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Marianne Kraemer-Eriksson
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Diarienummer

2015-03-06

2015-003021

Föreningsbidrag 2015
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer:






grundbidraget (x) till 70 kr/bidragsberättigad medlem.
aktivitetsbidraget (y) till 70 kr/aktivitetstillfälle.
förstärkta grundbidraget (z) till 80 tkr.
bidraget till pensionärsföreningarna till 110 kr/medlem.
riktat driftbidrag.

Sammanfattning
Det sammanlagda föreningsbidraget som finns att fördela uppgår 2015 till
3239tkr, vilket är det samma som 2014.
I nu gällande regler för föreningsbidragen fastslås att storleken på grund- (x),
aktivitets- (y) och förstärkt grundbidrag (z) årligen ska fastställas av kulturoch fritidsnämnden. Därefter görs en fördelning mellan de olika normerade
bidragen samt de riktade driftbidragen.

Beslutsunderlag
Kultur och fritidskontorets tjänsteskrivelse 6 mars 2015

Ärendet
Föreningsbidragen består av två olika bidragstyper. Det finns dels de så kallade
normbidragen - start, grund, aktivitets, ledarutbildning - dels driftbidragen.
Normbidragen beviljas utifrån fastställda regler (fördelningsprinciper) som
gäller för alla bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar. Dessutom
utbetalas riktade driftbidrag till några få föreningar som anses vara i särskilt
behov av stöd.
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Bland dessa föreningar finns några som inte är barn- och ungdomsföreningar,
men som ändå anses vara i behov av kommunala bidrag. Flera av de föreningar
som erhåller driftbidrag har fasta driftkostnader för egna lokaler/anläggningar.
I förslaget till fördelning av bidragen uppgår normbidragen till 2 010 tkr och
driftbidragen till 1 229 tkr.

Normbidragen
Under senare år har det funnits utrymme i bidragsbudgeten att höja nivåerna
för normbidragen, vilket gjordes 2010. Mot bakgrund av budgeten för
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föreningsbidrag 2015, föreslår kontoret att parametrar fastställs för
normbidraget av grundbidraget (x) = 70 kr, aktivitetsbidraget (y) = 70 kr och
förstärkta grundbidraget (z) = 80 tkr. Bidragen föreslås kvarstå. (oförändrat
jämfört med 2014).
I samråd med föreningslivet har kontoret bestämt att prioritera
föreningsledarutbildning under 2015. Föreningarna kommer att erbjudas olika
ledarutbildningar som förvaltningen i samverkan med studieförbund har för
avsikt att bjuda in till på hemmaplan. Detta startades och genomfördes under
hösten 2010 med tre utbildningstillfällen. Under 2014 genomfördes sex
utbildningstillfällen med bra deltagarantal. Potten för ledarutbildning föreslås
med 160 tkr. (oförändrat jämfört med 2014).
Möjligheten till spontanidrott är viktig. Därför föreslås en fortsatt satsning på
att skapa möjlighet för ungdomar som inte tillhör någon förening att nyttja
främst sporthallar för olika aktiviteter. Detta sker genom samarbete med
Ungdomens Hus/fritidsgårdarna. Det varit stor efterfrågan om fortsatt
verksamhet. Även i år avsätts 150 tkr. (oförändrat jämfört med 2014).
Jämställdhets och integrationsbidraget fyller en viktig funktion. Anslås 100 tkr
för detta bidrag 2014. (oförändrat jämfört med 2014).
Sedan några år lämnas ett riktat stöd till lovaktiviteter. Detta har slagit väl ut
och utökats de senaste åren. Även under 2015 kommer det att finnas möjlighet
för föreningarna att söka särskilda bidrag till lovaktiviteter både vid sport- och
höstlovet. Anslås 50 tkr. (oförändrat jämfört med 2014).
Barn/ungdomar med funktionshinder var ett nytt bidrag 2013. Budgeten för
2013 var på 30 tkr som bekostade medlemskapet i Fritidsnätet för den
målgruppen. Därefter är kostnaden för medlemskapet 25 tkr/år. Under 2014 var
Upplands-Bro medarrangör för mässan ”min fritid.nu” för barn/ungdomar med
funktionshinder tillsammans med 7 andra Norrorts kommuner i Stor
Stockholm. För en fortsatt satsning föreslås med 50 tkr. (oförändrat jämfört
med 2014).
Särskilt stödbidrag kan föreningarna söka ur för oförutsedda utgifter,
redskapsinköp för verksamheten samt lovverksamhet.
Bidraget till pensionärsföreningarna baseras på antalet medlemmar och föreslås
som tidigare år vara 110 kr/medlem. (oförändrat jämfört med 2014).

