i skolan och som relaterar till 

att värna demokratin mot våldsbejakande extremism är följande: människolivets okränkbarhet, 
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• Återkommande årliga evenemang, ex. Demokratidagen med lämpligt 

demokratitema, berör frågor om dialog och delaktighet för unga  

• Element som kritiskt tänkande och källkritik ska stärka elevernas 

förmåga att hantera information från våldsbejakande grupper 

• Socialkontorets stöd- och behandlingsenhet Solängen, ger stöd till barn, 

ungdomar och deras familjer när de behöver hjälp att lösa olika 

svårigheter och kriser på uppdrag av socialtjänsten. 

• Bryggan, en psykiatrisk mottagning, drivs genom samarbete mellan 

Upplands-Bro kommun samt vårdcentralerna i Bro och Kungsängen. 

Bryggan erbjuder förebyggande stöd för en bättre psykisk hälsa till 

barnfamiljer, barn och unga och stöttar föräldrar i sin föräldraroll. 

• Utvecklad samverkan med samarbetspartners som listats tidigare i 

avsnittet Extern samverkan 

Det är viktigt att lyfta frågor som rör antivåldsbeteende i det förebyggande 

arbetet, sprida kunskap på alla nivåer samt att involvera föräldrar och göra dem 

uppmärksamma på extremismens faror i barn och ungas liv.  

9.2 Specifika förebyggande insatser 

Dessa insatser riktas mot specifika områden, frågor och problem eller unga i 

olika riskgrupper. Specifika förebyggande aktiviteter kan vara:  

• Föreläsningar och workshops för barn, unga och identifierade 

nyckelaktörer i frågor som rör våldsbejakande extremism  

• Specialutbildning av nyckelpersoner på berörda kontor och skola i 

exempelvis dialogverktyg, radikalisering och konflikthantering  

• Att medarbetare med spetskompetens på området kan fungera som ett 

stöd till kollegor 

• Upplands-Bro kommun använder sig av Embrace, ett system för att 

kartlägga trygghetsfrågor i form av skadegörelse, otrygghetsskapande 

händelser samt brott. Under 2021 kommer preventionssamordnaren på 

avdelningen för trygghet och säkerhet att undersöka möjligheten att 

utbilda dess inrapportörer i att känna igen och rapportera klotter och 

symbolik för våldsbejakande extremistmiljöer i Embrace-systemet. 

• Stödja företrädare inom civilsamhället, idrotts- och kulturföreningar 

med flera, att fördjupa värdegrundsarbetet  

• Fördjupad analys om hur vi fångar upp olika grupper som riskerar att 

radikaliseras så inte insatser riktas endast till de utåtagerande  

 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och 

solidaritet mellan människor.  
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Individinriktade förebyggande insatser riktas mot den enskilda individen med 

ett uppvisat riskbeteende. Insatsen kan handla om att utreda, anpassa 

erbjudanden och åtgärder: 

• Utredningar och stöd för personer under 18 år hanteras av barn och 

ungdom på Socialkontoret, medan oro som rör vuxna hanteras av 

vuxenenheten på Socialkontoret. Dessa enheter ska ha specialutbildad 

personal som ska vägleda och anpassa insatser för individen. 

• Stöd till barn som återvänder med en eller två föräldrar som rest till 

konfliktfyllda områden för att stötta terrorverksamhet hanteras av 

Socialkontoret och utreds av barn och ungdom. 

• Kommunens egen personal kan få stöd i analysen om särskilda insatser 

på individnivå i samråd med kommunens konsultationsforum. Forumet 

har en rådgivande funktion och utgör ett stöd till kommunens personal 

(se avsnitt om Organisation och ansvar) 

• Kontakter ska vid behov etableras med trossamfund, organisationer 

som stöttar avhoppare och/ eller nätverk.16 Samverkan med dessa kan 

underlätta utformning av stöd till individen.17  

• Orossamtal från anhöriga ska hanteras av preventionssamordnaren 

dagtid och av tjänsteman i beredskap (TiB) all övrig tid.  

• Frågor som rör misstanke om utbildning för terrorism, planerad eller 

påbörjad krigsresa eller finansiering av krigsresor, hanteras genom 

kontakt med Säkerhetspolisen (SÄPO). Kontakten med SÄPO sker 

genom säkerhetschefen vid Upplands-Bro kommun. 

 

16 En lista på tänkbara samverkansaktörer, utöver listan i avsnittet Extern samverkan, 

presenteras i bilaga 3.  
17 Sannolikt är detta en rimlig väg att gå i de flesta fall för individer med riskbeteende, då det 

generellt är svårt för utomstående att övertyga en person som är på väg att radikaliseras. Ett 

viktigt bidrag är att ge motberättelser till våldsbejakande extremism. 
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Bilaga 1. Deltagare i EST styrgrupp 

Deltagare i EST styrgrupp (2021-02-05) 

• Enhetschef Trygghets- och preventionsenheten, Avdelningen Trygghet 

och säkerhet 

• Socialchef 

• Samhällsbyggnadschef 

• Kultur- och fritidschef 

• Utbildningschef 

• VD Upplands-Brohus 

• Lokalpolisområdeschef/kommunpolis Järfälla Upplands-Bro 
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Bilaga 2. Övriga kontakter  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

Ideella organisationer, stiftelser och kommuner kan söka bidrag från 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projekten ska 

röra initiativ som syftar till att värna demokratin mot våldsbejakande 

extremism. Projektmedel kan sökas för att förebygga antidemokratiska 

beteenden, förhindra radikalisering eller för att stödja individer som vill lämna 

våldsbejakande extremistmiljöer. 

