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

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

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

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kultur- och fritidspolitisk strategi 2030 – en angelägenhet för alla

2030 är kultur- och fritidsfrågor allas angelägenhet. Kultur- och
fritidsverksamheterna är det livsviktiga kittet som samverkar brett. Skapar
värden mellan husen tillsammans med samhällsbyggnadskontoret. Minskar
social isolering tillsammans med socialkontoret. Främjar nyfiken förflyttning
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tillsammans med utbildningskontoret och näringsliv. Kommunicerar och
interagerar med många olika språk med invånarna och civilsamhället.
Även att främja det fria konst- och kulturlivet är en angelägenhet för alla 2030,
som en central roll och utvecklingsmotor för transformation, innovation och
utveckling i sig. Forskning, utbildning, näring och kultur samverkar.
Process och metoder för att ta fram en k ultur- och fritidspolitisk strategi

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

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2021.



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

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

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

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

I arbetet med att ta fram strategin har kultur- och fritidskontoret tagit fasta på
ett av Upplands-Bro kommuns sex övergripande mål, ”Stärka demokratininvånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och
samhället i stort”.
För att utforma en strategi som är relevant för alla den berör, människor som
lever, verkar och besöker Upplands-Bro kommun har kultur-och fritidskontoret
valt att arbeta med flera olika metoder. Med bred delaktighet och dialog i det
absolut främsta rummet.
Genom att på olika sätt synliggöra själva processen och genom detta involvera
och blanda representanter från föreningsliv, fria kulturskapare, ungdomar,
förtroendevalda och tjänstepersoner i olika dialoger och forum har vi inlett en
kultur- och fritidspolitisk resa tillsammans.

4 (10)

1 Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro kommun 2022-2030 - KFN 21/0214-1 Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro kommun 2022-2030 : Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro kommun 2022-2030

Datum

Vår beteckning

2021-11-29

KFN 21/0214

Kommunledningskontoret
Resan startade i början av 2021 och under hela året har sedan människor i
Upplands-Bro kommun gemensamt blickat framåt mot 2030. I workshops och
dialoger, filmskapande och intervjuer har drömmar och resonemang om hur
kultur- och fritidslivet ser ut 2030 lyssnats in, delats och fångats upp.
Att ta fram en kultur- och fritidspolitisk strategi under 2021 har på grund av
covid-19-pandemin som rått under året påverkat formen för insamling av
information, synpunkter, och genomförande av olika slags dialoger. Tack vare
att samhället under 2020 redan hunnit ställa om till mer digitala former att
arbeta på har många värdefulla samtal och diskussioner kunnat genomföras via
digitala möten.
För att bredda förutsättningarna för deltagande ytterligare, användes också
enkäter med framåtblickande frågor till föreningar och invånare i UpplandsBro.
Work shop och dialog

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


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



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



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



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

Film och intervju som redsk ap

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

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


Enkätundersökning till föreningar genomfördes under sommaren 2021.



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



Stockholmsenkäten, undersökning om ungdomars levnadsvanor
genomförd av Stockholm stad.



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



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

I samk lang med

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














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

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

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

13.300

Fria Kulturskapare, 3-6 representanter,
arvoden

13.500

Föreningslivet, 24 representanter

0

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

80.000

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

80.000

Unga utbildning inför workshops,
8 tillfällen av tjänsteperson

700

Gestaltning novell, författararvode

15.500

Gestaltning musik, kompositörsarvode

15.000

Totalt

218.000

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

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

Eva Falk

Kultur- och fritidschef

Verksamhetsutvecklare

Karin Haglund
Utredare

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



Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-12-15

KFN 20/0177

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Hannah.Rydstedt@upplands -bro.se

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

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

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

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

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Stödformerna riktar sig huvudsakligen till ideella föreningar, framför allt de
som bedriver ungdomsverksamhet. Förslaget till nya regler öppnar dock upp ett
par bidragsformer även för andra.
Kultur- och fritidsk ontorets slutsatser

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

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 15 december 2021.



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



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



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


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



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



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



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



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



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

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

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













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

Stödformer i förslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avdelningschef idrott förening

Karin Haglund
Utredare

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


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

1

Allmänna bestämmelser

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

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

•

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

Kontroll
•

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

•

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

2

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

Normbidrag

Föreningar som uppfyller nedanstående villkor kan erhålla normbidrag.
•

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

•

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

•

Föreningen skall ha minst 10 bidragsberättigade medlemmar boende i
kommunen.

•

Föreningen skall ha minst 10 bidragsberättigade sammankomster/år.

•

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

•

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

•

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

•

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

3-20 år

•

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

•

För handikappföreningar gäller ingen övre åldersgräns.

•

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

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

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

•

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

Normbidrag utgår som:
•

Startbidrag.

•

Grundbidrag.

•

Förstärkt grundbidrag

•

Aktivitetsbidrag.

•

Ledarutbildningsbidrag.

•

Särskilt stöd
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2.1

Startbidrag

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

Protokollshandlingar från konstituerande möte.

•

Stadgar.

•

Medlemsförteckning eller revisionsstyrkt intyg om antal medlemmar

•

enligt de allmänna bestämmelserna.

•

Bevis på anslutning till riksorganisation.

•

Uppgift om föreningens postgiro- eller bankgironummer.

•

Uppgift om organisationsnummer.

Sid 7 av 18

2 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

Bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro
kommun

2.2

Grundbidrag

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

Förstärkt grundbidrag

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

Aktivitetsbidrag

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

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

•

som varar minst 60 minuter.