Driftbidragen
Driftbidragen är till största delen avsett som ett riktat stöd till föreningar med
särskilda lokalkostnader. 2007 höjdes driftbidragen i syfte att utjämna den
kommunala lokalsubventionen. Detta beslut ligger till grund vid fördelningen
av årets driftbidrag. Beräkningen av driftbidraget är 85% av föreningens
kostnader av el, värme, vatten, renhållning, reparationer/underhåll, försäkringar
och räntekostnader.
De föreningar som erhåller drift bidrag 2015 är: Kungsängens Tennisklubb,
Upplands-Bro Ryttarförening, Kungsängens Bågskytteklubb,
Friluftsfrämjandet, Handikappförbundens samarbetsorgan i Järfälla/UpplandsBro (HSO) som är en paraplyorganisation för handikappföreningarna,
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Soldathemmet som har verksamhet för barn och ungdomar och
Hembygdsföreningarna.
Den definitiva fördelningen av driftbidragen kommer att redovisas i
verksamhetsberättelsen för 2015.
Bidragsform

Budget

Budget

2015

2014

Start

10

10

Grund

250

270

Aktivitet

900

900

Ledarutbildning

160

160

Förstärkt grund

240

240

Särskilt stöd

100

100

Jämställdhets-/integrations

100

100

Öppen sporthall

150

150

Lov bidrag

50

50

Barn/ungdom med funktionshinder

50

50

Summa

2 010

2 010

Totalt 14 föreningar

1 229

1 229

TOTALT

3 239

3 239

Normbidrag

Driftbidrag

Barnperspektiv
Förutsättningarna för föreningarna att bedriva barn och ungdomsverksamhet är
att ge föreningarna de ekonomiska medel och lokaler för att bedriva en
meningsfull fritidsverksamhet.

Kultur- och fritidskontoret

Bo Sundqvist
Kultur och Fritidschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kultur och fritidskontor
Marianne Kraemer-Eriksson
Fritidskonsulent

Datum

Diarienummer

2015-03-06

2015-3022

Förstärkt Grundbidrag 2015
Förslag till beslut
Bevilja förstärkt grundbidrag för 2015 med 80.000 kr vardera till Bro IK,
Kungsängens IF och Kungsängens SK.

Sammanfattning
Enligt kommunens regler för bidrag till föreningar utbetalas förstärkt
grundbidrag till förening som närmast föregående verksamhetsår redovisat
minst 300 aktiva medlemmar i åldern 3-20 år samt redovisat minst 1500
aktivitetstillfällen.
I bidragsreglerna föreskrivs vidare att ”bidraget utgår efter nämndens prövning
för ett år i taget”.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 6 mars 2015.

Ärendet
De föreningar som inlämnat ansökan om förstärkt grundbidrag är.




Bro IK
Kungsängens IF
Kungsängens SK.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I nedanstående förteckning framgår antalet aktivitetstillfällen samt antalet
aktiva medlemmar i åldern 3-20 år som dessa föreningar redovisat för 2014.
Förening
Aktiva 3-20 år
Aktiviteter
Bro IK

568

2222

Kungsängens IF

750

2745

Kungsängens SK

308

1544

Av dessa uppgifter framgår att Bro IK, Kungsängens IF och Kungsängens SK
uppfyller de i bidragsreglerna angivna villkoren för förstärkt grundbidrag 2015.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår kontoret att Bro IK, Kungsängens IF
och Kungsängens SK erhåller förstärkt grundbidrag för 2015.

Barnperspektiv
Förutsättning för de stora föreningarna som bedriver barn och
ungdomsverksamhet skall kunna ge meningsfull verksamhet.

