1 (30)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kultur- och fritidsnämnden

2021-09-28

Gemaket och digitalt via Teams, 2021-09-28 15:00 – 17:40

Plats och tid
Ajournering

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Mattias Peterson, ordförande (C)
Paul Gustafsson, 1:a vice ordförande (M) §46
Temaärende
Naser Vukovic, 2:e vice ordförande (S)
Katarina Olofsson (SD)
Stanislav Lewalski (M)
Hibo Salad Ali (S)
Khalouta Simba (V)
Anders Eklöf (L)
Linus Stefansson (KD)

Leif Janson (S)
Masoud Zadeh (M) §§37-48
Richard Ramstedt (SD)
Närvarande ersättare

Marianne Stigle (L)
Maikki Lemne (S)
Anette Nyberg (SD)
Christer Norberg (S)
Masoud Zadeh (M) §46 Temaärende

Emine Korkmaz - Sekreterare, Hannah Rydstedt Nencioni - Kultur- och fritidschef,
Mattias Wiberg – Upphandlingschef, Andrés Sierra Martinez - Producent §46 Temaärende,
Annika Tving - Föreståndare §46 Temaärende, Camilla Stark - Enhetschef, §46
Temaärende, Carlos Rojas - Analyschef på Sweden Research §46 Temaärende, Carolinne
Rindal - Fritidsledare §46 Temaärende, Eva Falk - Projektledare §46 Temaärende, Fredrik
Brangel Lindström - Fritidsledare §46 Temaärende, Hélene Norén - Föreståndare §46
Temaärende, Joceline Holm - Fritidsledare §46 Temaärende, Karin Haglund, Utredare –
§§46 Temaärende, Maj Petterson - Samordnare §46 Temaärende, Maria Palm Avdelningchef för Fritid §46 Temaärende, Oshy Liebech Schwartz - Avdelningschef §46
Temaärende, Sara Edelsund - Fritidsledare §46 Temaärende, Jonathan Tving – Fritidsledare
§46 Temaärende, Yasin Tarek – Fritidsledare §46 Temaärende

Övriga deltagare

Hibo Salad Ali (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2021-10-04
kl. 13:00

Paragrafer

§§ 37 - 41, 43-48

Underskrifter
Sekreterare

...................................................................
Emine Korkmaz

Ordförande

...................................................................
Mattias Peterson (C)

Justerare

...................................................................
Hibo Salad Ali (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-28

Datum för anslags
uppsättande:

2021-10-04

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

.....................................................................
Emine Korkmaz

2021-10-25
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kultur- och fritidsnämnden

2021-09-28
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 37

Sammanträdesdatum:

2021-09-28

Tertialrapport 2 2021 - Kultur- och
Fritidsnämnden
Dnr KFN 21/0005

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidskontorets
Tertialrapport 2 2021 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD) och Richard Ramstedt (SD) deltar ej i beslutet.
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S) och Leif Janson (S) deltar ej i beslutet.
Khalouta Simba (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för många av de verksamheter som
människor deltar i på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när
det gäller kommunens trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom
också den ekonomiska tillväxten. Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av
människor och av samhället inom de flesta områden och är inte begränsade till
den så kallade kultur- och fritidssektorn.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 3197,4 tkr per den sista
augusti 2021. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar med en budget i
balans för helåret.
Trots fortsatt pandemi har nämndens verksamheter varit i gång under
sommaren, detta tack vare att allt fler har vaccinerats. Samhället går mot en
återstart och kultur- och fritidskontoret ser framåt med optimism.
Pandemin har medfört ekonomiska konsekvenser som varit svåra att förutse
och prognostisera. Stora intäktsbortfall har drabbat fritidssidan. Om nämndens
verksamheter framöver kan fortsätta hållas öppna är prognosen på helår mer
säker än vid tertial 1.
Överskottet för nämnden vid tertial 2 beror främst på fyra orsaker;
1. Kulturcheckarna har inte börjat belasta avsatt budget vilket gör att kontoret
räknar med att kunna balansera upp fritids underskott.
2. Periodiseringar på tolftedelar blir missvisande då de största inköpen av
media görs under hösten.
3. Kostnaden för hyror är lägre än vad som har budgeterats.
4. Flera stora och små kulturarrangemang har ställt in eller flyttats fram på
grund av pandemin.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-28

