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§ 1 Verksamhetsberättelse 2019 
 Dnr KFN 20/0004 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Verksamhetsberättelse år 2019 Kultur- 
och fritidsnämnden enligt Kultur- och fritidskontorets förslag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) deltar inte i 
beslutet. 

Khurshid Chowdhury (V) deltar inte i beslutet. 

Katarina Olofsson (SD) och Mats Zettmar (SD) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelse 2019 Kultur- och fritidsnämnden beskriver och följer 
upp nämndens verksamhet för år 2019. 

Uppföljningen av nämndens politiska mål och uppdrag visar att nämnden till 
stor del uppfyller sina mål för året. I uppföljningen av det ekonomiska 
resultatet görs bedömningen att nämnden uppnått en god ekonomisk 
hushållning. Nämndens kostnader uppgick till 93,6 mkr och intäkter till 7,3 
mkr. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat på 1 956 tkr varav 500 
tkr ska lämnas kvar för sista året av projektet We Empower mer medel från 
sociala investeringsfonden och 1 400 tkr till minskade 
komponentavskrivningar.  

Beslutsunderlag 
• Verksamhetsberättelse 2019 Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Verksamhetsberättelse år 2019 Kultur- 
och fritidsnämnden enligt Kultur- och fritidskontorets förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Ekonomistaben 
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§ 2 Verksamhetsplan 2020 
 Dnr KFN 20/0003 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndbudget och verksamhetsplan för 
Kultur- och fritidsnämnden 2020 i enlighet med Kultur- och fritidskontorets 
förslag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

Khurshid Chowdhury (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) och Mats Zettmar (SD) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftbudget på 87 650 tkr, vilket är 
en ökning med 1374 tkr jämfört med tidigare år. 

Kultur- och fritidsnämnden har därtill tilldelats en investeringsbudget på 
16 000 tkr.  

Ombudgeterade projekt från 2019 omfattar en summa på 47 926 tkr. Av dessa 
projekt ingår bland annat byggnationen av nya sporthallen i Kungsängen, 
upprustning av Kvistaberg, rivning av gamla stallet och ny musikanläggning 
till Simhallen.   

Den stora satsningen nämnden gör för 2020 är Kulturchecken. 

Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen att verksamheten kan genomföras 
inom ram. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 28 januari 2020. 

• Verksamhetsplan 2020 Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndbudget och verksamhetsplan för 
Kultur- och fritidsnämnden 2020 i enlighet med Kultur- och fritidskontorets 
förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på 
Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma 
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verksamhetsplan för 2020 som lades fram vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 november 2019. 

Khurshid Chowdury (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till 
beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 
varandra. Han finner därefter att Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut i 
enlighet med Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs. Ordförande finner att Kultur- och 
fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Den som vill att ärendet beslutas i enlighet med kontorets förslag till beslut 
röstar ”ja” och den som vill att ärendet beslutas i enlighet med 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till beslut röstar ”nej”. Efter 
omröstning finner ordföranden 5 röster på ”ja” och 4 röster på ”nej”. Två 
ledamöter avstår från att rösta. Ordföranden konstaterar därefter att Kultur- och 
fritidsnämnden har fattat beslut i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Mats Högberg (M) X   
Masoud Zadeh (M) X   
Linus Stefansson (KD) X   
Anders Eklöf (L) X   
Katarina Olofsson (SD)   X 
Mats Zettmar (SD)   X 
Naser Vukuvic (S)  X  
Seid Alajbegovic (S)  X  
Hibo Salad Ali (S)  X  
Khurshid Chowdhury (V)  X  
Mattias Peterson (C) X   

Under upprop lämnas 5 ja-röster och 4 nej-röster och två ledamöter avstår från 
att rösta.   

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Ekonomistaben 
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§ 3  Internkontroll uppföljning 2019 för Kultur- 
och fritidsnämnden 

 Dnr KFN 20/0013 

Beslut 
Ärendet återremitteras. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens reglemente för intern styrning och kontroll (antaget den 7 
maj 2014) ska nämnderna årligen 

• följa upp arbetet med intern styrning och kontroll, och 

• rapportera till Kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning 
och kontroll. 

I uppföljningsrapporten i bilagan presenteras de kontrollmoment och åtgärder 
som innefattades i nämndens interna kontrollplan för 2019, antagen den 4 
december 2018. 

Åtgärder kopplat till riskerna på kulturskolan gällande ljudnivå, trängsel och 
stress samt otillräckliga utrymningsvägar är försenade då Ekhammarprojektet 
avstannat. Det är oklart när och om det kommer att aktualiseras igen. 