Kultur- och fritidskontoret

Bo Sundqvist
Kultur och Fritidschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kultur och fritidskontoret
Anna Sjunnesson, 9614

Datum

Diarienr

2015-03-05

2015-3016

Lars Björketun, 9087

Kultur- och fritidsnämndens yttrande om
detaljplan, etapp 1 för Trädgårdsstaden i Bro, nr
1302
Förslag till beslut
Som eget yttrande överlämna Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse
daterad den 5 mars 2015 till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 5 november 2014 § 155, sänds förslag till
detaljplan, etapp 1, för Trädgårdsstaden i Bro, nr 1302, ut för samråd enligt
reglerna för normalt planförfarande i den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL,
SFS 1987:10)
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggandet av ett område med bostäder
med inslag av verksamheter och service. Planen omfattar ca 1000 nya bostäder,
tre förskolor, en F-9 skola och en idrottshall till denna.

Beslutsunderlag
•

Samrådshandlingar Förslag till detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro
(etapp 1), nr 1302

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 5 mars 2015

•

Kultur- och fritidskontorets yttrande den 5 mars 2015

Ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggandet av ett område med bostäder
med inslag av verksamheter och service. Planen omfattar ca 1000 nya bostäder,
tre förskolor, en F-9 skola och en idrottshall till denna. Den ger också
möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen samt
möjlighet till odling/kolonilottsområden. Planen är den första
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detaljplaneetappen av två för det område som behandlades i planprogrammet
”Trädgårdsstaden i Bro”.
Planområdet ligger i direkt anslutning till Bro samhälle söder om järnvägen
och omfattar största delen av det område som ligger mellan järnvägen,
Brobäcken och Ginnlögs väg. Den detaljplan som nu är aktuell för samråd är
etapp ett av två för det område som behandlades i planprogrammet
"Trädgårdsstaden i Bro".
Kommunen konstaterar att planens genomförande kan få en betydande
påverkan på miljön. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram i
samband med detaljplaneförslaget och denna sänds ut tillsammans med övriga
planhandlingar.

Kultur- och fritidskontorets yttrande
Kultur- och fritidskontoret har inga invändningar mot förslaget till detaljplan,
etapp 1, för Trädgårdsstaden i Bro, nr 1302 men vill betona vikten av att
hänsyn tas till nedanstående:
Programområdet gränsar till riksintresset Bro kyrka, en känslig kulturmiljö som
består av spåren efter en centralort med lång historia. För att inte förstöra denna
miljö krävs stor varsamhet vid den fortsatta detaljplaneringen av området.
I kulturmiljöutredningen (Tyréns 2014-10-07) pekar man på vikten av att
särskilda krav ställs vid vägdragning och att kulturmiljöexpertis bör anlitas.
Detta gäller även de nya siktlinjer som skapas vid exploatering i ett flackt
landskap, vilket även inbegriper höjden på bebyggelsen. Arbeten i Brobäckens
känsliga kulturmiljö kräver antikvarisk expertis.
Ett bostadsområdes attraktivitet och invånarnas trivsel beror till stor del på
möjligheten till aktiviteter i närmiljön.
Behovet av ytterligare en sporthall i Bro är en prioriterad fråga för Kultur- och
fritidskontoret, varför vi anser att sporthallen ska ingå i den första etappen i
utbyggnaden, då hallen även kommer att användas av skolan. I detta
sammanhang bör vikten av tillräckligt antal p-platser understrykas.
Planförslaget visar att det finns goda förutsättningar att ge de boende möjlighet
till dessa kvaliteter. Vi vill framhålla vikten av att Kultur- och fritidskontoret
deltar i den fortsatta utformningen av sport- och fritidsanläggningar
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Barnperspektiv
En väl planerad bostadsmiljö bidrar till en god uppväxtmiljö för barnen med
tillfällen till rika natur- och kulturupplevelser.
KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET

Bo Sundqvist
Kultur- och fritidschef
Bilagor:

1. Kultur- och fritidskontorets förslag till yttrande den 5 mars 2015
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FÖRSLAG TILL YTTRANDE
Kultur- och fritidskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Anna Sjunnesson

2015-03-05

2015-3016

Lars Björketun

Yttrande över förslag till Detaljplan för
Trädgårdsstaden i Bro (etapp 1), 1302
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget till detaljplan,
etapp 1, för Trädgårdsstaden i Bro, nr 1302 under förutsättning att:
•

Kulturmiljökompetens anlitas vid planläggning av entréer och
vägdragning i anslutning till planområdet, samt att siktlinjer och antalet
våningsplan planeras så att bebyggelsen inte tillåts dominera över
kulturmiljön kring kyrkan.