Sid 9 av 18

2 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

Bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro
kommun

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

Ledarutbildningsbidrag

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

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

•

egen ungdomsledarutbildning anordnad via lokala kurser.
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Bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro
kommun

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

4 000 kr

100-299

6 000 kr

300-499

8 000 kr

500-899

10 000 kr

900-1199

12 000 kr

1200-

16 000 kr

Utbetalning sker sedan med full kostnadstäckning för varje kurs så länge den
tilldelade bidragssumman räcker.
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Bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro
kommun

2.5.4 Ansökan
Ansökan om ledarutbildningsbidrag sker på särskild blankett till Kultur- och
fritidsnämnden senast en månad efter genomgången kurs. Till ansökan skall
bifogas kursintyg, kostnadsredovisning och i förekommande fall kursprogram.
2.6

Särskilt stöd

2.6.1 Ändamål
Utöver normbidragen kan samtliga föreningar, som har sin huvudsakliga
verksamhet i kommunen, söka bidrag till särskilda ändamål. I detta
sammanhang avses lägerbidrag, lokalutrustning samt bidrag till verksamhet
vars behov ej kan täckas av övriga bidragsformer.
2.6.2 Utformning
Inkomna bidragsansökningar behandlas under november månad.
Ansökningarna vägs i förhållande till varandra och inom ramen för Kultur- och
fritidsnämnden avsatta medel för Särskilt stöd.
2.6.3 Villkor
Bidrag utgår för verksamheter eller inköp som genomförts under den närmast
föregående 12-månadersperioden (1 november-31 oktober). I speciella fall kan
bidrag ges till planerade verksamheter och inköp. I de fall bidragssökande
förening/organisation inte är direkt kvalificerad i enlighet med de allmänna
bestämmelserna skall verifikation på att föreningen uppfyller kraven på
elementär föreningsstatus (dvs demokratiskt uppbyggd förening med vald
styrelse och antagna stadgar) bifogas ansökan.
2.6.4 Ansökan
Ansökan sker på särskild blankett vilken skall vara inlämnad senast den 1
november. Med ansökan bifogas särskild beskrivning av innehåll och syfte,
samt en kostnadsredovisning av aktuellt bidragsprojekt.
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Bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro
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3

Kulturverksamhetsbidrag

3.1

Projektbidrag

3.1.1 Ändamål
Projekt med följande inriktning:
•

Tillvaratagande eller förmedling av kulturarvet.

•

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

Bidraget avser tidsbegränsade projekt och arrangemang. Syftet är att ta vara på
aktiviteter som ligger utanför det traditionella föreningslivet och på ett
obyråkratiskt sätt stödja dessa.
3.1.2 Utformning
Inkomna bidragsansökningar behandlas löpande under året. Ansökningarna
vägs i förhållande till varandra och inom ramen för Kultur- och fritidsnämnden
avsatta medel för projektbidrag.
3.1.3 Villkor
Bidrag utgår till planerade verksamheter.
Bidrag kan utgå till alla sorters föreningar/organisationer med verksamhet i
Upplands-Bro.
I de fall då bidragssökande inte har full föreningsstatus och därmed inte är
direkt kvalificerad i enlighet med de allmänna bestämmelserna kan stöd ändå
utgå genom samverkan med annan kommunal verksamhet.
3.1.4 Ansökan
Ansökan sker löpande under året på särskild blankett vilken skall vara
inlämnad i god tid innan projektet startar.

Sid 13 av 18

2 Ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun

Bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro
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Med ansökan bifogas särskild beskrivning av innehåll och syfte, samt en
kostnadskalkyl. Kalkylen skall redovisa såväl beräknade utgifter som intäkter.
Dessutom skall föreningens/sammanslutningens möjligheter till egen - eller
annan extern - finansiering redovisas.
Genomfört program/projekt skall alltid redovisas på blankett för redovisning.
Medel som inte nyttjas till det ändamål som angivits i ansökan skall återbetalas
till kultur- och fritidsnämnden en månad efter avslutat projekt.
3.2

Verksamhetsbidrag

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

Driftbidrag

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

En snabb slant

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

4

Övriga bidrag

4.1

Lovbidrag

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

Bidrag till öppen sporthall

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

Jämställdhets- och integrationsbidrag

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

ordinarie verksamhet

•

bidrag till enskilda personer

•

fasta anställningar

•

hyreskostnader för egna lokaler

•

investeringar/inventarier

•

studiecirkelverksamhet

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

5

Viktiga datum

31 mars

Grundbidrag
Förstärkt grundbidrag

15 augusti

Vårterminen - aktivitetsbidrag

15 februari

Höstterminen - aktivitetsbidrag

1 november

Särskilt stöd

Löpande under året

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

Håbo-Tibble 26/3 2020
För styrelsen Håtuna Håbo-Tibble socknars hembygdsförening
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Kungsängen 2020-03-29

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

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

Med vänlig hälsning
Kungsängens SK
Styrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Rasmus Sjödahl

