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PROTOKOLL 3 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 26 Tertialrapport 1 2021 - Kultur- och 
Fritidsnämnden 

 Dnr KFN 21/0004 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidskontorets 

tertialrapport 1 2021 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att omfördela medel från nya 

sporthallen till återuppbyggnaden av Lillsjö friluftsgård med 600 tkr 
samt renovering av ridhuset med 139 tkr 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) deltar ej i 
beslutspunkt 1. 

Khalouta Simba (V) deltar ej i beslutspunkt 1.  

Katarina Olofsson (SD) och Anette Nyberg (SD) deltar ej i beslutspunkt 1 och 
2. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 2 590 tkr per den sista 
april 2021. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar med en budget i balans 
för helåret. 

Likt 2020 är 2021 svårt att prognostisera då utfallet av pandemins 
konsekvenser på helåret är svåra att förutse vid tertial 1. Den positiva 
avvikelsen i driftredovisningen beror på att vissa kostnader inte har 
periodiserats samt att vissa investeringsprojekt inte har avslutats och börjat 
belasta driften. 

Björknäs camping och bad tillkom under våren och medför kostnader på 
driften vilket kommer ge en negativ påverka på årets resultat liksom förlorade 
intäkter på grund av pandemin. Båda dessa faktorer kommer kunna redovisas 
med större säkerhet vid tertial 2. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår Kultur- och fritidsnämnden att omfördela 
medel från sporthallen till återuppbyggnaden av Lillsjö friluftsgård med 600 tkr 
samt renovering av ridhuset med 139 tkr. 

Under våren 2021 har kultur- och fritidskontoret fortsatt att arbeta för att 
genomföra och upprätthålla verksamhet med fortsatta anpassningar enligt 
pandemilagen, Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt regeringens 
restriktioner. Kultur- och fritidskontoret har därför inom många verksamheter 
fortsatt att erbjuda och utveckla verksamhet i digital form. 



  

PROTOKOLL 4 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Den första januari 2021 började kultur- och fritidskontorets nya organisation att 
gälla. Organisationen är utformad för att på ett än bättre sätt bidra till en 
effektiv och ändamålsenlig verksamhet med hög kvalitet. 

Kultur- och fritidskontoret är liksom alla kontor aktiva projektdeltagare i flera 
projektdelar av det övergripande projektet omdaning Bro. Arbetet med den 
kultur- och fritidspolitiska strategin har startats upp inom kontoret under våren. 

Utöver den löpande verksamheten 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 våren 2021 och 
som redogörs för i rapporten. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2021 med 

beteckning KFN 21/0004. 
• Tertialrapport 1 2021 Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidskontorets 

tertialrapport 1 2021 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att omfördela medel från nya 

sporthallen till återuppbyggnaden av Lillsjö friluftsgård med 600 tkr 
samt renovering av ridhuset med 139 tkr. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Naser Vukovic (S) yrkar bifall till beslutspunkt 2.  

Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag i sin helhet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om nämnden kan besluta enligt beslutspunkt 1 och 
finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet med detta förslag. 

Ordförande frågar sedan om nämnden kan besluta enligt beslutspunkt 2 och 
finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet med detta förslag.  
  



  

PROTOKOLL 5 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Protokollsanteckning 
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) medges lämna 
följande protokollsanteckning: 

”Personalen är ju den största och viktigaste tillgång i nämnden som 
kommuninnevånare i Upplands Bro-kommun har! 

Politiker och politiken brukar skifta då och då men personalen är den samlade kraften 
som håller ihop verksamheten och ger en meningsfull kultur och fritidsliv till våra 
medborgare. 

Coronapandemin ställer oss alla inför svåra prövningar. 

Personalen har ju självklart påverkats liksom alla andra. Många har kanske ställts inför 
mycket svåra val!  

Jag vill betona att vi i mycket hög grad uppskattar deras professionella engagemang 
samt brinnande intresse för att göra verksamheten tillgänglig och innebördsrik för oss 
alla. 

Ett stort tack till all personal inom Kultur- och fritidskontoret med Hannah Rydstedt 
Nencioni vid rodret.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Ekonomiavdelningen 

  



  

PROTOKOLL 6 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 27  Yttrande - Samråd om förslag till  
      detaljplan Kockbacka gärde  
      (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003 

 Dnr KFN 21/0061 

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

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och 
lämnar en reservationstext vilken återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet,17 mars 2021§ 13, sänds förslag till 
detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, ut för samråd 
enligt regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse 
efter den 1 januari 2015).  

