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§ 26 Tertialrapport 1 2020 
 Dnr KFN 20/0048 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Kultur- och fritidskontorets 
tertialrapport för april 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Leif Janson (S) och Maikki Lemne (S) 
deltar inte i beslutet.  
Katarina Olofsson (SD) och Richard Ramstedt (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 1374 tkr per 20190430. 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar med en budget i balans för helåret. 

På grund av covid-19 har beslut fattats om att skjuta upp införandet av 
Kulturchecken till hösten 2021. Det betyder att kultur- och fritidsnämnden i 
årets budget skapar utrymme att kunna genomföra särskilda trygghetsinsatser i 
Bro samt parera för stora intäktsbortfall i verksamheten. De stora 
intäktsbortfallen blir inom tillfällig lokalupplåtelse, entrébiljetter till simhallen, 
samt biljettintäkter för inställda kulturarrangemang. Bara under mars och april 
månad tappar fritidsavdelningen 70 % av intäkterna, ca 360 tkr av budgeterat. 
Det positiva är dock att flera har upptäckt att friskvårdspengen via olika 
portaler kan användas i Bro simhall och gym vilket bidrog till att öka intäkten 
av årskort markant i början på året. Dock har dessa inte periodiserats. Då vi i 
dag inte vet hur länge restriktionerna kommer gälla blir prognosen ytterst 
osäker. De budgeterade taxehöjningarna är också en osäker faktor för 
prognosen. 

I och med färdigställande av den nya sporthallen i Kungsängen tillkommer 
också driftkostnader från och med juni månad. Detta är något som Kultur- och 
fritidsnämnden inte har fått kompensation för men som kommer kunna 
hanteras inom ram under 2020.  

Kulturrådet skjuter fram läsåret 19/20 till oktober-20 för att kunna genomföra 
Skapande Skolas kulturverksamhet. Kulturmiljö omfördelar driftmedel på 
grund av dyra åtgärder för trasig dricksvattenanläggning. 

Kulturskolan och bibliotekets verksamhet har trots Covid-19 varit igång i stort 
sett som vanligt. Prognosen i de verksamheterna är att det inte sker några 
förändringar från budget under året. 
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Beslutsunderlag 
• Tertialrapport 1 2020 Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Kultur- och fritidskontorets 
tertialrapport för april 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Ekonomienheten 
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§ 27  Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 
2020- återtagande av ansökan 

 Dnr KFN 20/0069 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden återtar ansökan om medel till trygghetsfrämjande 
åtgärder i Bro 2020 från Kommunstyrelsen då insatserna kan finansieras inom 
Kultur-och fritidsnämndens egen budgetram.  

Sammanfattning 
Den 31 mars 2020 beslutade Kultur- och fritidsnämnden enligt kultur- och 
fritidskontorets förslag att ansöka om medel från Kommunstyrelsen till 
trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020 till ett belopp av totalt 650 000 kr 
fördelat på: 

• 225 000 kr öppen sporthall 

• 200 000 kr till lovaktiviteter 

• 225 000kr till JobBron  

Till följd av rådande pandemi med Covid-19 har det ekonomiska läget 
förändrats och är mycket ovisst. Kultur- och fritidsnämnden hade budgeterat 
för ett införande av kulturchecken under våren 2020. På grund av rådande 
situation med Covid-19 har kulturcheckens införande flyttats fram till 
höstterminen 2020. Detta medför att det nu finns utrymme inom Kultur- och 
fritidsnämndens egen budgetram för att genomföra trygghetsfrämjande 
aktiviteter i Bro. Att söka om ekonomiska medel från Kommunstyrelsen för att 
fullfölja planerade aktiviteter är därmed inte längre nödvändigt. Kultur- och 
fritidskontoret föreslår därför att Kultur- och fritidsnämnden återkallar beslutet 
från sammanträdet den 31 mars 2020.   

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 31 

mars 2020. §19 Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020 Dnr KFN 
20/0069 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden återtar ansökan om medel till trygghetsfrämjande 
åtgärder i Bro 2020 från Kommunstyrelsen då insatserna kan finansieras inom 
Kultur-och fritidsnämndens egen budgetram.  
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 28 ICLD-projekt med Muranga Kenya 
 Dnr KFN 20/0076 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i samarbete med Muranga kommun 
lämna in en projektansökan för tre år till Internationellt Centrum för Lokal 
Demokrati med sista ansökningsdatum i oktober 2020. 