Utöver den fina löpande verksamhet som kontinuerligt finjusteras och anpassas
för att möta medborgarnas behov har kultur- och fritidskontoret valt att lyfta
fram en mängd åtgärder och aktiviteter som genomförts under tertial 2 och som
redogörs för i rapporten.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2021.



Tertialrapport 2, 2021 Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidskontorets
Tertialrapport 2 2021 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 38

Sammanträdesdatum:

2021-09-28

Omfördelning av investeringsmedel
från Kungshallen till ridhuset i Bro
Dnr KFN 21/0176

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att omfördela
investeringsmedel från Kungshallen till renovering av det kommunala ridhuset
på Husbyvägen i Bro med 3,5 miljoner kronor.

Sammanfattning
Det kommunala ridhuset på Husbyvägen i Bro är välbesökt. Upplands-Bro
ryttarförening bedriver verksamhet i ridhuset dagligen mellan 07.00-22.00. De
över 500 medlemmarna (300 i åldern 3–20) genomför ca 500 uppsittningar i
veckan. Föreningen uppnådde närmare 1000 bidragsberättigade
aktivitetstillfällen under 2020 och arbetar aktivt med att locka fler att hitta till
ridsporten.
I november 2020 blåste delar av taket till ridhuset av i ett oväder vilket
medförde åtgärder för taket under våren 2021. Under våren 2021 förvärvades
en bit hagmark i anslutning till ridanläggningen som möjliggör ytor för bete
och ridning.
Trots insatser av ridanläggningen återstår ett behov av renovering av själva
ridhuset. I underhållsplanen för ridhuset beskrivs ett omfattande
renoveringsbehov av hela ridhuset.
Inte minst är ridhusbotten i stort behov av totalrenovering, framför allt för
hästhälsans skull men även för arbetsmiljön för de som dagligen vistas i
lokalen. I dagsläget finns det ojämnheter i underlaget som på senare tid
dessutom avgivit en illaluktande doft. Lokalen behöver även
tillgänglighetsanpassas.
Kultur- och fritidskontoret uppskattar att den totala kostnaden för renovering
av byggnaden uppgår till ca 3,5 miljoner kronor. Detta belopp grundar sig på
Sustends underhållsplan samt övriga åtgärder som den inte omfattar så som
tillgänglighetsanpassning, utbyte av trasiga inventarier och ridhusbotten. Med
ett så omfattande renoveringsbehov finns risk för punktinsatser som
sammantaget sannolikt skulle bli mer kostsamma än en renovering från
grunden. Kultur- och fritidskontoret föreslår därför en omfördelning av
investeringsmedel från Kungshallen till ridhuset i Bro med 3,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2021.



Upplands-Bro kommuns underhållsplan för ridhuset
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-28

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att omfördela
investeringsmedel från Kungshallen till renovering av det kommunala ridhuset
på Husbyvägen i Bro med 3,5 miljoner kronor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 39

Sammanträdesdatum:

2021-09-28

Sammanträdestider för Kultur- och
fritidsnämnden 2022
Dnr KFN 21/0172

Beslut
Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredning för år
2022 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD) och Richard Ramstedt (SD) reserverar sig till förmån
för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för
nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna
sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om
ytterligare sammanträdestillfällen.
Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till
sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredningsgrupp
för år 2022 utifrån ett gemensamt arbete som gjorts tillsammans med
ekonomiavdelningen och kontorscheferna. Arbetet har syftat till att bättre
anpassa sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som nämnderna måste
besluta om under året, samt att anpassa nämndernas sammanträdestider till
Kommunstyrelsens för att underlätta handläggningen för ärenden som ska
vidare från nämnderna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Förslag till sammanträdesschema för Kultur- och fritidsnämnden och
dess beredning 2022:

