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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-10-22 

 

Utses att justera Naser Vukovic (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-10-29 
kl. 16:00 
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Underskrifter 

Sekreterare 
...................................................................  
Karin Haglund 

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

Justerare 
...................................................................   
Naser Vukovic (S)  

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

Organ: Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-10-22 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2019-10-29 Datum för anslags nedtagande: 

 

2019-11-22 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  
Karin Haglund 

 
 

Plats och tid Kvistaberg, 2019-10-22 16:00 -18:30 
Ajournering 18:05- 18:10 

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Mattias Peterson, ordförande (C) 

Paul Gustafsson, 1:a vice ordförande 
(M) 
Naser Vukovic, 2:e vice ordförande (S) 
Seid Alajbegovic (S) 
Katarina Olofsson (SD) 
Khalouta Simba (V) 
Anders Eklöf (L) 
Stanislav Lewalski (M) 
Mats Zettmar (SD) 

Masoud Zadeh (M) 
Leif Janson (S) 
 
Närvarande ersättare 

Göran Söderqvist (C) 
Linda Pettersson (S) 
Richard Ramstedt (SD) 
Rolf Ringstrand (SD) 
Marianne Stigle (L) 
Khurshid Chowdhury (V) § 51 

Övriga deltagare Hannah Rydberg Nencioni, Kultur- och fritidschef 
Sara Hagström Yamamotos, Verksamhetsansvarig, kulturavdelningen, § 51 
Hans-Martin Akleye, projektledare Kultur- och fritidskontoret, § 51 
Karin Haglund, kommunsekreterare 
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  PROTOKOLL 3 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-10-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 46 Digitaliseringsstrategi för Kultur- och 
fritidsnämnden 

 Dnr KFN 19/0169 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden besluta anta Digitaliseringsstrategi för Kultur- och 
fritidsnämnden enligt kontorets förslag. 

Sammanfattning 
Digitaliseringen i sig ska ge nämndens verksamheter förutsättningar för en 
effektiv verksamhet med hög kvalité och god service som skapar största 
möjliga nytta för kommunens invånare och besökare.  

Idag finns många nya innovativa möjligheter som kan hjälpa kommunen framåt 
och med den utvecklingstakt som råder i samhället kommer det framöver 
komma ytterligare många nya möjligheter. Vi är nu i en ny tid då tekniken, 
samhället och organisationen utvecklats och kommunen måste samla sig för att 
möta nästa steg. Verksamheterna ska kunna möta nya behov inom 
digitalisering med den flexibilitet och i den takt som behövs för att vara 
modernt anpassad till invånarnas förväntningar.  

Behovet av digitaliseringsstrategin är stort för det fortsatta 
digitaliseringsarbetet och Kultur- och fritidsnämndens digitaliseringsstrategi 
bygger på den kommunövergripande strategin. 

Den digitala strategin ska fortlöpande följas upp och utvärderas.  

Kontoret ska föreslå nämnden att vid behov revidera den digitala strategin. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse Digitaliseringsstrategi för Kultur- och fritidsnämnden 

daterad 2019-10-07 med beteckning KFN 19/0169 

•  Digitaliseringsstrategi för Kultur- och fritidsnämnden 2019 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden besluta anta Digitaliseringsstrategi för Kultur- och 
fritidsnämnden enligt kontorets förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef kultur 
 
  



  PROTOKOLL 4 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-10-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 47 Kulturskolecheck - handlingsplan 
 Dnr KFN 19/0150 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlaget och ger Kultur- och 
fritidskontoret i uppdrag att arbeta enligt redovisad tidsplan och förutsättningar. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Leif Jansson (S) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut med följande text: 

”Införandet av kulturskolecheck är en mycket kostsam affär. Den preliminära 
kostnadsberäkningen på 2,4 miljoner kronor kan användas till något annat. Vi 
måste bli bättre på att nå ut till ett bredare elevunderlag inom vår egen 
kommun. Kulturskolan har ett mycket viktigt uppdrag med att utveckla och 
sprida kulturintresse samt glädje bland alla våra kommuninvånare. Vi 
socialdemokrater vill: 

• Att Kulturskolan byggs ut med lägre avgifter. 
• Ge förskolan och skolan ett tydligt kulturuppdrag. Varje barn ska ha rätt 

till kulturupplevelser inom ramen för förskola och skola.” 

Khalouta Simba (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och 
ställer sig bakom Socialdemokraternas reservationstext enligt ovan.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag att ta fram en modell för ett 
checksystem i Upplands-Bro. Uppdraget är att ta fram ett system som kan 
köras igång från och med höstterminen 2020. Checksystemet syftar till att ge 
full valfrihet inom alla konstformer till barn och unga. Eleverna ska själva 
kunna styra utbud och anordnare. Undervisningen ska vara behovsstyrd och ge 
möjlighet för nya aktörer och kulturformer att etablera sig i Upplands-Bro 
kommun men även för elever att söka sig till aktörer utanför om nivån på 
utbildning inte kan erbjudas på hemmaplan.  Det innebär att fler kulturformer 
kommer att erbjudas och fler unga får ta del av kulturlivet.  