2021-12-09

KFN 19/0188

Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidsnämnden

Er beteckning

KS 16/0265

Rasmus.Sjodahl@upplands -bro.se

Yttrande - Detaljplan Kungsängen-Tibble 1:331
m.fl (Norrboda-Brunna handels- och
verksamhetsområde)
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till
yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Enligt beslut i samhällsbyggnadsutskottet, 27 oktober 2021 § 59, sänds förslag
till detaljplan för Norrboda Brunna handels- och verksamhetsområde
(KungsängensTibble 1:133 m.fl.), nr 1301Ä2, ut för granskning enligt regler
för utökat planförfarande, plan- och bygglagen [2010:900 i lydelse efter den 1
januari 2015].
Planområdet ligger nordväst om Kungsängens tätort, intill väg E18, trafikplats
Brunna och omfattar cirka 9 hektar. För planområdet finns idag en gällande
detaljplan som medger handel och verksamhet. Området är delvis utbyggt.
Kommunstyrelsen beslutade om nytt planuppdrag 5 oktober 2016, § 135, i
syfte att ta fram förslag till ny detaljplan för området. Planförslaget har tidigare
varit utskickat för samråd under hösten 2019.
Syftet med en ny detaljplan är att skapa förutsättningar i området som bättre
stämmer överens med efterfrågan på marknaden avseende markanvändningen.
Inom området ska de nya byggrätterna skapa förutsättningar för att möjliggöra
för cirka 470 bostäder (varav 100 radhus och 375 lägenheter), mindre
centrumverksamheter, en grundskola för cirka 500 elever med fullstor
idrottshall, samt möjligheter till trygghetsboende och förskola. Syftet med
detaljplanen är även att den lastgata som ligger norr om handelsplatsen och
idag är planlagd som kvartersmark istället omvandlas till allmän plats (gata).

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Planförslaget avviker från inriktningen i kommunens översiktsplan.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra risk för betydande
miljöpåverkan.
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare under samrådet yttrat sig gällande
förslagen detaljplan.
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Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 9
december 2021



Granskningshandlingar av förslag till detaljplan för Norrboda Brunna
handels- och verksamhetsområde. Länk till granskningshandlingar finns
i meddelandet.



Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 3
december 2019.



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 26
november 2019.

Ärendet
Enligt beslut i samhällsbyggnadsutskottet, 27 oktober 2021 § 59, sänds förslag
till detaljplan för Norrboda Brunna handels- och verksamhetsområde
(KungsängensTibble 1:133 m.fl.), nr 1301Ä2, ut för granskning enligt regler
för utökat planförfarande, plan- och bygglagen [2010:900 i lydelse efter den 1
januari 2015].
Planområdet ligger nordväst om Kungsängens tätort, intill väg E18, trafikplats
Brunna och omfattar cirka 9 hektar. För planområdet finns idag en gällande
detaljplan som medger handel och verksamhet. Området är delvis utbyggt.
Kommunstyrelsen beslutade om nytt planuppdrag 5 oktober 2016, § 135, i
syfte att ta fram förslag till ny detaljplan för området. Planförslaget har tidigare
varit utskickat för samråd under hösten 2019.
Syftet med en ny detaljplan är att skapa förutsättningar i området som bättre
stämmer överens med efterfrågan på marknaden avseende markanvändningen.
Inom området ska de nya byggrätterna skapa förutsättningar för att möjliggöra
för cirka 470 bostäder (varav 100 radhus och 375 lägenheter), mindre
centrumverksamheter, en grundskola för cirka 500 elever med fullstor
idrottshall, samt möjligheter till trygghetsboende och förskola. Syftet med
detaljplanen är även att den lastgata som ligger norr om handelsplatsen och
idag är planlagd som kvartersmark istället omvandlas till allmän plats (gata).
Planförslaget avviker från inriktningen i kommunens översiktsplan.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra risk för betydande
miljöpåverkan.
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare under samrådet yttrat sig gällande
förslagen detaljplan.
Kultur- och fritidskontorets yttrande
Kultur- och fritidskontoret ställer sig positiva till planen. Planområdet är redan
delvis utbyggt och ansluter dessutom till närliggande bebyggda områden. Det
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är fördelaktigt att skapa förutsättningar i området som bättre stämmer överens
med efterfrågan.
Det är positivt att planförslaget innefattar grönstråk och utemiljöer som
inbjuder till fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna. Det kan utgöra
en tillgång för både boende och skolbarn.
I samrådet poängterade kultur-och fritidsnämnden att det i lokalresursplanen är
fastslaget: ”I Upplands-Bro kommun bygger vi fullstora sporthallar med
multifunktionalitet för att uppnå bästa möjliga samordningsvinster och
folkhälsa”. I den nuvarande detaljplanen ingår en skola med fullstor idrottshall.
Den planerade idrottshallen är för skolans verksamhet och beräknas få en
invändig yta på cirka 390 kvm exklusive omklädningsrum. Dessa mått
motsvarar inte en fullstor hall. Om hallen ska användas av kommunens
idrottsföreningar på kvällar och helger och fungera för deras lagidrotter
behöver spelytan vara 20 x 40 mm dvs 800 kvm exklusive omklädningsrum
och förråd. En hall på 390 kvm kommer inte att ha någon egentlig efterfrågan
från föreningslivet att hyra i sig i.
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare yttrat i samrådet påpekat att det är
nödvändigt att skapa en trygg och trafiksäker passage för de oskyddade
trafikanterna från planområdet till Kungsängens IP och övriga delar i Gröna
dalen. I det nuvarande förslaget hålls en yta öppen för att möjliggöra för
byggnation av en gång- och cykelbro över Granhammarsvägen i framtiden. Det
är dock fortsatt angeläget att en säker passage över Granhammarsvägen är klar
samtidigt som bostäderna i Norrboda står klara.