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämndens
beredning kl. 16:00

Kultur- och fritidsnämnd kl. 16:00

18 januari

25 januari

22 februari

8 mars

24 maj

31 maj

27 september

4 oktober

8 november

15 november

6 december

13 december

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-28

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2021

Förslag till beslut
Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredning för år
2022 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) yrkar på återremiss för att ge kontoret i uppdrag att
undersöka om nämnderna kan undvika att sammanfalla i lika stor utsträckning
Naser Vukovic (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till
beslut och Katarina Olofssons (SD) förslag till beslut på återremiss.
Ordförande frågar först nämnden om frågan ska avgöras idag och finner att
frågan ska avgöras idag.
Votering begärs och genomförs. Ordföranden finner att nämnden godkänner
följande beslutsgång. Den som önskar att beslut fattas i enlighet med kontorets
förslag röstar ”ja” och den som önskar att beslut fattas i enlighet med
Katarina Olofssons (SD) återremissyrkande röstar ”nej”
Efter omröstning finner ordföranden 9 röster på ”ja” och två röster på ”nej”.
Ordföranden konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i
enlighet med kontorets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kultur- och fritidsnämnden

2021-09-28

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

Masoud Zadeh (M)

X

Stanislaw Lewalski (M)

X

Anders Eklöf (L)

X

Linus Stefansson (KD)

X

Nej

Katarina Olofsson (SD)

X

Richard Ramstedt (SD)

X

Naser Vukovic (S)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

Leif Jansson (S)

X

Mattias Petersson (C)

X

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Samtliga ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige i Upplands-Bro

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 40

Sammanträdesdatum:

2021-09-28

Revidering av Kultur- och
fritidsnämndens delegationsordning
Dnr KFN 21/0167

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag på
reviderad delegationsordning.

Sammanfattning
Den 17 mars 2021 antog Kommunstyrelsen en reviderad delegationsordning.
En av de större revideringar som genomfördes i Kommunstyrelsens
delegationsordning gällde avsnittet om upphandling. I samband med att
Kommunstyrelsen antog den nya delegationsordningen fick kommundirektören
i uppdrag att tillse att samtliga nämnders delegationsordningar vid kommande
revideringar skulle justeras för att följa samma struktur som
Kommunstyrelsens delegationsordning.
Kommunstyrelsens beslut och uppdrag innebär att Kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning behöver en tydligare inledning med gällande bestämmelser
likt den i Kommunstyrelsens delegationsordning, en förändring i strukturen
samt ett nytt avsnitt om upphandling.
Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett förslag på en ny
delegationsordning i enlighet med Kommunstyrelsens uppdrag.

Beslutsunderlag
1. Förslag till ny delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden med
markeringar om förändringar
2. Nuvarande delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden med
markeringar om förändringar.
3. Kommunstyrelsens delegationsordning.
4. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars
2021.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag på
reviderad delegationsordning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-28

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Juridikfunktionen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 41

Sammanträdesdatum:

2021-09-28

Förstärkt grundbidrag 2021
Dnr KFN 21/0168

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar förstärkt grundbidrag för 2021 med halva
summan till Kungsängens sportklubb; 40 000 kr då de ej under 2020 uppnått
gränsvärdet för antalet aktiva medlemmar samt antalet aktivitetstillfällen på
grund av Coronapandemin.