Avhopparverksamheter 

 

• Avhopparjouren, Polisen i Stockholms län 

• Hjälpkällan, avhopp från slutna, religiösa rörelser 

• Konsultationsteam för avhoppare i Malmö, Polisen 

• Samhällspunkten är en förening i Göteborg för unga med frågor och 

funderingar om exempelvis IS/ Daesh 

• Exit arbetar med avhoppare från våldsbejakande extremistmiljöer samt 

sekter. Anhörigstöd är finns här också. 

• Brottsförebyggande centrum i Värmland, AGERA 

 

CVE – center mot våldsbejakande extremism 
 
Center mot våldsbejakande extremism (CVE) arbetar från i huvudsak 

kriminalpolitiska utgångspunkter, och stärker och utvecklar det förebyggande 

arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att 

förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. CVE är placerat 

inom Brottsförebyggande rådet (Brå) och inrättades den 1 januari 2018. 

 

CVE utvecklar det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att 

förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. 

Detta bland annat genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett 

kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och 

samordning i de förebyggande insatserna. 

 

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 7 (11)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 

2021-02-19 

 

 

§ 3 Handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism 

 Dnr KS 20/0647 

Beslut 

Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar handlingsplan 

mot våldsbejakande extremism. 

 

2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger 

Trygghetutskottet i uppdrag att följa upp samt göra mindre revideringar 

i handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 

Sammanfattning 

Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antogs 2016.  

Den är nu uppdaterad efter aktuella funktioner/verksamheter i kommunen.  

Handlingsplanen är uppdaterad med information kring och kommunens 

agerande vid eventuella terroråtervändare/barn till återvändare. 

Handlingsplanen är också uppdaterad utifrån aktuell nationell och lokal 

lägesbild och nationella stödfunktioner för att kunna fungera som stöd för de 

tjänstemän i kommunen som kan vara i behov av denna handlingsplan i sitt 

arbete med radikalisering och våldsbejakande extremism. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2021 

 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Dnr: KS 16/0034 

 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Dnr: KS 20/0647 

Förslag till beslut 

Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar handlingsplan 

mot våldsbejakande extremism. 

 

2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger 

Trygghetutskottet i uppdrag att följa upp samt göra mindre revideringar 

i handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 8 (11)  

 Trygghetsutskottet Sammanträdesdatum: 

2021-02-19 

 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 

och finner att utskottet beslutar enligt det.  

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 19 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-03-17 

 

§ 29 Handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism 

 Dnr KS 20/0647 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas. 
 

2. Trygghetutskottet uppdras att följa upp samt göra mindre revideringar i 
handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Sammanfattning 
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antogs 2016.  

Handlingsplanen är uppdaterad med information kring och kommunens 
agerande vid eventuella terroråtervändare/barn till återvändare samt är nu 
uppdaterad med aktuella funktioner/verksamheter i kommunen 

Handlingsplanen är också uppdaterad utifrån aktuell nationell och lokal 
lägesbild och nationella stödfunktioner för att kunna fungera som stöd för de 
tjänstemän i kommunen som kan vara i behov av denna handlingsplan i sitt 
arbete med radikalisering och våldsbejakande extremism. 

Trygghetsutskottet beslutade den 16 oktober 2020 att ge Kommundirektören i 
uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism. Den 19 februari 2021 hade Trygghetsutskottet tagit del av ett 
förslag till reviderad handlingsplan som utskottet beslutade att föreslå 
Kommunfullmäktige att anta. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2021 

• Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Dnr: KS 16/0034 

• Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Dnr: KS 20/0647 

• Protokollsutdrag från Trygghetsutskottet den 16 oktober 2020 - § 27 
Revidering av handlingsplan våldsbejakande extremism 

• Protokollsutdrag från Trygghetsutskottet den 19 februari 2021 - § 3 
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

   



 

PROTOKOLLSUTDRAG 20 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-03-17 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas. 
 

2. Trygghetutskottet uppdras att följa upp samt göra mindre revideringar i 
handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

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

Beslut skickas till: 

• Juridikfunktionen efter Kommunfullmäktiges beslut. 

 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Katarina Ekroth 
Kommunjurist 
Kansliavdelningen 
   
Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 

2021-03-09 KS 21/0182  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Revidering av 14 och 23 §§ i Reglemente med 
gemensamma bestämmelser för 
kommunstyrelse och verksamhetsnämnder i 
Upplands-Bro kommun 
Kommunledningskontorets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. 14 § revideras enligt förslag i kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse med innebörden att politiska sekreterare medges 
närvarorätt i styrelse och nämnder. 