Barnperspektiv
En väl planerad bostadsmiljö bidrar till en god uppväxtmiljö för barnen med
tillfällen för rika fritids- och kulturupplevelser. Eftersom en skola planeras i
området samt en sporthall som skapar bra förutsättningar för fysisk aktivitet
och ett aktivt uteliv anser Kultur- och fritidskontoret att barnens bästa beaktas
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni

Rasmus Sjödahl

Kultur- och fritidschef

Kulturmiljöansvarig

Lars Björketun
Projektledare
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Datum

Vår beteckning

2021-12-09

KFN 19/0188

Bilagor
1. Meddelande om granskning av förslag till detaljplan för Norrboda
Brunna handels- och verksamhetsområde. Länk till
granskningshandlingar finns i meddelandet.
2. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 3
december 2019.
3. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 26
november 2019.
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Elisabeth Frostklinga
den 30 november 2021 04:06
stockholm@lansstyrelsen.se
elisabeth.frostklinga@pe.se
Granskning av förslag till detaljplan Norrboda Brunna handels -och
verksamhetsområde , nr 1301Ä2, Upplands-Bro kommun

Till berörda remissinstanser och de som yttrat sig i tidigare skeden
Granskning av förslag till detaljplan för
Ändring av detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och
verksamhetsområde)
Nr 1301Ä
Kungsängen
Upplands-Bro kommun
Vår beteckning KS 16/0265
Granskning av förslaget pågår från och med tisdagen den 30 november 2021 till och med
tisdagen den 21 december 2021.
Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum.
Handlingar och utredningar finns på kommunens webbplats: www.upplands-bro.se/norrbodabrunna
Synpunkter på förslaget ska senast tisdagen den 21 december 2021 skriftligen framföras till:
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
Elisabeth Frostklinga
Projektledare/planarkitekt
Upplands-Bro kommun/PE Teknik &Arkitektur
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Hagström Yamamoto
Verksamhetsansvarig Kulturenheten
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2019-11-26

KFN 19/0188
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Sara.HagstromYamamoto@upplands-bro.se

Samrådsyttrande - Detaljplan KungsängenTibble 1:331 m.fl (Norrboda-Brunna handelsoch verksamhetsområde)
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kontorets förslag till yttrande som sitt eget
och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 28 augusti 2019 § 36, sänds förslag
till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handelsoch verksamhetsområde), nr 1301Ä, ut för samråd enligt regler för
standardförfarande, plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1
januari 2015.
Planområdet omfattar en yta om ca 12 hektar intill Norrboda-Brunna
handelsplats. Planområdet är beläget norr om Kungsängens tätort, sydväst om
E18 vid trafikplats Brunna. Det aktuella området ligger inom en detaljplan med
pågående genomförandetid. Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra
omvandling från storskalig handel till cirka 590 stycken bostäder, småskalig
handel, skola för cirka 500 elever, parkeringshus och äldreboende.
Detaljplanen innebär en kulturmiljöpåverkan då en torplämning (efter
Norrboda torp) utraderats under senare år på grund av anläggningen av en
parkeringsyta.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

En skola för 500 elever inklusive sporthall finns med i förslaget. I planförslaget
är byggyta angivet för skolan (4300) men inte specificerat för sporthallen. Med
fullstor sporthall med multifunktionalitet avses cirka 2500 byggyta som
möjliggör spel för de traditionella inomhusidrotterna.
Parkering för anställda och besökare till skola och idrottshall föreslås i garage
under idrottshallen. Dimensioneringen behöver ta höjd för publik vid tävlingar
som arrangeras i hallen på helger. Skolan bör utformas så att den kan fungera
som mötesplats/träffpunkt för kultur- och fritidsaktiviteter på kvällar och
helger.
Det är av stor betydelse för folkhälsan att skapa förutsättningar till fysisk
aktivitet och ett aktivt uteliv. Det är därför viktigt att mindre
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motionsanläggningar som inbjuder till spontan aktivitet planeras in i parker
eller i anslutning till skola/sporthall.
Det är nödvändigt att skapa en trygg och trafiksäker passage för de oskyddade
trafikanterna från planområdet till Kungsängens IP och övriga delar i Gröna
dalen.

Beslutsunderlag


Samrådsyttrande - Detaljplan Kungsängen-Tibble 1:331 m.fl
(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) daterat 26
november 2019.



Beslut om planuppdrag för ändring av detaljplan, Kommunstyrelsens
beslut 5 oktober 2016, §135



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 14 augusti 2019



Planbeskrivning, 25 juli 2019



Plankarta, 5 juni 2019



Illustrationsbilaga, 5 juni 2019



Behovsbedömning, 5 mars 2018

Ärendet
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 28 augusti 2019 § 36, sänds förslag
till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handelsoch verksamhetsområde), nr 1301Ä, ut för samråd enligt regler för
standardförfarande, plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1
januari 2015.
Planområdet omfattar en yta om ca 12 hektar intill Norrboda-Brunna
handelsplats. Planområdet är beläget norr om Kungsängens tätort, sydväst om
E18 vid trafikplats Brunna. Det aktuella området ligger inom en detaljplan med
pågående genomförandetid. Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra
omvandling från storskalig handel till cirka 590 stycken bostäder, småskalig
handel, skola för cirka 500 elever, parkeringshus och äldreboende.
Inom området ska de nya byggrätterna skapa förutsättningar för att möjliggöra
för cirka 590 bostäder, mindre centrumverksamheter, en grundskola för cirka
500 elever med fullstor idrottshall, samt möjligheter till äldreboende och
förskola. I den gällande detaljplanen finns flera möjliga in- och utfarter från
området och även i denna plan ska nya förutsättningar skapas för att säkerställa
en avlastning på Pettersbergsvägen. För att koppla området till Gröna dalen ska
även en bro över Granhammarsvägen byggas så att gång- och cykeltrafik
enkelt och trafiksäkert kan ta sig från planområdet till Idrottsplatsen i Gröna
dalen och i förlängningen Kungsängen där pendeltågen går och ytterligare
service finns att tillgå. Den del av planområdet som har lagts ut som Natur
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enligt plankartan ska bevaras för att på så vis säkerställa att vissa naturvärden i
området bibehålles.