Sammanfattning
Enligt kommunens regler för bidrag till föreningar utbetalas förstärkt
grundbidrag till föreningar som närmast föregående verksamhetsår redovisat
minst 300 aktiva medlemmar i åldern 3–20 år samt redovisat minst 1500
aktivitetstillfällen.
Handbollen har tillsammans med de andra inomhusidrotterna drabbats hårt
under Coronapandemin. Handbollsförbundet har haft hårdare regler än andra
förbund under pandemin.
Kungsängens Sportklubb har trots Corona pandemin, aktivt verkat för att
aktivera barn och ungdomar. Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att
Kungsängens sportklubb beviljas förstärkt grundbidrag för 2021 med halva
summan, 40 000 kronor.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 19 augusti 2021.



Bidrag till Kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun,
regler antagna av Kommunfullmäktige 2011.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar förstärkt grundbidrag för 2021 med halva
summan till Kungsängens sportklubb; 40 000 kr då de ej under 2020 uppnått
gränsvärdet för antalet aktiva medlemmar samt antalet aktivitetstillfällen på
grund av Coronapandemin.

Förslag till beslut på sammanträdet
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-28

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kungsängens sportklubb; kansli@ksk.se

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 43

Sammanträdesdatum:

2021-09-28

Yttrande - fördjupad översiktsplan för
Bro, FÖP Bro 2040
Dnr KFN 20/0123

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontoret yttrandet om
förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 som sitt eget och
överlämnar det till Kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda uttalanden
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S) och Leif Janson (S) reserverar sig till
förmån för eget förslag och medges lämna en protokollsanteckning vilken
återfinns i slutet av paragrafen.
Khalouta Simba (V) deltar ej i beslutet och medges lämna en
protokollsanteckning vilken återfinns i slutet av paragrafen.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan
(FÖP) för Bro i Upplands-Bro. Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 26 maj 67
§ sänds planförslaget, FÖP Bro 2040, ut på granskning i enlighet med PBL
SFS 2010:900
Förslaget till de fördjupad översiktsplan för Bro är en del av kommunens
strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar
utveckling. Den fördjupade översiktsplanen har särskild fokus på de tre
hållbarhetsaspekterna och på de övriga temana som är barnperspektiv, ett
förändrat klimat samt trafikens brister och behov.
FÖP Bro tar ett helhetsgrepp om utvecklingen i tätorten och förtydligar
förutsättningarna och inriktningen på den fysiska planeringen i Bro på lång
sikt. Planen visar kommunens mark- och vattenanvändning fram till 2040 med
utblick mot 2050. FÖP Bro ska underlätta för kommande processer som
detaljplanering, bygglovsfrågor och annan tillståndsprövning. Den ska vara
vägledande för exploatörer och andra som har ett intresse av att delta i
kommunens utveckling. Planen ska också ge stöd för kommunens egna
prioriteringar i arbetet för ett mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart
samhälle.
Samrådsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar.
Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i
Miljöbalken.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-28

Med anledning av de synpunkter som kommit in under samrådet har det
reviderade förslaget utvecklats på nedanstående områden.








Planeringsinriktningarnas koppling till hållbarhetsmål
Barnperspektivet
Kulturmiljöfrågor
Strategiska kopplingar för gång- och cykel, bil och kollektivtrafik
Näringslivsperspektivet
Mälarperspektivet
Utveckling av torg och station

Förtydligande av ställningstaganden:
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare under samrådet yttrat sig gällande
förslaget till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro i Upplands-Bro. I
granskningsförslaget har flera synpunkter från samrådet fått större plats i det
reviderade planförslaget. Däribland har kulturmiljö-, barn-, folkhälso-, och
trygghetsperspektivet betydelse för utvecklingen av Bro lyfts och förtydligats
vilket ses som mycket tillfredställande.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 13
september 2021.



Granskningshandlingar, förslag till fördjupad översiktsplan för Bro,
FÖP Bro 2040, KS 18/0015.



Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj
2020.



Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse med yttrande den 13
september 2020.



Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 29
september 2020.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontoret yttrandet om
förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 som sitt eget och
överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på följande
tilläggsyrkande till Kultur- och fritidskontorets yttrande:
”Ta bort meningen i stycke 1 sidan 4, som lyder:
Dessutom kulturlokaler, bibliotek och övriga mötesplatser.
Ersätt i stället texten med:
Nämnden vill särskilt betona vikten av tillgången till ändamålsenliga lokaler
för kulturverksamhet, bibliotek samt attraktiva mötesplatser och ytor för lika
möjligheter till deltagande och tillgänglighet.”

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till
beslut och Naser Vukovics (S) förslag till beslut. Ordförande ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kontorets förslag till beslut bifalles.

Protokollsanteckning
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Leif Janson (S) lämnar följande
protokollsanteckning:
”Brotorget samt närområde ska kännas som en levande mötesplats på både dag- och
kvällstid. Det är viktigt att kulturen är lätt tillgänglig.
Detta kan ske på olika sätt. Det kan handla om att anpassa vissa befintliga byggnader
till kultur och fritidsaktiviteter, föreningsliv eller att bygga nytt för att öka kultur och
fritidsverksamhet som blir bättre och mera attraktiv i en levande Bro torg samt ha en
nära koppling till omgivningen i sin helhet.
Digitala lösningar och tydlig information för de som av olika anledningar inte kan ta
del av verksamheten. Nämnden vill särskilt lyfta vikten av att alla barn och unga har
likvärdig tillgång till kulturutbudet.
Andelen äldre i kommunen ökar och de blir mera aktiva och engagerade i kulturlivet.
Deras erfarenhet, resurser och vilja att bidra ska tas tillvara.
Genom ett medvetet arbete samt i vissa fall konkreta förslag skapas det dynamiska
mötesplatser vilket i sin tur kan generera mer värde till det civila samhället. Det
intellektuella, sociala samt inte minst ekonomiska kapitalet som meningsfulla möten
människor emellan skapar är nödvändiga i främjandet av demokratin och ett hållbart
samhälle.”

Justerandes sign
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Khalouta Simba (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet ser att det är hög tid för att få till stånd ett program för att upprusta och
modernisera de centrala delarna i Bro. Det olyckliga här, det är att den borgerliga
Alliansen inte önskar att oppositionen skall vare sig få vara eller få känna sig delaktig
här!
Eftersom inte bara Vänsterpartiet utan hela oppositionen var utestängda från att få
påverka de direktiv som har tagit fram dessa handlingar avstår Vänsterpartiet från att
delta i detta beslut. Här ser vi hur borgerlig politik är i praktiken. Alliansen begär här
att företrädare för ett parti som i början av en politisk process hålls utanför all
möjlighet till påverkan eller ens informerats i den process som har förevarit blint skall
vara med och godkänna ett färdigt förslag.”

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunstyrelsen
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Yttrande - Motion om att utveckla
Kulturskolan i Upplands-Bro kommun
Dnr KFN 21/0031

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt
eget och överlämnar det till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservationer och särskilda uttalanden
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S) och Leif Janson (S) medges lämna en
protokollsanteckning vilken återfinns i slutet av paragrafen som stöttas av
Khalouta Simba (V).

Sammanfattning
Den 21 januari 2021 inkom en motion från Socialdemokraterna gällande
utveckling av Kulturskolan i Upplands-Bro kommun. Motionen belyser vikten
av att alla barn och unga får tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv för att
bland annat stärka självkänsla och social inkludering. Socialdemokraterna vill
att detta ska ske genom följande:




Att Kulturskolan ska arbeta aktivt för att även nå barn och ungdomar
som av någon anledning inte söker sig till Kulturskolan idag.
Att Kulturskolan ska nå ut och erbjuda aktiviteter till fler barn på nya
platser och i nya sammanhang.
Att alla barn och elever i kommunens förskolor och skolor garanteras
minst en kulturupplevelse per år.