Planområdet ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed Enköpingsvägen och 
Ginnlögs väg. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro. 
Planen syftar också till att göra plats för bostäder och rekreation för att 
förstärka tryggheten då de förväntas medföra större närvaro av boende och 
medborgare över dygnet. Bostäder i området förstärker småskaligheten. En 
förutsättning för planen är att anlägga en gång- och cykelbro längs med 
Ginnlögs väg, över spårområdet.  

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

Planförslaget avviker från inriktningen i kommunens översiktsplan, som anger 
verksamheter. Översiktsplanen ger dock stöd för att området ska bebyggas. 

Beslutsunderlag 
1. Samrådshandlingar, förslag till detaljplan Kockbaka gärde (Härnevi 

8:10 m.f.l) 

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



  

PROTOKOLL 7 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Khalouta Simba (V) yrkar avslag till kontorets förslag till beslut. 

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

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

Reservationstext 
Khalouta Simba (V) lämnar följande reservationstext: 

” Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande, nämligen att avslå förslag 
om Detaljplanen. 

Kontorets förslag är inte i överensstämmelse med rådande översiktsplan. Man borde 
vänta med detaljplan tills en ny översiktsplan behandlas på ett demokratiskt sätt. 

Det förslagna området omges av buller som kommer från tågtrafiken såväl från 
Landsvägstrafiken. Man kan sätta upp bullervallar, men de tar inte bort allt buller, i 
synnerhet inte de lågfrekventa sådana. 

På landsvägen framförs ibland fordon med farlig last. Därför ska det finnas ett 
skyddsområde på 75 meter från landsvägen. Detta har inte beaktats i förslaget. Om 
elever ska delta i idrottsliga aktiviteter vid den närliggande idrottsplatsen (Bro i.p) på 
andra sidan järnvägen, så måste de färdas över en bro utan trottoarer. Detta måste 
anses vara farligt för elevernas säkerhet. 

Den nuvarande Broskolan har nyligen renoverats för många miljoner kronor så att den 
skulle passa undervisningen bättre. Om skolan nu flyttas kastas dessa miljoner i sjön. 
Det är inte god hushållning och varsamhet med skattebetalarnas pengar. Man kommer 
också belasta kommunens ekonomi när man väljer att inte ha skolan i egen regi då det 
har konstaterats att det på sikt blir en dyrare lösning än om den ägs av (kommunen) 
oss. 

Slutligen kan väl sägas att ett levande Bro Centrum kan behöva en skola i sin närhet.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
 
  



  

PROTOKOLL 8 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 28 Yttrande - Motion om badplats och park 
i Vållsvik 

 Dnr KFN 20/0224 

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

Sammanfattning 
Erik Karlsson (V) har inkommit med en motion gällande badplats och park i 
Vållsvik. I sin motion framhåller han att badplatserna som kommunen erbjuder 
idag inte räcker för kommunens medborgare vid varma sommardagar. Förutom 
att det är trevligt med närhet till rent vatten ser förslagsställaren att välskötta 
badplatser kan öka inflyttning och nyetablering av företagare i kommunen. 
Förslagsställaren ser även att det med fördel anordnas en park och parkering i 
anslutning till badplatsen. 

Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka möjligheter 
det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens strandlinjer för 
bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Kultur- och fritidskontoret bedömer att 
det finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga 
existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en 
sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i 
anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av 
parkeringsplatser. Utredning gällande förutsättningarna om att anlägga en 
kommunal badplats i Vållsvik föreslås därför bli en del av arbetet med en 
översyn av kommunens strandlinje.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2021. 

• Motion om badplats och park i Vållsvik den 5 november 2020. 

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

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. 

 

 



  

PROTOKOLL 9 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Erik Karlsson (V) 
• Kommunstyrelsen 

 
  



  

PROTOKOLL 10 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 29 Yttrande - Motion om skolbibliotek och 
bibliotekarie i varje skola 

 Dnr KFN 21/0024 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till 
yttrande som sitt eget och skickar det vidare för beslut i Kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 
Erik Karlsson, gruppledare i Vänsterpartiet, föreslår i en motion att kommunen 
tillsätter en utredning för att komma med ett komplett förslag på hur man kan 
få till stånd skolbibliotek i de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett 
huvudman, samt att till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas 
med utbildade bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i 
förhållande till elevunderlag. 