Yttrande
Kulturmiljö
Inför detaljplan genomfördes 2014 en arkeologisk utredning inom planområdet
(Bondesson 2014, http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/6530). Inga nya
fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar registrerades, dock
bekräftades en bebyggelselämning registrerad sedan tidigare
(L2015:7419/Kungsängen 100:1). Lämningen var husgrunden som återstod av
Norrboda torp.
Lägenhetsbebyggelsen är från tiden efter 1850, en bedömning som kvarstår
efter den arkeologiska utredningen. Den har därför inte fornlämningsstatus utan
är klassificerad som en så kallad övrig kulturhistorisk lämning. Den har inte
lagskydd av kulturmiljölagen men ska visas hänsyn och aktsamhet. Under de
senaste åren har dock en parkeringsplats byggts över läget för torplämningen.
Husgrunden har troligen skadats svårt eller tagits bort i processen.

Överlägg av ekonomiska kartan från tidigt 1950-tal på bakgrund av ortofoto från 2018 som visar
torpet Norrbodas läge på plats för ytan som nu är parkering. Blå pricken är det ungefärliga läget
för lämningen i Riksantikvarieämbetets lämningsregister.

Detaljplanens påverkan på kulturmiljö bedöms i planbeskrivningen vara
försumbara. Det finns inget att erinra mot den bedömningen men det är dock
värt att notera att en anledning till det är att parkeringsplatsen troligen utraderat
de synliga lämningarna av Norrboda.
Park- och naturmark
Detaljplanen innehåller områden med natur och park under kommunalt
huvudmannaskap. I Illustrationsbilagan föreslås det att områdena förses med
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konstinstallationer i skogsmiljö och möjligheter att ”ta en löprunda”. Där
behöver det klargöras vem som ska bekosta dessa offentliga utemiljöer. För ett
hållbart huvudmannaskap av park-/naturområdena behöver det redan i
planskedet beslutas om kontinuerliga medel för drift (administrativa
personalkostnader fördelade på ansvarig kommunförvaltning, konsultkostnader
för periodiskt underhåll och restaurering med mera) samt klargöras vilka
kommunförvaltningar som kommer att ansvara för respektive del av driften
(park, motionsspår, konst etc.).
Skola, sporthall, parkeringar
En skola för 500 elever inklusive sporthall finns med i förslaget. I
lokalresursplanen är det fastslaget: ”I Upplands-Bro kommun bygger
vi fullstora sporthallar med multifunktionalitet för att uppnå bästa möjliga
samordningsvinster och folkhälsa” Med fullstor sporthall avses cirka 2500
BTA som möjliggör spel för de traditionella inomhusidrotterna. I planförslaget
är BTA angivet för skolan (4300) men inte specificerat för sporthallen.
Parkering för anställda och besökare till skola och idrottshall föreslås i garage
under idrottshallen. Dimensioneringen behöver ta höjd för publik vid tävlingar
som arrangeras i hallen på helger.
Kultur- och fritidsaktiviteter
Skolan bör utformas så att den kan fungera som mötesplats/träffpunkt för
kultur- och fritidsaktiviteter på kvällar och helger.
Det är av stor betydelse för folkhälsan att skapa förutsättningar till fysisk
aktivitet och ett aktivt uteliv. Det är därför viktigt att mindre
motionsanläggningar som inbjuder till spontan aktivitets planeras in i parker
eller i anslutning till skola/sporthall. Typ lekplatser, löpslingor, utegym,
klättring.
Trafik och kommunikationer
Det är nödvändigt att skapa en trygg och trafiksäker passage för de oskyddade
trafikanterna från planområdet till Kungsängens IP och övriga delar i Gröna
dalen.

Barnperspektiv
En väl planerad bostadsmiljö bidrar till en god uppväxtmiljö för barnen med
tillfällen för rika fritids- och kulturupplevelser. Eftersom en skola planeras i
området samt en sporthall som skapar bra förutsättningar för fysisk aktivitet
och ett aktivt uteliv anser Kultur- och fritidskontoret att barnens bästa beaktas.
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Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Bilagor
1. Samrådshandlingar, förslag till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331
m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde), nr 1301Ä.
2. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2019.
3. Kultur- och fritidskontorets förslag till yttrande den 26 november 2019.