Sammanfattning 
I juni 2019 beviljades Upplands-Bro kommun tillsammans med Muranga 
kommun i Kenya medel för en så kallad förberedelsefas hos Internationellt 
Centrum för Lokal Demokratis, (ICLD:s) Kommunala Partnerskapsprogram. I 
oktober 2019 genomfördes den första delen i förberedelsefasen när Muranga 
besökte Upplands-Bro och i mars 2020 genomfördes den andra och sista delen 
då Upplands-Bro besökte Muranga.  

Förberedelsefasen löper under ett år och syftet är att förankra samarbetet och 
lägga en grund för fortsatt samarbete. Det är sedan möjligt att ansöka om medel 
för projekt som omfattar tre år.  

Projektförslagen ska utarbetas gemensamt av parterna och utgå från ett 
problem eller ett utvecklingsbehov.  

Tillsammans har vi enats vid två kärnområden. Dessa områden är jämlik/rättvis 
och inkluderande behandling samt deltagande och delaktighet. Muranga har ett 
stort kulturellt arv men har bristande förmåga att skapa kultur- och 
fritidsaktiviteter. De vill också utveckla ett Kulturhus likt det vi har i 
Upplands-Bro. I Upplands-Bro upplever vi bland annat att vi har utmaningar 
med segregation och att inkludera personer som lever i utanförskap. Vi har 
svårt att engagera unga i arbetet om vårt kulturarv. Trots att vi besitter mycket 
god kompetens inom området så upplever vi en bristande förmåga att skapa 
engagemang hos våra yngre invånare. Vi ser också gärna ett utbyte med våra 
professionella kulturarbetare som ett verktyg att nå den unga målgruppen.  

Varje år utlyser ICLD två ansökningsomgångar och önskan är att nu lämna in 
en ansökan för projektfasen i oktober 2020.  

Då inriktningen har stark karaktär av Kultur- och fritidsverksamhetsområde är 
det naturligt att det framöver är Kultur- och fritidsnämnden som är 
projektägare inom Upplands-Bro kommun och som fattar beslut om fortsatt 
samarbete.  

Samtliga kostnader för projektet finansieras inom ramen för ansökan om den 
blir beviljad. 
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Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2020. 

• ICLD-projekt: Kommunalt partnerskap med Muranga kommun – 
Förberedelsefas del 1, rapport för aktivitet 1 i förberedelsefasen: 
Murangas besök i Upplands-Bro 2019-10-14 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i samarbete med Muranga kommun 
lämna in en projektansökan för tre år till Internationellt Centrum för Lokal 
Demokrati med sista ansökningsdatum i oktober 2020. 
Beslutet skickas till: 

• Politiska ledningsgruppen 
• Kommundirektören 
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§ 29 Yttrande - Motion om att bygga en 
träningshall i anslutning till befintlig Bro 
sporthall, KS 19/0479 

 Dnr KFN 19/0223 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anse motionen 
besvarad i och med att ny fullstor sporthall redan är prioriterad i kommunens 
lokalresursplan. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Leif Janson (S) och Maikki Lemne (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. Naser 
Vukovic har formulerat en reservationstext enligt följande: 

”I sitt svar pekar Kultur och fritidskontoret (kontoret i vidare text), mycket riktigt, på ökat 
behov av lokaler till föreningslivet i komunen! 

Att planera för en välbehövd fullstor idrottshall i Bro är utmärkt men det räcker inte för att lösa 
lokalbehov för vissa kultur- och fritidsföreningar som kombinerar olika behov inom egen 
verksamhet!  

I min motion påtalas också lokalbehov för kulturföreningar, fritidsgårdar samt kultur och 
motion i övrigt.  

Exempelvis, spelar man en match behövs det en separat lokal för att värma upp. Dansar man 
behövs det också byta om någonstans. Fritidsgårdarna kan också av olika skäl behöva en extra 
lokal för spontana aktiviteter. En träningshall kan också nyttjas av pensionärsföreningar eller 
för gym och rehab, konst - kulturevenemang och utställningar, skolverksamhet. 
Handikappföreningar kan dra nytta av hela Brohusets möjligheter. Övernattningslokal vid vissa 
evenemang. En lätt tillgänglig lokal vid akuta behov.  

En mindre träningshall i Brocentrum skapar goda utvecklingsmöjligheter till simhallen, 
biblioteket, besöksnäring, affärsliv i samt kring centrumet mm. 