2. 23 § får en ny lydelse enligt förslag i kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse med innebörden att en protokollsanteckning måste läsas 
upp och godkännas under sammanträdet för att få biläggas protokollet. 

3. Kommunfullmäktige upphäver beslut i ärende med diarienummer 2015-
000056 i vilket kommunfullmäktige beslutade att tillkalla politiska 
sekreterare till kommunstyrelsens sammanträden. 

Sammanfattning 
Det har lyfts ett gemensamt önskemål från samtliga gruppledare att se över 
bestämmelser kring närvarorätt och protokollsanteckning i det gemensamma 
reglementet. Efter dialog gruppledare emellan har kommunledningskontoret 
fått uppdrag att bereda ett förslag i enlighet med de önskemål i de diskussioner 
som har förts. 

Förslaget gällande 14 § innebär att politiska sekreterare medges närvarorätt i 
styrelse och nämnder samt har rätt att ta del av kallelser och handlingar. 

Förslaget gällande 23 § innebär att en protokollsanteckning måste läsas upp 
och godkännas under sammanträdet för att få biläggas protokollet. 

Kommunfullmäktige har år 2015 i ärende med diarienummer 2015-000056 
beslutat om närvarorätt för politiska sekreterare i kommunstyrelsen. I och med 
den föreslagna revideringen av 14 § förlorar tidigare beslut sin betydelse varför 
det tidigare beslutet föreslås upphävas. 



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-03-09 KS 21/0182 

 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2021 

• Presentationsmaterial (pdf) vid möte med gruppledare 

Ärendet 
Det har lyfts ett gemensamt önskemål från samtliga gruppledare att se över 
bestämmelser kring närvarorätt och protokollsanteckning i det gemensamma 
reglementet. Efter dialog gruppledare emellan har kommunledningskontoret 
fått uppdrag att bereda ett förslag i enlighet med de önskemål som kommit 
fram i de diskussioner som har förts. Önskemålen som kommit fram har varit 
att politiska sekreterare ska medges närvarorätt i såväl styrelsen som i 
verksamhetsnämnderna och att en protokollsanteckning måste läsas upp och 
godkännas under sammanträdes för att få biläggas protokollet. 

Dagens lydelse och föreslagna ändringar 
14 § lyder idag: 

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas 
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge 
ledamot av styrelsen denna rätt. Dessa förtroendevalda har i den utsträckning 
nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.   

Närvarorätt föreligger även för den som för protokoll och den som har blivit 
kallad till nämnden för att lämna upplysningar utan att särskilt beslut måste 
fattas under sammanträdet. Härutöver får nämnden medge förtroendevald som 
inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med 
nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig som inte har kallats kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar 
det, får den som kallats delta i överläggningarna.   

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden.  

Nämnden ska vara restriktiv med att bevilja närvarorätt vid ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild och i ärenden i vilka det förekommer 
uppgifter som omfattas av sekretess. 

Föreslagen förändring till 14 §: 

Ett nytt stycke läggs till mellan dagens stycke ett och två: 

Närvarorätt föreligger för ersättare oavsett om denne tjänstgör eller inte och 
för politisk sekreterare. Dessa har även rätt att ta del av kallelser och 
handlingar. 

14 § kommer således att bestå av fem stycken istället för dagens fyra och det 
föreslagna tillägget kommer att vara stycke två. 

 



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-03-09 KS 21/0182 

 
 

23 § lyder idag: 

Närvarande ledamot och ersättare har rätt att delta i överläggningarna och få 
sin mening antecknad till protokollet. Protokollsanteckningen ska lämnas 
skriftligt till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen 
av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Föreslagen ny lydelse av 23 §: 

Närvarande ledamot och ersättare har rätt att delta i överläggningarna och 
uttrycka sin mening. För det fall att protokollsanteckning önskas läggas ska 
denna läsas upp under sammanträdet. Ordförande kan ajournera mötet för att 
möjliggöra detta. Ordförande avgör om protokollsanteckningen får tillföras 
protokollet. Om ordförandens bedömning ifrågasätts, får nämnden ytterst 
avgöra om anteckningen ska tillåtas. Godkänd protokollsanteckning ska 
lämnas skriftligt till sekreteraren under sammanträdet eller senast före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller 
vid omedelbar justering. 

Fullmäktiges tidigare beslut 

Kommunfullmäktige har år 2015 i ärende med diarienummer 2015-000056 
beslutat om närvarorätt för politiska sekreterare i kommunstyrelsen. I och med 
den föreslagna revideringen av 14 § förlorar tidigare beslut sin betydelse varför 
det tidigare beslutet föreslås upphävas. 

Barnperspektiv 
Ett reglemente som reglerar arbetsformer för sammanträden på ett sätt som alla 
partier är överens om leder till effektiva möten där fokus kan ligga på sakfrågor 
istället för formerna för sammanträdet. Detta gagnar samtliga 
kommunmedlemmar, såväl vuxna som barn. 