I uppföljningsrapporten presenteras samtliga kontrollmoment och åtgärder som 
genomförts under 2019: 

• Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment  

• Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i 
samband med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de 
eventuella åtgärder som vidtagits under året. 

Beslutsunderlag 
• Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2019 Kultur- och 

fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kultur-och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 
2019 för Kultur-och fritidsnämnden i enlighet med Kultur-och fritidskontorets 
förslag. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss av 
ärendet med anledning av att det i bilagan, ”Uppföljningsrapport intern 
styrning och kontroll 2019 Kultur- och fritidsnämnden”, saknas text under 
rubriken ”Slutsatser av uppföljning”, på sid 11, sista sidan. 

Khurshid Chowdury (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till 
beslut. 

Katarina Olofsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ansluter sig till 
förslag om att återremittera ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut samt förslag om återremiss av ärendet. Han finner därefter att Kultur- 
och fritidsnämnden fattar beslut i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs. Ordförande finner att Kultur- och 
fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Den som vill att ärendet beslutas i enlighet med kontorets förslag till beslut 
röstar ”ja” och den som vill att ärendet återremitteras röstar ”nej”. Efter 
omröstning finner ordföranden 5 röster på ”ja” och 6 röster på ”nej”. Ingen 
ledamot avstår från att rösta. Ordföranden konstaterar därefter att Kultur- och 
fritidsnämnden har fattat beslut om att återremittera ärendet. 

Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Mats Högberg (M) X   
Masoud Zadeh (M) X   
Linus Stefansson (KD) X   
Anders Eklöf (L) X   
Katarina Olofsson (SD)  X  
Mats Zettmar (SD)  X  
Naser Vukuvic (S)  X  
Seid Alajbegovic (S)  X  
Hibo Salad Ali (S)  X  
Khurshid Chowdhury (V)  X  
Mattias Peterson (C) X   

Under upprop lämnas 5 ja-röster och 6 nej-röster. Ingen ledamot avstår från att 
rösta.   
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§ 4  Internkontrollplan 2020 för Kultur- och 
fritidsnämnden 

 Dnr KFN 20/0002 

Beslut 
Intern kontrollplan 2020 för Kultur- och fritidsnämnden fastställs i enlighet 
med Kultur- och fritidskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Varje år ska samtliga nämnder anta en internkontrollplan. För Kultur- och 
fritidsnämnden har Kultur- och fritidskontoret tagit fram ett förslag till intern 
kontrollplan för år 2020. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 januari 2020. 

• Intern kontrollplan 2020 för Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Intern kontrollplan 2020 för Kultur- och fritidsnämnden fastställs i enlighet 
med Kultur- och fritidskontorets förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunrevisorerna 
• Kommunstyrelsen 
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§ 5  Samrådsyttrande - Detaljplan Täppan, 
Härnevi 1:34 m.fl 

 Dnr KFN 19/0226 

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

Sammanfattning 
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 22 oktober 2019 § 49, sänds förslag 
till detaljplan för Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.), nr 1902, ut för samråd enligt 
regler för utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015. 

Planområdet ligger i gamla delen av Bro utmed Härnevi skolväg. Fastigheterna 
Härnevi 1:34 och Härnevi 1:36 är idag bebyggda med fristående villor, en till 
två våningar. Odlingsverksamheten på fastigheten Härnevi 1:35 är sedan 
tidigare nedlagd och har i dagsläget ingen funktion. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ungefär 100 bostäder, 
parkering och dagvattenhantering inom planområdet. Planförslaget anges 
stämma överens med inriktningen i kommunens översiktsplan 2010. 

Exploateringen har ambitionen att genom redovisade gestaltnings principer 
uppnå en god helhetsverkan, visa hänsyn till områdets kulturmiljövärden och 
inriktas på att skapa de bästa förutsättningarna för en möjlig framtida 
utveckling och upprustning av området kring Härneviskolan såväl som 
Sätrabäcken. 

Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget. 

I yttrandet redogörs för de för planområdet mest relevanta resultaten av en 
kulturmiljöutredning som gjorts 2019 inom Bro inför fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för tätorten. Detaljplanen ligger både inom det i kulturmiljöutredningen 
definierade karaktärsområdet Bro stationssamhälle och det särskilt värdefulla 
området Härnevi.  

Slutsatsen dras att detaljplanen har alltför bristfällig redovisning av 
kulturvärden, konsekvenser samt åtgärder för att värna och tillvarata värden i 
kulturmiljön för att planläggningen ska anses ha skett med hänsyn till 
kulturvärden enligt PBL (2019:900) 2 kap 3§. Miljökonsekvensbeskrivningen 
är också mycket bristfällig på samtliga dessa punkter. 