Kultur- och fritidskontorets slutsatser

Kultur- och fritidskontoret anser liksom motionsställaren att det är viktigt att
Kulturskolan fortsätter utvecklas så att fler barn kan erbjudas ett brett, varierat
och flexibelt kulturutbud. För närvarande pågår ett intensivt arbete med att ta
fram en kultur- och fritidspolitisk strategi. En strategi som ska vara närvarande
och vägledande i alla framtida satsningar i kommunen, oavsett om det gäller
skola, bebyggelse, sociala insatser eller fritidsgårdar. Det innebär att framtida
utveckling inom Kulturskolan också ska ske i strategins anda.
Därutöver har ett konkret arbete redan startat i gång under hösten 2021 för att
nå barn och unga som inte aktivt söker sig till Kulturskolan. Kulturskolan i
Upplands-Bro kommun sökte och blev beviljade bidrag från Kulturrådet för att
starta ett projekt som syftar till att attrahera barn och unga i socioekonomiskt
utsatta områden.
Med ovan insatser bedömer kultur- och fritidskontoret att det kommer ske en
utveckling av Kulturskolan för att i än högre grad möta Upplands-Bros barn
och unga på deras villkor och utifrån deras önskemål.
Justerandes sign
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Kultur- och fritidskontoret ser vidare mycket positivt på motionens förslag om
införande av en kulturgaranti för att alla barn och unga i kommunens förskolor
och skolor ska garanteras minst en kulturupplevelse per år. Kultur- och
fritidskontoret föreslår därför att medel avsätts för införande av en sådan
garanti i Upplands-Bro kommun. Då kulturgarantin genomförs under
skoldagen som en del av läroplanen föreslår kultur-och fritidskontoret vidare
att ansvaret för kulturgarantin läggs på Utbildningsnämnden som i sin tur kan
köpa tjänsten av Kultur- och fritidsnämnden. Om beslut fattas att införa
kulturgarantin föreslår kultur- och fritidskontoret att Kultur- och
fritidsnämnden även erbjuder kommunens friskolor att köpa samma tjänster för
att alla barn och unga ska få likvärdiga möjligheter att möta och uppleva kultur.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2021.



Motion från Socialdemokraterna inkommen den 21 januari 2021.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt
eget och överlämnar det till Kommunfullmäktige för beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Naser Vukovic (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta.

Protokollsanteckning
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali och Leif Janson (S) lämnar följande
protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna ser med glädje att Kultur- och fritidskontoret sett mycket positivt
på vår motion och att Kultur- och fritidsnämnden antagit kontorets förslag till yttrande
som sitt eget. Det är glädjande, inte för vår skull utan för barns och ungdomars skull.
Vi kan inte nog poängtera vikten av att Kulturskolan fortsätter utvecklas så att fler
barn kan erbjudas ett brett, varierat och flexibelt kulturutbud. Vi kommer därför att
noga bevaka att detta genomförs i praktiken.”
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Khalouta Simba (V) stödjer Socialdemokraternas protokollsanteckning.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Naser Vukovic (S)
Kommunstyrelsen
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Årets Upplands-Broförening 2021
Dnr KFN 21/0094

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser Tibble Sjöscoutkår till Årets UpplandsBroförening 2021.

Sammanfattning
Den 15 september 2020 inkom ett medborgarförslag om instiftande om ett pris
för Årets Upplands-Broförening. I mars 2020 fattades Kultur- och
fritidsnämnden beslut om att införa ett sådant pris med tillhörande regler.
Priset ska utgå till en förening som gör en värdefull insats för föreningslivet
och/eller Upplands-Bro kommun i stort. Priset ska stimulera och utveckla
föreningslivet. Föreningen som tilldelas priset ska vara välkänd och godkänd
enligt kommunens stöd till kultur- och fritidsverksamhet. Den demokratiska
värdegrunden och hållbarhetsengagemanget ska vara stort och väl förankrat.
Det har kommit in 14 stycken nomineringar, fördelat på 7 stycken föreningar.
Årets Upplands-Broförening är ett nytt instiftat pris som fått bra respons med
många nomineringar

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 19 augusti 2021.