Genom upphandling kommer Kulturskolans verksamhet konkurrensutsättas för 
att lanseras höstterminen 2020. Stor vikt ska läggas på att säkerställa kvalitén 
för både elever och anordnare. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019 

• Bilaga 1 Kulturskolecheck handlingsplan 2019-10-02 



  PROTOKOLL 5 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-10-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlaget och ger Kultur- och 
fritidskontoret i uppdrag att arbeta enligt redovisad tidsplan och förutsättningar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag på Kultur- 
och fritidskontorets förslag till beslut. 

Khalouta Simba (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas yrkande om avslag 
på Kultur- och fritidskontorets beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, Kultur- och 
fritidskontorets förslag till beslut samt förslag om avslag. 

Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Kultur- och fritidskontorets förslag till 
beslut.  

Votering begärs och genomförs. Ordförande finner att Kultur- och 
fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång: De som önskar att ärendet ska 
beslutas i enlighet med Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut säger ”ja” 
och de som röstar för avslag säger ”nej”.  
Efter omröstning finner ordföranden 7 röster på ”ja” och 4 röster på ”nej”. Han 
konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med 
Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Paul Gustafsson (M) X   
Stanislav Lewalski (M) X   
Masoud Zadeh (M) X   
Anders Eklöf (L) X   
Katarina Olofsson (SD) X   
Mats Zettmar (SD) X   
Naser Vukuvic (S)  X  
Seid Alajbegovic (S)  X  
Leif Janson (S)  X  
Khalouta Simba (V)  X  
Mattias Peterson (C) X   



  PROTOKOLL 6 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-10-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Under upprop lämnas 7 ja-röster och 4 nej-röster. Ingen ledamot eller 
tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.  
Beslutet skickas till: 

• Kulturavdelningen på Kultur- och fritidskontoret  
• Kulturskolan 

  



  PROTOKOLL 7 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-10-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 48 Svar på medborgarförslag om en 
parkourbana i Hällkana och en vid 
Lillsjöbadet 

 Dnr KFN 19/0105 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för förslaget och ser positivt på aktiviteter 
som främjar ett rikare friluftsliv, nämnden uppmuntrar dock förslagsställaren 
att vända sig till föreningen Friluftsfrämjandet för ansökan om 
anläggningsbidrag i syfte att förverkliga föreslagna parkourbanor. 

Sammanfattning 
Den 14 april 2019 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro kommun. 
Förslagsställaren föreslår att parkourbanor byggs vid två av kommunens 
badplatser, Hällkana och Lillsjön. Syftet är att på ett lekfullt sätt locka ut 
människor i skog och mark för att på så sätt gynna hälsan i form av mindre 
stress, återhämtning och aktivitet. Förslagsställaren menar att parkour är en 
efterfrågad aktivitet och att banan skulle kunna användas av många vilket 
skulle bidra till en friskare kommun. Kultur- och fritidskontoret ser positivt på 
medborgarförslaget som syftar till ett rikare friluftsliv. Kultur- och 
fritidsnämnden har dessvärre ingen möjlighet att göra denna investering inom 
de närmast åren då andra typer av insatser för att säkerställa säkerheten vid 
badstränderna är prioriterade. Istället är denna typ av anläggning något som 
med fördel kan realiseras med hjälp av föreningslivet. Det finns flera olika 
förenings, projekt- och anläggningsstöd att söka för att kunna förverkliga 
denna typ av anläggning. Förslagsställaren uppmuntras att genom en förening, 
exempelvis Friluftsfrämjandet, söka bidrag av kommunen för att förverkliga en 
parkourbana.    

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2019 

Medborgarförslag  

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 24 april 2019 

• Medborgarförslag om en parkourbana i Hällkana och vid Lillsjön den 
14 april 2019 

  



  PROTOKOLL 8 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-10-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för förslaget och ser positivt på aktiviteter 
som främjar ett rikare friluftsliv, nämnden uppmuntrar dock förslagsställaren 
att vända sig till föreningen Friluftsfrämjandet för ansökan om 
anläggningsbidrag i syfte att förverkliga föreslagna parkourbanor. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Avdelningschef fritid 

 
  



  PROTOKOLL 9 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-10-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 49 Svar på medborgarförslag om förlängd 
tid för badbryggorna i Stigstorp 

 Dnr KFN 19/0125 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att iläggnings- och upptagningstid för 
badbryggan i Stigstorp ska följa badsäsongen med samma tider som övriga 
badplatser i Upplands-Bro kommun följer. 