•

Antikvarisk expertis anlitas inför arbeten vid Brobäcken

•

Kultur- och fritidskontoret bör vara delaktigt i den fortsatta planeringen
av idrottsanläggningar.

Allmänna synpunkter
Kultur- och fritidskontoret har inga invändningar mot förslaget till detaljplan,
etapp 1, för Trädgårdsstaden i Bro, nr 1302, under förutsättning att nedan tas i
beaktande.
I samband med exploatering av landsbygden bör befintliga natur- och
kulturvärden användas och lyftas fram som viktiga resurser i bebyggelsen.
Landskapets struktur, skapat av människan genom årtusenden, och närheten till
naturen med möjlighet till ett aktivt friluftsliv, är viktiga delar av dessa
resurser.
Kulturmiljö
Programområdet gränsar till område av riksintresse för kulturmiljövården. Ett
riksintresse definieras som ett område av nationellt intresse och avsikten är att
de ska hävdas i den kommunala fysiska planeringen och i andra beslut om
markanvändning. Till varje riksintresse hör en kortfattad beslutstext som är
indelad i ”motivering” och ”uttryck för riksintresset”, där de sistnämnda lyfter
fram de strukturer i landskapet som bildar uttryck för riksintressets motivering.
Beslutstexternas funktion är att kommunicera den kulturhistoriska intentionen
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för tillämpning inom kommunal planering. Vissa verksamheter som bryter mot
den kulturhistoriska intentionen ska även kunna styras undan för att undvika att
värden i landskapet påtagligt skadas.
Den idag övergivna Husbyby, som visar på områdets centrala funktion redan
under järnåldern. Assurstenens runristning och Assurs hög bland storhögarna
på det stora gravfältet strax söder om kyrkan, vittnar om en vikingatida
stormannagård. Bro sockenkyrka med äldsta delar från 1100-talet. Brogårds
säteri som bildades vid mitten av 1500- talet, med nuvarande huvudbyggnad
från 1888, fyra 1700-talsflyglar, park och långa alléer, en mängd
ekonomibyggnader, arbetarbostäder och torp samt ångbåtsbrygga och tegelbruk
som varit i drift in i sen tid. Det storskaliga odlingslandskapet med stora arealer
som skapats genom invallningar på 1940-talet.
Länsstyrelsen förtydligar i sitt yttrande över planprogrammet att det är ”den
komplexa kulturhistoriska miljön omkring Bro Kyrka som i huvudsak åsyftas
med riksintresset”. Vidare skriver Länsstyrelsen att en exploatering inom
området på grund av det flacka landskapet påtagligt kan påverka riksintresset
även om den hamnar utanför riksintresseområdet.
I kulturmiljöutredningen har ett antal konfliktpunkter identifierats och Kulturoch fritidskontoret understryker vikten av att de åtgärder som vidtas för att lösa
dessa konflikter utförs med varsamhet och med anlitandet av
kulturmiljökompetens.
Främst gäller det
•

entréer till planområdet där nya vägdragningar bör anpassas till
befintliga förutsättningar

•

anpassningen av antalet våningsplan för att inte bebyggelsen tillåts
dominera över kulturmiljön kring kyrkan

•

Brobäckens känsliga kulturmiljöer med bland annat det gamla vadet
handhas under ledning av antikvarisk expertis