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§ 60

Sammanträdesdatum:

2019-12-03

Samrådsyttrande - Detaljplan
Kungsängen-Tibble 1:331 m.fl
(Norrboda-Brunna handels- och
verksamhetsområde)
Dnr KFN 19/0188

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kontorets förslag till yttrande som sitt eget
och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 28 augusti 2019 § 36, sänds förslag
till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handelsoch verksamhetsområde), nr 1301Ä, ut för samråd enligt regler för
standardförfarande, plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1
januari 2015.
Planområdet omfattar en yta om ca 12 hektar intill Norrboda-Brunna
handelsplats. Planområdet är beläget norr om Kungsängens tätort, sydväst om
E18 vid trafikplats Brunna. Det aktuella området ligger inom en detaljplan med
pågående genomförandetid. Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra
omvandling från storskalig handel till cirka 590 stycken bostäder, småskalig
handel, skola för cirka 500 elever, parkeringshus och äldreboende.
Detaljplanen innebär en kulturmiljöpåverkan då en torplämning (efter
Norrboda torp) utraderats under senare år på grund av anläggningen av en
parkeringsyta.
En skola för 500 elever inklusive sporthall finns med i förslaget. I planförslaget
är byggyta angivet för skolan (4300) men inte specificerat för sporthallen. Med
fullstor sporthall med multifunktionalitet avses cirka 2500 byggyta som
möjliggör spel för de traditionella inomhusidrotterna.
Parkering för anställda och besökare till skola och idrottshall föreslås i garage
under idrottshallen. Dimensioneringen behöver ta höjd för publik vid tävlingar
som arrangeras i hallen på helger. Skolan bör utformas så att den kan fungera
som mötesplats/träffpunkt för kultur- och fritidsaktiviteter på kvällar och
helger.
Det är av stor betydelse för folkhälsan att skapa förutsättningar till fysisk
aktivitet och ett aktivt uteliv. Det är därför viktigt att mindre
motionsanläggningar som inbjuder till spontan aktivitet planeras in i parker
eller i anslutning till skola/sporthall.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-12-03

Det är nödvändigt att skapa en trygg och trafiksäker passage för de oskyddade
trafikanterna från planområdet till Kungsängens IP och övriga delar i Gröna
dalen.

Beslutsunderlag


Samrådsyttrande - Detaljplan Kungsängen-Tibble 1:331 m.fl
(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) daterat 26
november 2019.



Beslut om planuppdrag för ändring av detaljplan, Kommunstyrelsens
beslut 5 oktober 2016, §135



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 14 augusti 2019



Planbeskrivning, 25 juli 2019



Plankarta, 5 juni 2019



Illustrationsbilaga, 5 juni 2019



Behovsbedömning, 5 mars 2018

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kontorets förslag till yttrande som sitt eget
och överlämnar det till Kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Rasmus Sjödahl

2021-12-09

KFN 21/0225

Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidsnämnden

Er beteckning

KS 20/0769

Rasmus.Sjodahl@upplands -bro.se

Yttrande - Samråd om förslag till planprogram
Centrala Bro
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till
yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen, den 27 oktober 2021 § 138, sänds förslag till
planprogram för centrala Bro i Upplands-Bro kommun ut för samråd enligt
beslut i Kommunstyrelsen, den 27 oktober 2021 § 138, sänds förslag till
planprogram för centrala Bro ut för samråd enligt regler i plan- och bygglagen
5 kap 11 §.
Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett hållbart
Upplands-Bro, kommunen som ger plats” och det arbete som genomförts med
FÖP Bro samt de projektdirektiv som beslutats av kommunstyrelsen för
projektet Omdaning Bro. Den strategiska inriktningen är att gå från en tätort
med förortskänsla till en sammanhållen stad med småstadskänsla. För att säkra
inriktningen pekar planprogrammet ut flera viktiga ställningstaganden
samtidigt som öppenhet och flexibilitet eftersträvas. Detta för att möjliggöra
bred delaktighet i fortsatt arbete bland invånare, intressenter, befintligt och
framtida näringsliv, civilsamhälle och föreningsliv.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Bro ska utvecklas till en plats för alla, där utrymme ges för ett aktivt fritidsliv,
ett hållbart liv och hälsa, lustfyllt lärande, meningsfullt åldrande, variation i
boende, tillgänglighet till natur och rekreation samt ett varierat utbud av
kommersiell service och möjlighet till arbete.
Området för programarbetet består av tre sammanhängande delar. Den första
omfattar Enköpingsvägen från Råbyrondellen till Finnstarondellen och de
fastigheter som ligger norr och söder om vägen i denna sträckning. Den andra
delen vid Bro centrum sträcker sig genom området norrut och avgränsas av
Råbyområdet till väster, parken som ligger norr om centrum och österut i
gränsen mellan centrum och Finnstaområdet. Det tredje delområdet är
Köpmanvägen ner till Prästvägen och de fastigheter som ligger öster och väster
om denna.

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

4 Yttrande - Samråd om förslag till planprogram Centrala Bro - KFN 21/0225-3 Yttrande - Samråd om förslag till planprogram Centrala Bro : Yttrande - Samråd om förslag till planprogram Centrala Bro

Datum

Vår beteckning

2021-12-09

KFN 21/0225

Planprogrammet stämmer överens med inriktningen i kommunens
översiktsplan.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 9
december 2021.