Sammanfattning 
Den 22 maj 2019 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro kommun. 
Förslagsställaren föreslår att Stigstorps badbryggors i och urtagstid förlängs 
från april/maj till november/december. Förslagsställaren menar med att detta 
möjliggör en längre badsäsong och menar att det är obekvämt att gå ifrån 
stranden i Stigstorp då botten består av vasst grus.  

Den 12 juni 2019 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna 
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Kultur- och 
fritidskontoret mottog förslaget den 7 augusti 2019. 

Alla kommunens badplatser får sina bryggor ilagda senast 20 maj och de tas 
upp i slutet av september, detta görs i ett samlat uppdrag för att effektivisera. 
Medborgarförslaget skulle innebära att detta skulle bli mer kostsamt eftersom 
detta skulle innebära att det skulle behövas köras vid separata tillfällen. En 
senareläggning av upptagningstiden medför även att bryggan riskerar att gå 
sönder under höststormarna. Terrängen ner till bryggorna är väldigt brant ner 
och det behöver vara torrt och hårt vid i och upptagning vilket inte kan 
säkerställas vid senare hantering. Frågeställaren har varit i kontakt med 
kontoret vid flertalet tillfällen för att diskutera frågan.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 12 juni 2019 

• Medborgarförslag om förlängd tid för badbryggorna i Stigstorp den 22 
maj 2019 

  



  PROTOKOLL 10 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-10-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att iläggnings- och upptagningstid för 
badbryggan i Stigstorp ska följa badsäsongen med samma tider som övriga 
badplatser i Upplands-Bro kommun följer. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kultur- och fritidskontoret, avdelningschef fritid 

 
  



  PROTOKOLL 11 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-10-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 50 Svar på medborgarförslag om att 
utveckla motionsspåret i Bro och ge 
möjlighet till cykling i skogen 

 Dnr KFN 19/0127 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för förslaget och ger Kultur- och 
fritidskontoret i uppdrag att utreda möjligheten för en cykelbana samt förlängt 
motionsspår i Bro.  

Sammanfattning 
Medborgarförslaget daterat den 6 maj 2019 önskar se en utveckling av 
motionsspåret i Bro genom att lägga till en cykelbana anpassad för 
mountainbike samt att förlänga spåret. Kontoret anser det vara ett bra förslag 
då just cykelbanor, framförallt till mountainbike saknas i regionen. Dessutom 
har intresset och utövarna ökat i antal de senaste åren för individuella sporter 
och då också cykling.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 12 juni 2019 

• Medborgarförslag om att utveckla motionsspåret i Bro och ge möjlighet 
till cykling i skogen den 12 juni 2019 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för förslaget och ger Kultur- och 
fritidskontoret i uppdrag att utreda möjligheten för en cykelbana samt förlängt 
motionsspår i Bro.  

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kultur- och fritidskontoret, avdelningschef fritid 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-10-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 51 Rapporter 
Temaärenden 

• Bidragsutredning del 1, Hans-Martin Akleye, projektledare Kultur- och 
fritidskontoret. 

• Kvistabergs historia och framtid. Sara Hagström Yamamotos, 
Verksamhetsansvarig, kulturavdelningen 
 

Kultur- och fritidschefens rapport 
• Hannah Rydstedt Nencioni går igenom följande punkter: 

• Hannah tackar för kontaktpolitikerbesök och uppmuntrar till fler besök 
i verksamheterna. 

• Information om den nya budgetprocess. 

• Bygget av sporthallen går enligt tidsplan och håller såhär långt budget. 

• I aktivitetsparken görs mindre justeringar och förbättringar.  

• Trygghetscentrum ska inrättas i Brohuset vilket kommer påverka 
verksamheterna i Brohuset. 

• Uppdrag granskning sänder ett avsnitt om tystnadskulturen gällande en 
händelse i Bro, sänds den 23 oktober 2019 i SVT. 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-10-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 52 Delegationsbeslut 
1. Beslut Ledarbidrag Gymmix Upplands-Bro 

2. Grundbidrag 2019 Unga Örnar Uppl.-Bro och Österåker 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-10-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 53 Anmälningar 

1. Lanseringskonferens Nationellt vård- och insatsprogram för 
självskadebeteende 

2. Kommunstyrelsens beslut § 109 - Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag 2019 

3. Kommunstyrelsens beslut § 110 - Redovisning av obesvarade motioner 
2019 

4. Kommunstyrelsens beslut § 113 - Sammanträdestider 2020 för 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

5. Kommunstyrelsens beslut § 101 - Dataskyddsombudets årsrapport 

6. Kommunstyrelsens beslut § 103 - Revidering av Kulturhusets 
funktioner och tillämpning av lokaltaxa 

7. Tillstånd för upplåtelse av offentlig plats 

8. Kommunstyrelsens beslut § 99 - Återtagande av beslut gällande Kultur- 
och Fritidsnämndens roll som remissinstans i namnärenden 
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