En ny fullstor hall i Bro kan ta tid att bygga färdigt och inget beslut har tagits fram sedan 
maktskiftet år 2018!  

Hur kommer föreningsverksamhet att påverkas under den långa väntetiden? Vad innebär det 
för barn och ungdomars hälsa och välmående? Vad kommer att hända med Brocentrum om all 
barn- och ungdomsverksamhet, inklusive Broskolan, flyttas till södra delen av Bro? Vilket 
kultur - fritidsliv kommer att finnas kvar i dagens centrala delar av Bro? Jag känner viss oro 
inför framtiden för Brocentrum! 
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Jag är övertygad om att en stor majoritet av kommuninnevånare uppskattar att det finns 
fritidsanläggningar och andra miljöer samt ytor för kultur - fysisk aktivitet även om de inte 
gynnar dem personligen. 

Politiskt ansvar handlar om helhetsperspektiv för kommuninnevånare och det var det jag tog 
upp i min motion!” 

Sammanfattning 
I en motion från Naser Vukovic (S), 2:e vice ordförande i Kultur- och 
fritidsnämnden, daterad den 26 juli 2019, föreslås att en träningshall byggs i 
anslutning till Bro Sporthall i Bro samhälle.  

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Det finns i dag endast en fullstor idrottshall i Bro. Med fullstor hall avses en 
hall med en spelplan med måtten 20 x 40 meter som är godkänd för sporter 
som handboll, innebandy, basket och futsal som är en form av inomhusfotboll. 
Det faktum att det bara finns en hall i Bro begränsar möjligheten att bedriva 
tränings- och matchverksamhet i denna kommundel. Det finns inget behov av 
ytterligare hall som inte har fullstora mått då beläggningsgraden i 
gymnastiksalarna endast är 40 % och i Bro finns det i dag tre mindre hallar.  

Det råder en obalans mellan kommundelarna vad gäller sporthallar då 
Kungsängen snart har fyra fullstora hallar med 85 % beläggning varav en går 
att dela upp i tre mindre. Med en ny fullstor sporthall i Bro ökar möjligheten 
för föreningslivet att utöva sin verksamhet och gör det möjligt för kommunens 
barn och ungdomar att genomföra spontanaktiviteter Detta kommer att gynna 
den allmänna folkhälsan då fler får möjlighet att utöva sina fritidsintressen på 
hemmaplan men även gynna känslan av tryggheten på bostadsorten med ökad 
rörelse till och från anläggningen.  

Handboll är exempel på en aktivitet som hittills inte har erbjudits i Bro med 
anledning av att det inte finns utrymme i någon hall. Det innebär att handbollen 
i kommunen idag har sitt huvudsakliga upptagningsområde av ungdomar i 
Kungsängen.  

Med hänsyn till ovanstående är därför en fullstor sporthall i Bro redan högt 
prioriterat i kommunens lokalresursplan. 

Kultur- och fritidskontoret anser att den nya hallen bör ligga på Bro IP för att 
kunna dra nytta av de faciliteter som finns i området. Det underlättar också 
logistiken för föreningslivet när de vill arrangera läger och cuper. Hallen kan 
då även användas dagtid av de nya planerade skolorna i Bro. Detta gör att Bro 
får ett nytt samlat centrum för Idrott och bidrar till kommunens attraktionskraft. 
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Beslutsunderlag 
• Motion om att bygga en träningshall i anslutning till befintlig Bro 

sporthall undertecknad Naser Vukovic (S) 2:e viceordförande i Kultur 
och fritidsnämnden – 26 juli 2019 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anse motionen 
besvarad i och med att ny fullstor sporthall redan är prioriterad i kommunens 
lokalresursplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Naser Vukovic (S) yrkar bifall till motionen. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut för 
Sverigedemokraternas räkning. 

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

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 30  Motion om att utreda förutsättningarna 
för fler personer att ha möjlighet att 
delta i Funkisfestivalen. 

 Dnr KFN 20/0033 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att motionen bör 
anses besvarad i och med att arbetet med att tillgängliggöra Funkisfestivalen 
för fler redan är genomförd. 

Sammanfattning 
Den 5 september 2019 inkom en motion ifrån Socialdemokraterna om att 
utreda förutsättningarna för att fler personer ska ha en möjlighet att delta i 
Funkisfestivalen. Motionsställarna konstaterar att det hittills endast varit 
personer med funktionsvariation inom daglig verksamhet som har kunnat delta 
i festivalen.  