Med anledning av detta behöver detaljplanen kompletteras med en 
kulturmiljöutredning, där utgångspunkt kan tas i den översiktliga 
kulturmiljöutredningen från 2019. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
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kulturmiljöutredningen i nuläget är ett underlag till en fördjupad översiktsplan 
som ännu inte varit ute på samråd.  

Det är först med en ordentlig kulturmiljöutredning som grund som den nya 
bebyggelsen kan utformas. Gestaltningsprinciperna för flerbostadshusen och 
deras placering i rummet ska utformas under översyn av sakkunnig för kontroll 
av kulturvärden (KUL) enligt Plan- och bygglagen.   

Beslutsunderlag 
• Samrådshandlingar, förslag till detaljplan för Detaljplan Täppan, 

Härnevi 1:34 m.fl; Bro nr 1902, KS 17/0347. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur- och fritidskontorets förslag till 
yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 6  Samrådsyttrande - Samråd om förslag till 
detaljplan Villa Skoga (Kungsängens 
Kyrkby 2:131 , nr 1904, Kungsängen, 
Upplands-Bro kommun) 

 Dnr KFN 20/0010 

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

Sammanfattning 
 Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 4 december 2019 § 58, sänds 
förslag till detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131), nr 1904, ut 
för samråd enligt regler för standardförfarande, plan- och bygglagen 
([2010:900]) i dess lydelse efter 1 januari 2015).  

Villa Skoga är en av Kungsängens äldsta byggnader, beläget i Kungsängens 
centrum. Planområdet består av byggnaden samt trädgård och intilliggande 
parkering.  

Syftet är utveckla och bevara Villa Skoga. Byggnaden ska kunna användas för 
varierade verksamheter såsom butik, café, kontorshotell, konferens och/eller 
bostäder. Byggnaden kommer att förses med rivningsförbud. Detaljplanen 
innebär även att skyddsbestämmelser införs för exteriören och delar av 
interiören. Tillbyggnad får ske på den norra sidan av byggnaden. Om behov 
uppstår ska det ges möjlighet att förfoga över en större yta av den närliggande 
parkeringen.  

Planförslaget anges stämma överens med inriktningen i kommunens 
översiktsplan.  

Kontorets yttrande 

Villa Skoga var under en tid rivningshotad och det är en glädjande utveckling 
att byggnadens värden har uppmärksammats. Byggnaden är en stark 
påminnelse av platsens historia innan Kungsängens moderna centrum och det 
är mycket positivt för den lokala kulturhistorien att byggnaden bevaras. Om 
byggnaden används till centrumverksamheter som café kan den bli en ny, 
attraktiv mötesplats för kommuninvånarna.  

Det är mycket bra att detaljplanen lyfter fram Villa Skoga som en 
kulturhistoriskt värdefull byggnad.  
  



  PROTOKOLL 12 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Det finns dock en diskrepans mellan de antikvariska utredningarna och planens 
bestämmelser. Trots att de väggfasta bänkarna i villans trapphall (sannolikt 
original från när huset byggdes) och villans ursprungliga fönster i de 
antikvariska utredningarna tas upp som centrala kulturvärden för villan, värnas 
de inte i planbeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
• Samrådshandlingar, förslag till detaljplan för Detaljplan Villa Skoga 

(Kungsängens Kyrkby 2:131 , nr 1904, Kungsängen, Upplands-Bro 
kommun), KS 19/0314. 

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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§ 7 Regler för kulturskolecheck 
 Dnr KFN 19/0150 

Beslut 
Ärendet återremitteras. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidskontoret har tagit fram regler som ska omfatta alla anordnare 
som ansöker om auktorisation för att leverera undervisning inom 
konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, 
digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning i Upplands-Bro 
kommun. Genom auktorisation kommer kvaliteten hos anordnarna, såväl som 
för elever och vårdnadshavare, att säkerställas.  
 
I och med beslut ändrats namnet från Kulturskolecheck till Kulturcheck och 
inbegriper konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, 
film, foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning. Detta för att 
tydliggöra och förenkla. 

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

februari 2020. 

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

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019. 

• Handlingsplan för Kulturskolecheck den 2 oktober 2019. 

Förslag till beslut 
1. Kulturskolecheck byter namn till Kulturcheck och inrymmer 

konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, 
foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning. 