Kommunledningskontoret 
 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 
Presentationsmaterial (pdf) vid möte med gruppledare 

Beslut sänds till 
• Juridikfunktionen för publicering av reviderat reglemente 
 































 

PROTOKOLLSUTDRAG 24 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-03-17 

 

§ 32 Revidering av 14 och 23 §§ i 
Reglemente med gemensamma 
bestämmelser för kommunstyrelse och 
verksamhetsnämnder i Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 21/0182 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. 14 § revideras enligt förslag i kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse med innebörden att politiska sekreterare medges 
närvarorätt i styrelse och nämnder. 

2. 23 § får en ny lydelse enligt förslag i kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse med innebörden att en protokollsanteckning måste läsas 
upp och godkännas under sammanträdet för att få biläggas protokollet. 

3. Kommunfullmäktige upphäver beslut i ärende med diarienummer 2015-
000056 i vilket kommunfullmäktige beslutade att tillkalla politiska 
sekreterare till kommunstyrelsens sammanträden. 

Sammanfattning 
Det har lyfts ett gemensamt önskemål från samtliga gruppledare att se över 
bestämmelser kring närvarorätt och protokollsanteckning i det gemensamma 
reglementet. Efter dialog gruppledare emellan har kommunledningskontoret 
fått uppdrag att bereda ett förslag i enlighet med de önskemål i de diskussioner 
som har förts. 

Förslaget gällande 14 § innebär att politiska sekreterare medges närvarorätt i 
styrelse och nämnder samt har rätt att ta del av kallelser och handlingar. 

Förslaget gällande 23 § innebär att en protokollsanteckning måste läsas upp 
och godkännas under sammanträdet för att få biläggas protokollet. 

Kommunfullmäktige har år 2015 i ärende med diarienummer 2015-000056 
beslutat om närvarorätt för politiska sekreterare i kommunstyrelsen. I och med 
den föreslagna revideringen av 14 § förlorar tidigare beslut sin betydelse varför 
det tidigare beslutet föreslås upphävas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2021 

• Presentationsmaterial (pdf) vid möte med gruppledare 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 25 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-03-17 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. 14 § revideras enligt förslag i kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse med innebörden att politiska sekreterare medges 
närvarorätt i styrelse och nämnder. 

2. 23 § får en ny lydelse enligt förslag i kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse med innebörden att en protokollsanteckning måste läsas 
upp och godkännas under sammanträdet för att få biläggas protokollet. 

3. Kommunfullmäktige upphäver beslut i ärende med diarienummer 2015-
000056 i vilket kommunfullmäktige beslutade att tillkalla politiska 
sekreterare till kommunstyrelsens sammanträden. 

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

Beslutet skickas till: 

• Juridikfunktionen för publicering av reviderat reglemente 
 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 
Kommunledningskontoret 
 Datum  Diarienummer   
Katarina Ekroth 
Kommunjurist 
Kansliavdelningen 

2021-02-22  KS 21/0148   

Kommunstyrelsen 
     

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Beslut med stöd av pandemilagen delegeras till 
kommunstyrelsen 

Kommunledningskontorets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Beslut med stöd av pandemilagen delegeras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Pandemilagen möjliggör för regeringen att delegera möjligheten att meddela 
föreskrifter med syfte att förhindra eller förebygga smittspridningen. Vad gäller 
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande plats framgår det direkt av lagen att regeringen kan delegera till 
en viss kommun att meddela sådana föreskrifter. Beslut om föreskrifter som 
begränsar människors liv på det sätt som är möjligt genom pandemilagen får 
avses falla in under den kategorin av beslut i en kommun som är förbehållet 
kommunfullmäktige. Dock kan situationer där behovet av föreskrifter 
uppkommer uppstå mycket hastigt. Det är därför viktigt att kommunen har 
möjliggjort en snabbare beslutsprocess än den att beslutet om föreskrifter ska 
fattas av kommunfullmäktige vid varje tillfälle som behovet uppstår. Om 
beslutet att meddela föreskrifter delegeras till kommunstyrelsen möjliggörs att 
beslutet kan fattas med kortare varsel. Om behovet skulle vara mycket akut och 
uppstå mycket hastigt finns även möjligheten att fatta ett brådskande 
ordförandebeslut. Det är inte osannolikt att behovet av föreskrifter till exempel 
kan uppstå för att reglera besökare till kommunens badplatser när badsäsongen 
kommer igång. Det är därför mycket viktigt att delegation att fatta dessa beslut 
ges till kommunstyrelsen så snart som möjligt så att beslutsberedskapen är god 
för det fall att behovet av föreskrifter uppstår. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2021 

Ärendet 
Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 som mer allmänt kallas ”pandemilagen”, gäller utöver 
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smittskyddslagen och ordningslagen. Den nya lagen kompletterar de övriga 
angivna lagarna och har företräde i de fall som samma fråga regleras i flera 
lagar. 