Funkisfestivalen 
Funkisfestivalen, tidigare kallad funkismello är sångtävlingen för personer med 
funktionsvariationer. Målet med Funkisfestivalen är att skapa ett arrangemang 
som leder till att så många personer som möjligt med intresse för att sjunga ska 
få möjlighet att stå på scen. 

Tävlingen är Sveriges roligaste och största melodifestival för personer med 
intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS (lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade). Tävlingen gick av stapeln första 
gången år 2011 och blev genast en succé. Sedan dess har det blivit ett årligt 
återkommande evenemang och Upplands-Bro var med från första början. 
Sedan 2015 arrangeras festivalen av den ideella Föreningen Funkisglädje 
tillsammans med alla medlemskommuner där Upplands-Bro är en.  

Dels uppmärksammas personer med funktionsvariationer dels bjuder tävlingen 
på en minnesvärd kväll för både deltagare, publik och sponsorer. Festivalen 
arrangeras på allt fler orter vilket bidrar till engagemang och långsiktighet.  

Alla deltagande kommuner har möjlighet att arrangera en egen deltävling på 
lokal nivå, med stöd, manualer och praktisk hjälp som ingår i medlemskapet. 
Detta gör Upplands-Bro genom en deltävling på stora scenen i Kulturhuset som 
också direktsänds.  

Kultur- och fritidsnämndens yttrande 
Sedan årsskiftet ligger ansvaret för Funkisfestivalen på Kultur- och 
fritidskontoret då projektledaren flyttats från arbetsmarknadsenheten till 
kulturavdelningen. I och med det pågår redan arbetet med att göra festivalen 
tillgänglig för alla över 15 år med intellektuell eller neuropsykiatrisk 



  PROTOKOLL 12 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-05-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

funktionsnedsättning inom LSS som bor, går i skolan eller arbetar i Upplands-
Bro kommun. 

Ett arbete för att marknadsföra detta har inletts, bland annat genom en bredare 
marknadsföring med fler kanaler och ett sommarmusikläger för personer över 
15 år med funktionsvariationer att utveckla deras intresse för musik och dans. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 5 maj 2020 

• Motion från Socialdemokraterna om att utreda förutsättningarna för fler 
personer att ha möjlighet att delta i Funkisfestivalen inkommen den 5 
september 2019. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att motionen bör 
anses besvarad i och med att arbetet med att tillgängliggöra Funkisfestivalen 
för fler redan är genomförd. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Naser Vukovic (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det endast har yrkats på kontorets förslag och finner 
att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 31 Rapporter 

Kultur- och fritidschefens rapport 
• Information om vattenläcka i Marina föreningshuset 

• Information om vattenläcka i Kulturhusets stora scen. 

• Upphandling klar gällande höghöjdsbana i Bro. Bygge kommer 
påbörjas sommaren 2021 med zipline och lägre bana för barn och café 

• Lillsjön – Petjos vann upphandling att driva café där. Första spadtaget 
sker i höst. 

• Konstgräs - nytt konstgräs i Bro under sommaren. 

• Upphandling av konstnärlig gestaltning avslutad. 

• Sporthallen, öppning om ett par veckor – upphandling av konstnärlig 
utsmyckning.  

• Arbetet med sporthallen går enligt tidsplan och öppning i augusti 2020. 

• PEAB Kungsängens IP, förlikningsavtalet snart underskrivet.  

• Nationaldagen firas inte som vanligt men det blir däremot webbsänt 
nationaldagsfirande. 

Revisionsrapport 
• Granskning av ärendeberedningsprocessen. Rapporten skickas ut till 

samtliga i Kultur- och fritidsnämnden. 
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§ 32 Anmälningar 
1. Åtgärdsförslag för att värna den lokala kulturen - Sveriges kulturliv har 

lamslagits på grund av coronaviruset (Covid-19) 
 Dnr KFN 20/0091 

  

2. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 2020 - 
Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun 
 Dnr KS 20/0249 

  

3. Skrivelse från Svenska Fotbollförbundet gällande fotbollsföreningarnas 
situation maa corona-utbrottet 
 Dnr KS 20/0291 

  

4. Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 18 
november 2019 - Översyn av ansvar för bidragsutbetalning till 
pensionärsföreningar 
 Dnr ÄON 19/0091 
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