2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets 
förslag till regler för Kulturcheck som sitt eget till Kommunfullmäktige 
för beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss för att 
få svar på följande elva frågor innan beslut fattas i ärendet: 

1. ”Vad kommer att hända med nuvarande personal som riskerar att bli 
utan uppdrag om Kulturchecken införs? 
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2. Hur kommer nuvarande samarbete mellan den kommunala 
Kulturskolan och UBG:s musikprofil, teater för dementa samt teater 65 
plus och brandkåren Attunda att påverkas? 

3. Hur säkerställs anordnarens aktiva arbete för att bredda deltagandet 
ur ett jämställdhets- och mångfaldhetsperspektiv? 

4. Hur mycket kommer införande av ett Kulturchecksystem att kosta 
kommunen per elev och år? 

5. Hur kommer ett kulturchecksystem att administreras och till vilken 
kostnad? 

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

7. Finns det risk för undanträngningseffekter och hur kan dessa 
motverkas? 

8. Vilka negativa effekter skulle införande av kulturcheck innebära för 
kommunen? 

9. Vilken beredskap har kommunen för att ta hand om elever om 
anordnaren upphör med sitt uppdrag med alldeles för kort varsel? 

10. Hur och med vilka medel anordnas det tillräckligt med lokaler och 
utrymme som måste bli anpassade efter elevers behov samt 
aktivitetskrav? 

11. Vilka samhällsekonomiska konsekvenser samt effekter blir det för den 
kommunala Kulturskolan samt för övrig nämndverksamhet inom 
Kultur- och fritid?” 

Kurshid Chowdhury (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag om 
återremiss. 

Katarina Olofsson (SD) meddelar att hon för Sverigedemokraternas räkning 
ansluter sig till Socialdemokraternas förslag om återremiss.  

Efter ajournering meddelar ordförande Mattias Peterson (C) att även 
Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ansluter sig till 
förslag om återremiss.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut, att ärendet 
återremitteras, då inget parti har yrkat på kontorets förslag till beslut. Han 
konstaterar därefter att Kultur-och fritidsnämnden återemitterar ärendet. 
  



  PROTOKOLL 15 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 8 Biblioteksplan 2020-2023 
 Dnr KFN 20/0009 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets förslag till 
biblioteksplan för 2020-2023 som sitt eget till Kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning 
Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen 
för bibliotekets utveckling under mandatperioden. Därför är en revidering 
genomförd och en biblioteksplan för perioden 2020-2023 är framtagen. 

Enligt Bibliotekslagen ska kommunerna anta en biblioteksplan för sin 
verksamhet. En biblioteksplan syftar till att i samverkan ta tillvara de 
biblioteksresurser som finns samt stärka och förtydliga bibliotekets roll i 
kommunens utvecklingsarbete.  

Beslutsunderlag 
• Bilaga 1 - Biblioteksplan för Upplands-Bro 2020-2023 

• Bilaga 2 – Biblioteksplan 2016-2019 med ändringar 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets förslag till 
biblioteksplan för 2020-2023 som sitt eget till Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
  



  PROTOKOLL 16 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 9 Rapporter 
   

Kultur- och fritidschefens rapport 
• Förlikningsuppgörelse med Peab och Kungsängens IP.  

• Budgetarbete inför 2021. 

• Kultur och fritidsstrategi för kommunen som ska upp till 
Kommunfullmäktige. Tidsplan: work shop 11 mars 2020. Fler work 
shops under april - maj 2020, remissrunda aug- sept. Beslut i 
Kommunfullmäktige i december 2020. 

• Inlett ett samarbete med sparks generation. Digital plattform som ska 
inspirera unga för att kunna få utlopp för sin kreativitet.  

• Återkoppling från verksamheter. Efterlyser att kontaktpolitiker besöker 
verksamheter.  

• I enkät ger föreningar höga resultat om god service från kommunen. 

• HME-enkät från personal i verksamheterna har genomförts. Hannah 
återkommer med resultat. 

 

Övrigt 
• Marianne Stigle (L) meddelar att hon besökt biblioteken i Kungsängen 

och Bro som kontaktpolitiker.  

• Katarina Olofsson (SD) och Anders Eklöf (L) har varit i simhallen i Bro 
som kontaktpolitiker. 

• Naser Vukovic (S) och Kurshid Chowdury (V) berättar om besök på 
fritidsgårdar i kommunen. 

  



  PROTOKOLL 17 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 11 Anmälningar 
1. Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 2016–2021, cirkulär 

19:62 
 Dnr  

  

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 
november 2019 - Riktlinje för övergripande styrdokument 
 Dnr KS 19/0566 
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