Kultur- och fritidskontoret kan konstatera att det saknas en klar definition av 
begreppet skolbibliotek i skollagen. Detta har fått till följd att kvaliteten på 
skolbibliotek varierar från kommun till kommun och mellan skola och skola. 
Utredningen om stärkta bibliotek och läromedel (SOU 2021:3), som lades fram 
i januari 2021, föreslår en ändring i skollagen vad beträffar skolbiblioteken. Då 
dessa ändringar överensstämmer väl med Erik Karlssons motion föreslår 
Kultur- och fritidskontoret att utredningen tillsätts. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2021. 

• Motion om skolbibliotek inkommen den 31 januari 2021. 

• Skolbibliotek för bildning och utbildning - Delbetänkande av 
Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (SOU 2021:3). 
https://www.regeringen.se/48ef40/contentassets/9c1a8a9bf582412f9d0944b8
07c704cf/skolbibliotek-for-bildning-och-utbildning-sou-20213 

• Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. – proposition 
2009/10:165 
https//data.riksdagen.se/fil/260C002E-E714-4F41-9619-8D1F5A9A8D13 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till 
yttrande som sitt eget och skickar det vidare för beslut i Kommunfullmäktige. 



  

PROTOKOLL 11 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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: 

• Erik Karlsson (V) 
• Kommunfullmäktige 

 
  



  

PROTOKOLL 12 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 30 Svar på medborgarförslag om att införa 
stödpaket eller bidrag till fristående 
musiker i kommunen 

 Dnr KFN 20/0143 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget. För att underlätta för 
professionella kulturskapare i kommunen ges kultur- och fritidskontoret i 
uppdrag att fortsätta föra en dialog med aktiva kulturskapare samt samla ihop 
vilka stödinsatser som finns att söka för kulturutövare på regional och nationell 
nivå.   

Sammanfattning 
Den 2 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att införa ett stödpaket eller 
bidrag för frilansande musiker. Förslagsställaren konstaterar att covid-19 har 
fått stora konsekvenser för denna grupp på grund av uteblivna spelningar, 
turnéer och festivaler. Med anledning av detta föreslår medborgaren att 
kommunen tar fram ett stödpaket för att lindra de negativa effekterna. 

Den 10 juni 2020 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna förslaget till 
Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Effekterna av Covid-19 har gjort att flera branscher i Sverige har fått mycket 
svåra förhållanden under 2020 och 2021. Detta gäller inte minst för 
kultursektorn. Inställda turnéer, konserter och föreställningar gör att 
arbetsmarknaden för kulturskapare är nästintill obefintlig.  

Regeringen har avsatt flera stödpaket till det professionella kulturlivet och 
verksamma i dess närhet. Krisstöden har haft ett samlat syfte att lindra den 
akuta ekonomiska krisen, stimulera till återhämtning, säkerställa en fortsatt 
bredd av kulturuttryck i hela landet och understödja verksamhet vars 
överlevnad är väsentlig för kulturens återhämtning. 

För att få kunskap om situationen för professionella kulturskapare i Upplands-
Bro bjöd kultur- och fritidskontoret in till en öppen dialog och en workshop 
som genomfördes den 26 april 2021. 

För att underlätta för professionella kulturskapare i kommunen föreslås kultur- 
och fritidskontoret få uppdrag att fortsätta föra en dialog med aktiva 
kulturskapare samt samla ihop vilka stödinsatser som finns att söka för 
kulturutövare på regional och nationell nivå.  
  



  

PROTOKOLL 13 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2021. 

• Medborgarförslag om att införa stödpaket eller bidrag till fristående 
musiker i kommunen inkommet den 2 juni 2020. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020. 

Förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget. För att underlätta för 
professionella kulturskapare i kommunen ges kultur- och fritidskontoret i 
uppdrag att fortsätta föra en dialog med aktiva kulturskapare samt samla ihop 
vilka stödinsatser som finns att söka för kulturutövare på regional och nationell 
nivå.  

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: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 

 
  



  

PROTOKOLL 14 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 31 Svar på medborgarförslag om att 
anlägga en asfalterad pumptrack-bana 
vid Kungsängens IP 

 Dnr KFN 20/0198 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och ger kultur- och 
fritidskontoret i uppdrag att beakta förslaget om att anlägga en asfalterad 
pumptrackbana i den pågående förstudien gällande området kring Kungsängens 
IP samt inför fortsatt planering av utveckling för Bro IP med start 2022.  

Sammanfattning 
Den 8 september 2020 lämnades ett medborgarförslag in gällande anläggning 
av en asfalterad pumptrackbana vid Kungsängens IP. Den 30 september 2020 
beslutade Kommunfullmäktige att lämna över medborgarförslaget till Kultur- 
och fritidsnämnden för beslut. 