Fritidsaktiviteter
Anläggningar för idrott, rekreation och spontanaktivitet dimensionerade för
antalet barn/unga som ska bo i området krävs.
I planförslagets område finns värdefulla natur-, kultur- och
rekreationsmöjligheter som ska värnas och som kan vidareutvecklas.
Ett bostadsområdes attraktivitet och invånarnas trivsel, beror till stor del på
möjligheten till aktiviteter i närmiljön; motion/rekreation, idrott/lek/natur,
mötesplatser/träffpunkter. Vi vill framhålla vikten av att denna möjlighet tas
till vara vid den fortsatta utformningen av Trädgårdsstaden. Detta skapar
mervärde både för de boende i Trädgårdsstaden och för Bro samhälle.
Sporthallens spelmått ska vara minimum 20 x 40 m för att uppfylla idrottens
regelverk. I förslaget finns olika måttangivelser som inte är enhetliga. Hallen
ska kunna möta både skolans och föreningslivets behov när det gäller gym,
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läktare, förråd, reception mm. Sporthallen kommer säkerligen att bokas för
olika idrottsevenemang varför kapaciteten på P-platsen bör studeras närmare,
Delområde 3 föreslås bli den första utbyggnadsetappen. Behovet av ytterligare
en sporthall i Bro har i samråd med idrottsföreningarna diskuterats under flera
år och är en prioriterad fråga för Kultur & Fritid, varför vi anser att sporthallen
ska ingå i etapp 1. Skolan föreslås att ingå i etapp 1 och då skolan är i behov av
hallen så talar även detta för att sporthallen ingår i första etappen.
I anslutning till sporthallen föreslås en skatepark som gärna kan kompletteras
med utegym, parkour, klättring mm. Ytbehovet för detta behöver studeras
närmare.
Den planerade skolan bör ha en flexibel utformning så att den enkelt kan
användas av föreningsliv och boende utanför skoltid.
Många boende i Trädgårdsstaden kommer på sin väg till Bro IP att passera
korsningen Ginnlögs väg och Stenkaksvägen. Säkerheten, framförallt för de
oskyddade trafikanterna, bör studeras närmare, samt att antalet p-platser är
tillräckligt.
En grön parkväg planeras intill Brobäcken. Detta gång- och cykelstråk passerar
parker och spännande miljöer och ger stora möjligheter till lek,
motionsaktiviteter. En natur- och äventyrslekplats söder om bäcken, en
spontanidrottsplats på skolgården och utegym som inbjuder till fysisk aktivitet
kan planeras efter stråket.
•

Kultur- och fritidskontoret bör vara delaktigt i den fortsatta planeringen
av idrottsanläggningar.

Kultur och fritidsnämnden

Andrée Wright

Bo Sundqvist

Ordförande

Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kultur- och fritidskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Anna Sjunnesson
Kulturintendent
Kulturenheten
08-581 696 14
anna.sjunnesson@upplands-bro.se

2015-03-03

2015-3020

Val till stipendiekommitté
Förslag till beslut
1. Till ordförande i stipendiekommittén utses xx (x) under
mandatperioden 2014-2018
2. Till ledamot i stipendiekommittén utses xx (x) under mandatperioden
2014-2018

Sammanfattning
Stipendium kan utdelas till en eller flera personer eller sammanslutningar
verksamma inom kommunen. Stipendiet är avsett att stödja ett eller flera av
följande områden:


Verksamhet inom skilda konstnärliga områden, som litteratur, musik,
konst, teater, film, fotografi, koreografi, konsthantverk eller jämförbara
områden



Verksamhet inom hembygdsgård eller folkbildning



Miljö- och naturvårdande verksamhet



Verksamhet i syfte att mobilisera medmänsklighet och initiativförmåga
för engagemag i freds- och samhällsfrågor.

Stipendiekommitténs ledamöter utses av Kultur- och fritidsnämnden med två
ledamöter samt från Bygg- och miljönämnden med två ledamöter. Ordföranden
utses av Kultur- och fritidsnämnden som även svarar för stipendiekommitténs
administration, lämpligen så länge mandatperioden sträcker sig.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse den 3 mars 2015

UBK2000, v1.0, 2014-02-05

Barnperspektiv
Förslaget till beslut påverkas inte i en barnkonsekvensanalys.
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Kultur- och fritidskontoret

Bo Sundqvist
Kultur- och fritidschef
Anna Sjunnesson
Kulturintendent
Bilaga
Regler för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier

Beslut sänds till
Bygg- och miljönämnden
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Ärende 6

Anmäls till Kultur- och fritidsnämnden för kännedom och läggs till
handlingarna, den 31 mars 2015
Delegationsbeslut
1.

Kultur- och fritidschef

Organisation Kultur- och fritidsavdelningen 2015

Protokoll/Beslut
2.
3.
4.

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

KS § 16 Styrprocessen i Upplands-Bro kommun
Kf § 2 Medborgarförslag om en tävlingsgodkänd boulebana
Kf § 13 Val av ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
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