Skyldighet för verksamhetsutövare att förebygga smittspridning 
Den som bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet som avses i lagen är 
skyldig att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Verksamheten ska så 
långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att 
människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. 
Pandemilagen ger dock det allmänna att införa ytterligare begränsningar för att 
förebygga smittspridning. 

Allmänna förutsättningar för att införa särskilda begränsningar  

Om det är nödvändigt för att förhindra smittspridningen av covid-19 får det 
allmänna meddela föreskrifter och beslut om särskilda begränsningar. Det 
måste alltså finnas en koppling mellan begränsningen och den önskade 
effekten. Föreskrifterna och besluten får inte heler vara mer långtgående än vad 
som är försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa. 

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om att den som ordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning som omfattas av ordningslagen ska vidta smittskyddsåtgärder. 
Föreskrifterna får innebära krav på begränsning av antalet deltagare, minsta 
avstånd mellan deltagare med anvisade platser, begränsning av tiden för 
sammankomsten eller tillställningen samt andra åtgärder för att förhindra 
smittspridningen. 

Fritids- eller kulturverksamhet och handelsplatser 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en plats för fritids- eller 
kulturverksamhet respektive på en handelsplats ska vidta smittskyddsåtgärder. 
Sådana platser kan vara gym, badhus, bibliotek, varuhus, gallerior med mera. 
Föreskrifter får innebära krav på begränsning av antalet besökare, öppettider 
samt andra åtgärder för att förhindra smittspridningen. 

Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om att den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller 
ansvarar för lokaler eller områden som är avsedda att användas av resenärer i 
kollektivtrafik eller flygtrafik, ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana 
föreskrifter får innebära krav på begränsning av antalet personer på färdmedel, 
begränsning av antalet personer i lokaler eller på områden som är avsedda att 
användas av resenärer, begränsning av den tid under vilken trafiken bedrivs 
samt andra åtgärder för att förhindra smittspridning. 
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Platser för privata sammankomster 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om att smittskyddsåtgärder ska vidtas av den som, inom ramen för 
en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller upplåter en lokal, ett 
område eller ett utrymme för en tillställning eller någon annan liknande privat 
sammankomst. Med användning menas att verksamhetsutövaren har kontroll 
över platsen när sammankomsten äger rum. Det spelar ingen roll om det utgår 
ersättning eller inte vid upplåtelse. Sådana föreskrifter får innebära krav på 
begränsning av antalet deltagare, begränsning av tiden för sammankomsten 
samt andra åtgärder för att förhindra smittspridning. 

Förbud mot att samlas i sällskap av en viss storlek 

Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot att samlas i ett sällskap av 
en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde. Sådana föreskrifter får 
inte innebära ett förbud som omfattar sällskap som tillhör samma hushåll. 
Föreskrifterna får inte heller innebära ett förbud som omfattar sammankomster 
som med hänsyn till syftet med sammankomsten och övriga omständigheter är 
befogade. 

Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser 

Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 
Förbudet får dock inte vara av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot 
att förflytta sig inom riket. Det får inte heller i övrigt innebära obefogade 
inskränkningar i enskildas frihet. Innan en kommun meddelar sådant förbud 
ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig 
över kommunens förslag. 

Förbud mot eller stängning av verksamhet 

Om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga får regeringen meddela 
föreskrifter om förbud mot sådan verksamhet som avses i lagen. Ett förbud 
eller nedstängning ska prövas av riksdagen inom en vecka från den dag 
föreskriften beslutades. 

Beslut om särskilda begräsningar i enskilda fall 

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om sådana särskilda begränsningar som 
avses i lagen och ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren. Det kan till 
exempel ske om det förekommer en omfattande smittspridning som kan 
kopplas till en viss verksamhet. 
  



 

Upplands-Bro kommun Datum   4 (5)  
2021-02-22   

 
 

Tillsyn och befogenheter 

Länsstyrelsen utövar tillsyn över att föreskrifter och beslut följs. Den som 
bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet som avses i lagen har en 
skyldighet att lämna de upplysningar och handlingar till länsstyrelsen som 
behövs för tillsynen samt ge länsstyrelsen tillträde till lokaler, områden och 
utrymmen där verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen får också besluta om 
förelägganden som behövs för tillsynen och för att föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen ska följas. Förelägganden får förenas med vite. 

Polismyndigheten får ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift eller ett beslut som har 
meddelats med stöd av lagen. Det gäller dock endast om mindre ingripande 
åtgärder har visat sig vara otillräckliga för att hindra fortsatta överträdelser av 
föreskriften eller beslutet. Polismyndigheten får avvisa eller avlägsna deltagare 
och åskådare, samt förbjuda tillträde till ett visst område eller utrymme om det 
behövs för att syftet med beslutet ska uppnås.  

Straff 

Den som bryter mot ett förbud mot att samlas i sällskap av en viss storlek eller 
mot ett förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser kan dömas till 
penningböter. 

Ikraftträdande m.m. 

Pandemilagen började gälla den 10 januari 2021 och upphör att gälla vid 
utgången av september 2021. Efter lagens upphörande gäller dock lagen 
fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före upphörandet. 