En pumptrackbana är ett område som formats med mindre kullar och sluttande 
kurvor för att cykla i. Tanken är att man med hjälp av pumpande rörelser driver 
cykeln framåt i gupp och kurvor istället för att trampa. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att förslaget om att anlägga en 
pumptrackbana i Kungsängen beaktas i den pågående förstudien gällande 
området kring Kungsängens IP. Det kan även bli aktuellt att ta med förslaget 
inför fortsatt planering av utveckling för Bro IP med start 2022. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2021. 

• Medborgarförslag inkommet den 8 september 2020. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 
september 2020. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och ger kultur- och 
fritidskontoret i uppdrag att beakta förslaget om att anlägga en asfalterad 
pumptrackbana i den pågående förstudien gällande området kring Kungsängens 
IP samt inför fortsatt planering av utveckling för Bro IP med start 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.   



  

PROTOKOLL 15 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 

 
  



  

PROTOKOLL 16 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 32 Svar på medborgarförslag om att bygga 
en aktivitetspark vid Kungsängen IP 

 Dnr KFN 20/0200 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och ger kultur- och 
fritidskontoret i uppdrag att beakta förslaget om att bygga en aktivitetspark i 
Kungsängen i den pågående förstudien gällande området kring Kungsängens 
IP.  

Sammanfattning 
Den 16 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga en aktivitetspark 
vid Kungsängens IP liknande den park som finns i Bro. 

Den 30 september 2020 överlämnade Kommunfullmäktige förslaget för beslut 
i Kultur-och fritidsnämnden. 

I den lokalförsörjningsplan som Kommunfullmäktige godkände i samband med 
beslut om budget för 2021 framgår att utveckling av Kungsängens IP finns med 
som ett prioriterat projekt. Enligt planen skall en förstudie genomföras under 
2021. Denna förstudie är påbörjad och den genomförs i ett samarbete mellan 
samhällsbyggnadskontorets planavdelning, fastighetsenheten på 
kommunledningskontoret och kultur- och fritidskontoret. Förstudien kommer 
innehålla en översyn av hela området kring Kungsängens IP med syfte att 
utöka möjligheter till nya kultur- och fritidsaktiviteter i området. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att förslaget om att bygga en aktivitetspark i 
Kungsängen beaktas i den pågående förstudien gällande området kring 
Kungsängens IP. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2021. 

• Medborgarförslag inkommet den 16 juni 2020. 

• Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 
2020. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och ger kultur- och 
fritidskontoret i uppdrag att beakta förslaget om att bygga en aktivitetspark i 
Kungsängen i den pågående förstudien gällande området kring Kungsängens 
IP. 



  

PROTOKOLL 17 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 

 
  



  

PROTOKOLL 18 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 33 Svar på medborgarförslag om 
parkbänkar i Tibble/Lillsjö-området. 

 Dnr KFN 20/0024 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget om parkbänkar och 
ger kultur- och fritidskontoret i uppdrag att beakta förslaget i pågående 
budgetarbete inför 2022.  

Sammanfattning 
Den 13 april 2017 inkom ett medborgarförslag gällande parkbänkar i 
Tibble/Lillsjöområdet. Kommunfullmäktige överlämnade först 
medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. Det omfördelades 
därefter till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Medborgaren beskriver i sitt förslag en önskan om parkbänkar längs 
elljusspåret från Granhammarsvägen ner mot Lillsjön. Medborgaren har 
uppfattat att flera kommuninvånare skulle uppskatta två parkbänkar längs 
vägen eftersom det skulle möjliggöra för fler att orka promenera en längre 
sträcka. 

Kultur och fritidsnämndens verksamheter arbetar för att tillgängliggöra kultur- 
och friluftsmiljöer för så många invånare som möjligt. Kultur- och 
fritidskontoret tackar medborgaren för initiativet. Information från medborgare 
är viktig för att kunna skapa ett fritidsliv som fungerar för alla. Att möjliggöra 
promenader för fler är en liten investering som kan generera stora effekter både 
för invånarnas fysiska och psykisk hälsa. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att medborgarförslaget tas i beaktande i 
pågående budgetarbete inför 2022 samt att en redan påbörjad dialog förs med 
tekniska kontoret för att tillse att det finns planering för underhåll och skötsel 
vid ett uppförande av parkbänkar i området. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2021. 

• Medborgarförslag inkommet den 19 april 2017.  

• Karta med markering av aktuell plats.  

• Komplettering av medborgarförslag inkommen den 21 april 2017.  

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019. 