Förslag till planprogram för centrala Bro

Ärendet
Enligt beslut i Kommunstyrelsen, den 27 oktober 2021 § 138, sänds förslag till
planprogram för centrala Bro i Upplands-Bro kommun ut för samråd enligt
beslut i Kommunstyrelsen, den 27 oktober 2021 § 138, sänds förslag till
planprogram för centrala Bro ut för samråd enligt regler i plan- och bygglagen
5 kap 11 §.
Ett planprogram är det första steget i en detaljplaneprocess enligt PBL. I
planprogrammet anger kommunen sin viljeinriktning genom att formulera
utgångspunkter och riktlinjer som blir vägledande för den fortsatta planeringen.
Ett planprogram är inte juridiskt bindande, det är vägledande i kommande
skeden.
Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett hållbart
Upplands-Bro, kommunen som ger plats” och det arbete som genomförts med
FÖP Bro samt de projektdirektiv som beslutats av kommunstyrelsen för
projektet Omdaning Bro. Den strategiska inriktningen är att gå från en tätort
med förortskänsla till en sammanhållen stad med småstadskänsla. För att säkra
inriktningen pekar planprogrammet ut flera viktiga ställningstaganden
samtidigt som öppenhet och flexibilitet eftersträvas. Detta för att möjliggöra
bred delaktighet i fortsatt arbete bland invånare, intressenter, befintligt och
framtida näringsliv, civilsamhälle och föreningsliv.
Bro ska utvecklas till en plats för alla, där utrymme ges för ett aktivt fritidsliv,
ett hållbart liv och hälsa, lustfyllt lärande, meningsfullt åldrande, variation i
boende, tillgänglighet till natur och rekreation samt ett varierat utbud av
kommersiell service och möjlighet till arbete.
Området för programarbetet består av tre sammanhängande delar. Den första
omfattar Enköpingsvägen från Råbyrondellen till Finnstarondellen och de
fastigheter som ligger norr och söder om vägen i denna sträckning. Den andra
delen vid Bro centrum sträcker sig genom området norrut och avgränsas av
Råbyområdet till väster, parken som ligger norr om centrum och österut i
gränsen mellan centrum och Finnstaområdet. Det tredje delområdet är
Köpmanvägen ner till Prästvägen och de fastigheter som ligger öster och väster
om denna.
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Datum

Vår beteckning

2021-12-09

KFN 21/0225

Planprogrammet stämmer överens med inriktningen i kommunens
översiktsplan.
Kultur-och fritidskontorets yttrande
Det föreslagna planprogrammet för centrala Bro utgår från kommunens vision
”Ett hållbart Upplands-Bro, kommunen som ger plats”. Kultur-och
fritidskontoret ser positiv på visionen om att Bro ska utvecklas från en tätort
med förortskaraktär till en trivsam plats med småstadskänsla och där
framtidens centrala Bro ska upplevas som en trygg, trivsam, levande och
tillgänglig plats. För att säkra inriktningen pekar planprogrammet ut flera
viktiga ställningstaganden. Dock kan kulturen och fritidens betydelse för den
fortsatta utvecklingen av Bro stärkas. Kultur- och fritidskontoret anser att en
skarpare viljeinriktning av betydelsen för kultur- och fritidslivet gagnar det
fortsatta utvecklingsarbetet för centrala Bro.
Ett väl utvecklat tillgängligt kultur- och fritidsliv bidrar till stärkt folkhälsa. Ett
rikt kultur- och fritidsutbud bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle som
människor vill bo och leva i. Att få ha möjligheten till en aktiv fritid och ägna
sig åt något man tycker om, umgås, röra på sig och ha roligt betyder mycket
och kan få stora effekter och vinster för den enskilda individen och samhället i
stort. Det finns således ett samband mellan kultur-, idrotts- och
friluftsaktiviteter och hälsa men också närhetsprincipen.
En aktiv fritid har goda effekter på folkhälsan, men möjligheten att ha en aktiv
fritid är tyvärr alldeles för ofta begränsad för många. I nuläget är många
begränsade i sitt fritidsutövande på grund av pengar, funktionsvariation,
normbrytande könsidentitet eller etnicitet. Viktigt är därför att man tidigt
planera framtidens Bro där allas rätt till ett aktivt kultur-och fritidsliv på
jämlika villkor inte förbises. På samma sätt bör ett framtida centrala Bro
utvecklas. Ett Bro som är inkluderande och tillgängligt för alla och som
erbjuder en mångfald av aktiviteter för att så många som möjligt ska hitta något
som passar dem.
Utvecklingen i centrala Bro utgår från tre prioriterade områden; Bro Torg,
Enköpingsvägen och Köpmanvägen. En vägledande princip i utvecklingen för
alla dessa områden är en utökad förtätning. Viktigt är dock att även tidigt
planera och hitta en balans mellan ny bebyggelse och bevarande/ anläggandet
av nya grönområde. En alltför hård förtätning riskerar att bygga bort för många
grönytor som redan idag kan fungera som naturliga mötesplatser. I centrala Bro
ska det finnas ytor som lockar barn, unga och vuxna att vistas utomhus, vilket
bidrar till ökad trygghet och trivsel.
I planprogrammet beskrivs en framtida bebyggelseutveckling som präglas av
småskalighet och småstadskaraktär. Det är förtjänstfullt att eftersträva en
utveckling som harmoniserar och tar hänsyn till de särskilda förutsättningarna
som redan finns. Detta är särskilt viktigt att beakta i området längst
Köpmanvägen. En sådan åtgärd är att framtida vägar anpassas till befintligt
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Datum