Kommunens roll med anledning av pandemilagen 

Pandemilagen möjliggör för regeringen att delegera möjligheten att meddela 
föreskrifter med syfte att förhindra eller förebygga smittspridningen. Vad gäller 
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande plats framgår det direkt av lagen att regeringen kan delegera till 
en viss kommun att meddela sådana föreskrifter. Enligt 5 kap. 1 § 
kommunallagen ska fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt. Beslut om föreskrifter som begränsar människors liv 
på det sätt som är möjligt genom pandemilagen får avses falla in under den 
kategorin av beslut i en kommun som är förbehållet kommunfullmäktige. Dock 
kan situationer där behovet av föreskrifter uppkommer uppstå mycket hastigt. 
Det är därför viktigt att kommunen har möjliggjort en hastigare beslutsprocess 
än den att beslutet om föreskrifter ska fattas av kommunfullmäktige vid varje 
tillfälle som behovet uppstår. Om beslutet att meddela föreskrifter delegeras till 
kommunstyrelsen möjliggörs att beslutet kan fattas med kortare varsel. Om 
behovet skulle vara mycket akut och uppstå mycket hastigt finns även 
möjligheten att fatta ett brådskande ordförandebeslut. Det är inte osannolikt att 
behovet av föreskrifter till exempel kan uppstå för att reglera besökare till 
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kommunens badplatser när badsäsongen kommer igång. Det är därför mycket 
viktigt att delegation att fatta dessa beslut ges till kommunstyrelsen så snart 
som möjligt så att beslutsberedskapen är god för det fall att behovet av 
föreskrifter uppstår. Om kommunfullmäktige beslutar att delegera beslut med 
stöd av pandemilagen till kommunstyrelsen kommer delegationen att tillföras 
kommunstyrelsens reglemente. 

Barnperspektiv 
Under rådande pandemi kan situationer som kräver beslut om att begränsa 
människors möjlighet att röra sig fritt och samlas hastigt uppstå. För att 
förebygga smittspridningen på ett effektivt sätt är det inte sällan snabba 
åtgärder och beslut som krävs. Att möjliggöra en snabb beslutsväg för de fall 
där behovet av detta uppstår är att ta ansvar för, och värna om livet för alla 
kommuninvånare, inte minst alla barn som bor i Upplands-Bro. 
 

Kommunledningskontoret  
 

 
Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 
 
 

Beslut sänds till 
• Samtliga nämnder 
• Juridikfunktionen för revidering och publicering av reglemente 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-03-17 

 

§ 33 Beslut med stöd av pandemilagen 
delegeras till kommunstyrelsen 

 Dnr KS 21/0148 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Beslut med stöd av pandemilagen delegeras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Pandemilagen möjliggör för regeringen att delegera möjligheten att meddela 
föreskrifter med syfte att förhindra eller förebygga smittspridningen. Vad gäller 
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande plats framgår det direkt av lagen att regeringen kan delegera till 
en viss kommun att meddela sådana föreskrifter. Beslut om föreskrifter som 
begränsar människors liv på det sätt som är möjligt genom pandemilagen får 
avses falla in under den kategorin av beslut i en kommun som är förbehållet 
kommunfullmäktige. Dock kan situationer där behovet av föreskrifter 
uppkommer uppstå mycket hastigt. Det är därför viktigt att kommunen har 
möjliggjort en snabbare beslutsprocess än den att beslutet om föreskrifter ska 
fattas av kommunfullmäktige vid varje tillfälle som behovet uppstår. Om 
beslutet att meddela föreskrifter delegeras till kommunstyrelsen möjliggörs att 
beslutet kan fattas med kortare varsel. Om behovet skulle vara mycket akut och 
uppstå mycket hastigt finns även möjligheten att fatta ett brådskande 
ordförandebeslut. Det är inte osannolikt att behovet av föreskrifter till exempel 
kan uppstå för att reglera besökare till kommunens badplatser när badsäsongen 
kommer igång. Det är därför mycket viktigt att delegation att fatta dessa beslut 
ges till kommunstyrelsen så snart som möjligt så att beslutsberedskapen är god 
för det fall att behovet av föreskrifter uppstår. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Beslut med stöd av pandemilagen delegeras till kommunstyrelsen. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-03-17 

 

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

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder 
• Juridikfunktionen för revidering och publicering av reglemente 

 

 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Julia Parkin 
Biträdande jurist 
Kansliavdelningen 
   
Julia.Parkin@upplands-bro.se 

   KS 21/0163  

Kommunstyrelsen 
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Fördelning av statsbidraget tillfällig förstärkning 
av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

1. Samtliga medel från statsbidraget Tillfällig förstärkning av statligt stöd 
till skolväsendet 2021 ska fördelas på verksamheter inom gymnasie- 
och arbetslivsnämnden och utbildningsnämnden. 

2. Den totala summan 3 364 879 kronor fördelas med 812 029 kronor till 
gymnasie- och arbetslivsnämnden och 2 552 850 kronor till 
utbildningsnämnden.  