  

PROTOKOLL 19 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget om parkbänkar och 
ger kultur- och fritidskontoret i uppdrag att beakta förslaget i pågående 
budgetarbete inför 2022. 

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: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 

 
  



  

PROTOKOLL 20 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 34 Upphävande av beslut om lokala 
åtgärder för kultur- och 
fritidsverksamheten i Upplands-Bro 
kommun med anledning av Covid-19 

 Dnr KFN 21/0019 

Beslut 
1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den egna verksamheten från och 

med den 1 juni 2021 helt ska följa de nationellt uppställda 
restriktionerna med hänsyn till Covid-19. 

2 Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 februari 2021 om lokala 
anpassningar av Kultur- och fritidsnämndens verksamheter upphävs 
från och med den 1 juni 2021. 

Sammanfattning 
Med anledning av Covid-19 fattade Kultur- och fritidsnämnden den 16 februari 
2021 beslut om lokala anpassningar för den egna verksamheten från och med 
den 23 februari 2021.  

Regeringen har fattat beslut om förnyade anpassningar och restriktioner som 
ska gälla för hela landet från och med den 1 juni 2021. 

Kultur- och fritidskontoret bedömer att de nationella anpassningarna är 
tillräckliga för att motverka smittspridning och ser inte längre behov av lokala 
anpassningar i Upplands-Bro kommun. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att tidigare beslut fattat av Kultur- 
och fritidsnämnden den 16 februari 2021 om lokala anpassningar för de egna 
verksamheterna upphävs från och med den 1 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2021. 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 
februari 2021. 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2021. 
  



  

PROTOKOLL 21 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den egna verksamheten från och 

med den 1 juni 2021 helt ska följa de nationellt uppställda 
restriktionerna med hänsyn till Covid-19. 

2 Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 februari 2021 om lokala 
anpassningar av Kultur- och fritidsnämndens verksamheter upphävs 
från och med den 1 juni 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: 

• Kommunstyrelsen 
 
  



  

PROTOKOLL 22 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 35 Rapporter 
   

Kultur- och fritidschefens rapport, Hannah Rydstedt Nencioni 
• Sommarlovsaktiviteter förbereds 
• Uppdrag att starta upp verksamhet för barn mellan 9–11 år 
• Nya utegymmet i Hällkana 
• Ridhustaket är helt klart och återställt 
• Sporthallen är snart klar 
• Björknäscamping håller på och rustas upp 
• Detaljbudgeten  

  



  

PROTOKOLL 23 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 36 Anmälningar 
1. Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 16 - Direktiv till det fortsatta arbetet 

med FÖP Bro 
 Dnr KFN 20/0123 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 35 – Omfördelning - Medborgarförslag om 
att göra Vattentornsparken mer tillgänglig för alla 
 Dnr KFN 20/0201 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 27 - Medborgarförslag om att utveckla 
Hällkana friluftsområde med större parkering och fler motionsspår 
 Dnr KFN 21/0067 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 30 - Medborgarförslag om att ordna 
belysning och dränering i motionsspåret vid Lillsjön 
 Dnr KFN 21/0068 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 33  Omfördelning av ärende - 
Medborgarförslag om mer fokus på friluftsliv och friskvård.msg 
 Dnr KFN 21/0043 

  

6. Kommunstyrelsens beslut § 22 - Yttrande vision för Mälarens 
vattenvårdsförbund 2022-2027 
 Dnr  

  

7. Kommunstyrelsens beslut § 36 - Lokalbehovsrapport 2022 
 Dnr KFN 21/0049 

  

8. Kommunfullmäktiges beslut § 39 - Regler för Kulturcheck 
 Dnr KFN 19/0150 

  

9. Kommunstyrelsens beslut § 56 - Direktiv för det fortsatta arbetet med FÖP 
Bro 
 Dnr KFN 20/0123 

  

10. Kommunfullmäktiges beslut § 40 - Förvärv av mark - del av Husby 2:1 
(Ridanläggningen Prästtorp) 
 Dnr KFN 21/0026 

  

11. Kommunfullmäktiges beslut § 43 - Beslut med stöd av pandemilagen 
delegeras till kommunstyrelsen 
 Dnr KS 21/0148 

  

12. Kommunstyrelsens beslut § 47 - Omdaning Bro 
 Dnr KS 21/0226 

  



  

PROTOKOLL 24 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-05-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

13. Revisionsrapport - Uppföljning av 2018 års granskningar 
 Dnr KS 21/0292 

  

14. Remiss - Folkhälsopolicy för Region Stockholm, RS 2020-0535 
 Dnr KFN 21/0063 
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