Regler för tilldelning av årets Upplands-Broförening 23 mars 2021.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser Tibble Sjöscoutkår till Årets UpplandsBroförening 2021.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Beslut sänds till årets Upplands-Broförening
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Rapporter

Fritidsgårdarnas roll på 2020-talet – Carlos Rojas



Carlos Rojas informerar om fritidsgårdarnas roll på 2020-talet.

Kultur- och fritidschefens rapport, Hannah Rydstedt Nencioni



Informerar om Björknäs Camping.



Ny Boulebana vid gamla Kungsängens IP som ska invigas inom kort.



Vi har utökat vår 9 hålsbana Frisbeegolfbana i Bro till 18 hål.



6 november ska vi ha en förening och verksamhetsdag - Hösteld mellan
kl. 10-16 i Bro. Förtydligande: Vänder sig till barn och unga. Så alla
föreningar som vill nå barn och unga den dagen är välkomna att
medverka.



Nya Covid-19-restriktioner vilket gör att många verksamheter kan
öppna upp.
o Badhuset kommer fortsatt vara stängt pga. reparationsbehov.



Kulturcheckar
o Tre leverantörer av kulturverksamhet har blivit godkända

Justerandes sign
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Delegationsbeslut

1.

Yttrande - Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen
Dnr KFN 21/0045

2.

Svar på remiss - Folkhälsopolicy för Region Stockholm
Dnr KFN 21/0101

Utdragsbestyrkande
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Anmälningar

1.

Kommunfullmäktiges beslut § 96 - Svar på motion om skidspår med
konstsnö
Dnr KFN 20/0228

2.

Kommunfullmäktiges beslut § 92 - Övergripande mål och budget 2022
med planering för 2023-2024
Dnr KFN 21/0003

3.

Kommunfullmäktiges beslut § 105 - Tertialrapport 1 - 2021 med
delårsbokslut
Dnr KFN 21/0004

4.

Tekniska nämndens beslut § 60 - Beslut om namn på ny sporthall i Tibble,
Kungsängen efter röstning
Dnr KFN 21/0042

5.

Kommunfullmäktiges beslut § 95 - Avgifter och ersättning Kulturcheckar
Dnr KFN 21/0057

6.

Kommunstyrelsens beslut § 81 - Björknäs camping
Dnr KFN 21/0090

7.

Remiss - Kulturmiljö Rasmus BYGG.2021.318
Dnr KFN 21/0166

8.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut § 31 Åtgärdsprogram för Broviken
Dnr KS 20/0113

9.

Kommunfullmäktiges beslut § 67 - Redovisning av obesvarade
medborgarförslag vår 2021
Dnr KS 20/0760

10.

Kommunfullmäktiges beslut § 68 - Redovisning av obesvarade motioner
vår 2021
Dnr KS 20/0761

11.

Kommunfullmäktiges beslut § 70 - Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 21/0011

12.

Kommunfullmäktiges beslut § 72 - Komplettering av beslut om utvidgning
av naturreservatet Lillsjön-Örnässjön
Dnr KS 21/0180
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13.

Kommunfullmäktiges beslut § 69 - Revisionsberättelse 2020
Dnr KS 21/0278

14.

Kommunfullmäktiges beslut § 101 - Sammanträdestider 2022 för
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige
Dnr KS 21/0283

15.

Kommunfullmäktiges beslut § 97 - Namnbyte - Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Dnr KS 21/0297

16.

Kommunfullmäktiges beslut § 104 - Riktlinjer för social investeringsfond
Dnr KS 21/0305

17.

Fråga angående en rekommendation från 2010 om bidrag till sommarläger
Dnr KFN 21/0010
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