Vår beteckning

2021-12-09

KFN 21/0225

vägnät. Inom karaktärsområdet Bro stationssamhälle, där gatunätet är helt
oregelbundet och till stor del oförändrat sedan tidigt 1900-tal, bör t.ex. inte det
befintliga huvudsakliga gatunätet ändras vid ändringar och kompletteringar.
Befintliga miljöskapande byggnader med olika tidsringar längst Köpmanvägen
kan såväl lyftas fram. På så vis kan befintliga strukturer bli en tillgång i en
framtida utveckling för att nå visionen om småskalighet och småstadskaraktär.
Samtidigt som framtiden ska präglas av småskalighet och småstad så bör den
framtida utvecklingen av centrala Bro även reflektera en framtidsanda och
innovationskraft för en hållbar småstad i framkant. Planprogrammet bör därför
tydligare uppmuntra innovation och nyfikenhet på nya lösningar som kan vara
till nytta för invånarna i det framtida Bro, men även i hela Upplands-Bro
kommun.
En viktig aspekt i den framtida utvecklingen av centrala Bro är en stärkt
orienterbarhet. Idag kan Bro upplevas som svårorienterat och orienterbarheten
inom centrala Bro och kopplingen till Mälaren är ej självklar. Viktigt därför att
i den framtida planeringen beakta detta. Kultur- och fritidskontoret ser gärna att
kopplingen mellan centrala Bro och Mälaren stärks. Detta gäller även
besöksmål utanför Bro som t.ex. Kvistaberg, Fiskartorpet och Lejondals
naturreservat som är eller kan bli attraktiva besöksmål. Bro IP och
aktivitetsområdet i Råbyskogen är andra målpunkter utanför själva området för
planprogrammet där tydlig orienterbarhet och starka kopplingar är viktiga.

Barnperspektiv
Den uttalade ambitionen om att utveckla Bro mot en småstad präglad av
gemenskap är positivt sett från ett barnperspektiv. 1960-talets tankar om
trafikseparering grundade sig ofta i tankar kring barnens säkerhet, något som
nu i viss mån ska frångås. Viktigt att trafiksäkerheten inte försämras i
framtidens utveckling av Bro. En säker trafikplanering och ökad tillgänglighet
till natur- och kultur bidrar till en god uppväxtmiljö för barnen. En förtätning
som resulterar i att centrala grönytor som idag används som lekytor tas i
anspråk kan dock få en negativ påverkan utifrån barnperspektivet.

Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Lars Björketun
Projektledare

Rasmus Sjödahl
Kulturmiljöansvarig
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Vår beteckning

2021-12-09

KFN 21/0225

Bilagor
1. Följebrev samråd planprogram centrala Bro
2. Förslag till planprogram för centrala Bro

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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SAMRÅD
Datum

2021-10-27

Vår beteckning

KS 20/0769

Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning

Förslag till Planprogram för
Centrala Bro
Enligt beslut i Kommunstyrelsen, den 27 oktober 2021 § 138, sänds förslag till
planprogram för centrala Bro i Upplands-Bro kommun ut för samråd enligt beslut i
Kommunstyrelsen, den 27 oktober 2021 § 138, sänds förslag till planprogram för
centrala Bro ut för samråd enligt regler i plan- och bygglagen 5 kap 11 §.
Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett hållbart UpplandsBro, kommunen som ger plats” och det arbete som genomförts med FÖP Bro samt de
projektdirektiv som beslutats av kommunstyrelsen för projektet Omdaning Bro. Den
strategiska inriktningen är att gå från en tätort med förortskänsla till en sammanhållen
stad med småstadskänsla. För att säkra inriktningen pekar planprogrammet ut flera
viktiga ställningstaganden samtidigt som öppenhet och flexibilitet eftersträvas. Detta
för att möjliggöra bred delaktighet i fortsatt arbete bland invånare, intressenter,
befintligt och framtida näringsliv, civilsamhälle och föreningsliv.
Bro ska utvecklas till en plats för alla, där utrymme ges för ett aktivt fritidsliv, ett
hållbart liv och hälsa, lustfyllt lärande, meningsfullt åldrande, variation i boende,
tillgänglighet till natur och rekreation samt ett varierat utbud av kommersiell service
och möjlighet till arbete.
Området för programarbetet består av tre sammanhängande delar. Den första omfattar
Enköpingsvägen från Råbyrondellen till Finnstarondellen och de fastigheter som
ligger norr och söder om vägen i denna sträckning. Den andra delen vid Bro centrum
sträcker sig genom området norrut och avgränsas av Råbyområdet till väster, parken
som ligger norr om centrum och österut i gränsen mellan centrum och Finnstaområdet.
Det tredje delområdet är Köpmanvägen ner till Prästvägen och de fastigheter som
ligger öster och väster om denna.
Planprogrammet stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.
Samrådstiden är från och med måndag den 6 december till och med måndag den
31 januari 2022. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i
Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/centralabro. Samrådshandlingar på papper kan beställas från
kommunen.
Synpunkter på förslaget ska senast måndagen den 31 januari skriftligen framföras
till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange diarienummer KS 20/0769, namn, adress
och eventuell fastighetsbeteckning.
Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/centralabro

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Samrådsbeslut KS 27/10 2021 § 138
- Förslag till planprogram
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
- Informationsbroschyr

4 Yttrande - Samråd om förslag till planprogram Centrala Bro - KFN 21/0225-3 Yttrande - Samråd om förslag till planprogram Centrala Bro : Följebrev samråd planprogram centrala Bro KS 20_0769

2 (2)
SAMRÅD

Inkomna synpunkter kommer att besvaras i en samrådsredogörelse under nästa skede i
planprocessen.
Frågor i ärendet besvaras av Jessica Hanna planarkitekt på enheten för
samhällsutvecklingsprojekt och Niclas Sandberg projektledare, tel. 08-581 690 00.
Samhällsbyggnadskontoret

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn,
adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för
att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.
Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har
lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden registreras
för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer
att sparas i enlighet med arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är
personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post:
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