Sammanfattning 
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i 
Sverige med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 
får den utbildning som de har rätt till, trots pandemin. Det totala beloppet av 
statsbidraget ska fördelas på kommunerna proportionerligt utifrån antalet barn 
och unga i åldern 6-19 år. För Upplands-Bro kommun uppgår statsbidraget till 
3 364 879 kronor fördelat på två utbetalningar; en under februari 2021 och en 
under juni 2021. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att medlen ska tillfalla gymnasie- och 
arbetslivsnämnden med 812 029 kronor och 2 552 850 kronor till 
utbildningsnämnden. Beräkningen grundas i en fördelning med cirka 667 
kronor per i Upplands-Bro folkbokförd elev i grundskola och gymnasieskola. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021 

Ärendet 
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i 
Sverige med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 
får den utbildning som de har rätt till, trots pandemin. Skolverket har givits 
uppdraget att fördela statsbidraget och det totala beloppet ska fördelas på 



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-02-26 KS 21/0163 

 
 

kommunerna proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år. För 
Upplands-Bro kommun uppgår statsbidraget till 3 364 879 kronor fördelat på 
två utbetalningstillfällen. Hälften av pengarna betalas ut i februari och den 
andra hälften betalas ut i juni. Pengarna ska användas till insatser i kommunala 
och fristående skolor. 

Skolverket meddelar att det är upp till kommunen själv att bestämma utifrån 
sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser 
i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan 
samt vuxenutbildningen. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska 
beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att medlen ska tillfalla gymnasie- och 
arbetslivsnämnden med 812 029 kronor och 2 552 850 kronor till 
utbildningsnämnden. Beräkningen grundas i en fördelning med cirka 667 
kronor per i Upplands-Bro folkbokförd elev i grundskola och gymnasieskola. 

Barnperspektiv 
Föreliggande pandemi har en stark påverkan på vårt samhälle. Genom olika 
åtgärder i skolan för att minska smittspridningen i samhället har många barn 
och unga ställts inför stora utmaningar med förändrade undervisningsformer 
m.m. Statsbidraget syftar till användas inom skolväsendet för att säkerställa att 
barn och elever får den undervisning de har rätt till, trots pandemin. 
 

Kommunledningskontoret  

 
Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 
 

Beslut sänds till 
• Utbildningschef 
• Utbildningsnämnden  
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden  
 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 29 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-03-17 

 

§ 35 Fördelning av statsbidraget tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 

 Dnr KS 21/0163 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

1. Samtliga medel från statsbidraget Tillfällig förstärkning av statligt stöd 
till skolväsendet 2021 ska fördelas på verksamheter inom gymnasie- 
och arbetslivsnämnden och utbildningsnämnden. 

2. Den totala summan 3 364 879 kronor fördelas med 812 029 kronor till 
gymnasie- och arbetslivsnämnden och 2 552 850 kronor till 
utbildningsnämnden.  

Sammanfattning 
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i 
Sverige med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 
får den utbildning som de har rätt till, trots pandemin. Det totala beloppet av 
statsbidraget ska fördelas på kommunerna proportionerligt utifrån antalet barn 
och unga i åldern 6-19 år. För Upplands-Bro kommun uppgår statsbidraget till 
3 364 879 kronor fördelat på två utbetalningar; en under februari 2021 och en 
under juni 2021. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att medlen ska tillfalla gymnasie- och 
arbetslivsnämnden med 812 029 kronor och 2 552 850 kronor till 
utbildningsnämnden. Beräkningen grundas i en fördelning med cirka 667 
kronor per i Upplands-Bro folkbokförd elev i grundskola och gymnasieskola. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

1. Samtliga medel från statsbidraget Tillfällig förstärkning av statligt stöd 
till skolväsendet 2021 ska fördelas på verksamheter inom gymnasie- 
och arbetslivsnämnden och utbildningsnämnden. 

2. Den totala summan 3 364 879 kronor fördelas med 812 029 kronor till 
gymnasie- och arbetslivsnämnden och 2 552 850 kronor till 
utbildningsnämnden.  



 

PROTOKOLLSUTDRAG 30 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-03-17 

 

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

Beslutet skickas till: 

• Utbildningschef 
• Utbildningsnämnden  
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden  

 

 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 
Kansliavdelningen 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-03-10 KS 20/0793  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Christina Brofalk (C) som 
ledamot till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB 2021 

Förslag till beslut 
Christina Brofalk (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021. 

Sammanfattning 
Christina Brofalk (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 8 mars 2021. 

Barnperspektiv 
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 
• Christina Brofalk (C) 
• Upplands-Bro Kommunföretag AB 
• Sekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 
Kansliavdelningen 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-03-04 KS 21/0034  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Per-Olof Ekstrand (SD) som 
ersättare i Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Per-Olof Ekstrand (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Per-Olof Ekstrand (SD) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 27 februari 2021. 

Barnperspektiv 
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 
• Per-Olof Ekstrand (SD) 
• Utbildningsnämnden 
• Kansliavdelningen 
• Politisk sekreterare 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 
Kansliavdelningen 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-03-10 KS 20/0793  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Mattias Peterson (C) som 
ersättare till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunföretag AB 2021 

Förslag till beslut 
Mattias Peterson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare till styrelsen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021. 

Sammanfattning 
Mattias Peterson (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 8 mars 2021. 

Barnperspektiv 
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 
• Mattias Peterson (C) 
• Upplands-Bro Kommunföretag AB 
• Sekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 
 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 
Kansliavdelningen 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-03-08 KS 21/0034  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Gunilla Nyberg (KD) som 
ersättare i Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Gunilla Nyberg (KD) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Gunilla Nyberg (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 8 mars 2021. 

Barnperspektiv 
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 
• Gunilla Nyberg (KD) 
• Utbildningsnämnden 
• Sekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 
Kansliavdelningen 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-03-04 KS 21/0035  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Per-Olof Ekstrand (SD) som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 
Per-Olof Ekstrand (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- 
och arbetslivsnämnden. 

Sammanfattning 
Per-Olof Ekstrand (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Begäran om entledigande inkommen den 27 februari 2021. 

Barnperspektiv 
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 
• Per-Olof Ekstrand (SD) 
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
• Kansliavdelningen 
• Politisk sekreterare 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 
Kansliavdelningen 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-03-10 KS 20/0793  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ledamot till styrelsen för Upplands-
Bro Kommunföretag AB 2021 efter Christina 
Brofalk (C)  

Förslag till beslut 
XX (C) utses till ny ledamot till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag 
AB 2021 efter Christina Brofalk (C). 

Sammanfattning 
Christina Brofalk (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB. 
Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ledamot till styrelsen för Upplands-
Bro Kommunföretag AB 2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2021. 

Barnperspektiv 
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 
• Den valde 
• Upplands-Bro Kommunföretag AB 
• Sekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 
Kansliavdelningen 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-03-10 KS 20/0793  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare till styrelsen för Upplands-
Bro Kommunföretag AB 2021 efter Mattias 
Peterson (C) 

Förslag till beslut 
XX (C) utses till ny ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag 
AB 2021 efter Mattias Peterson (C). 

Sammanfattning 
Mattias Peterson (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB. 
Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare till styrelsen för Upplands-
Bro Kommunföretag AB 2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2021. 

Barnperspektiv 
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 
• Den valde 
• Upplands-Bro Kommunföretag AB 
• Sekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 
Kansliavdelningen 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-03-10 KS 20/0794  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare till styrelsen för Upplands-
Bro Kommunfastigheter AB 2021 efter Daphne 
Frithiofsen (C) 

Förslag till beslut 
XX (C) utses till ny ersättare till styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB 2021 efter Daphne Frithiofsen (C). 

Sammanfattning 
Daphne Fritihofsen (C) är från och med den 30 oktober 2020 mantalsskriven på 
annan ort. Hennes uppdrag som ersättare i styrelsen för Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB har därmed upphört. Kommunfullmäktige behöver 
därför utse en ny ersättare i styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter 
AB 2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2020. 

Barnperspektiv 
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 
• Den valde 
• Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
• Sekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 
Kansliavdelningen 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-03-04 KS 21/0034  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Per-Olof Ekstrand (SD)  

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Per-Olof Ekstrand 
(SD). 

Sammanfattning 
Per-Olof Ekstrand (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 
ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2021. 

Barnperspektiv 
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 
• Den valde 
• Utbildningsnämnden 
• Kansliavdelningen 
• Politisk sekreterare 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 
Kansliavdelningen 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-03-08 KS 21/0034  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Gunilla Nyberg (KD) 

Förslag till beslut 
XX (KD) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Gunilla Nyberg 
(KD). 

Sammanfattning 
Gunilla Nyberg (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 
ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2021. 

Barnperspektiv 
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 
• Den valde 
• Utbildningsnämnden 
• Sekreterare 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 
Kansliavdelningen 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-03-04 KS 21/0035  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Per-Olof Ekstrand (SD)  

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Per-
Olof Ekstrand (SD). 

Sammanfattning 
Per-Olof Ekstrand (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför 
utse en ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2021. 

Barnperspektiv 
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 
• Den valde 
• Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
• Kansliavdelningen 
• Politisk sekreterare 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 
Kansliavdelningen 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-01-22 KS 21/0033  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Anette Nyberg (SD) 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Anette 
Nyberg (SD). 

Sammanfattning 
Anette Nyberg (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 
i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2021. 

Barnperspektiv 
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 
• Den valde 
• Äldre- och omsorgsnämnden 
• Kansliavdelningen 
• Politisk sekreterare 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 
Kansliavdelningen 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-02-16 KS 21/0033  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Johan af Ugglas (M) 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Johan af 
Ugglas. 

Sammanfattning 
Johan af Ugglas har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 februari 2021. 

Barnperspektiv 
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 
• Den valde 
• Äldre- och omsorgsnämnden 
• Kansliavdelningen 
• Politisk sekreterare 
 




