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Utredning fritidsbank i Upplands-Bro
Dnr KFN 21/0041

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för Utredning fritidsbank i Upplands-Bro
kommun och skickar den vidare för politisk beredning till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
En Fritidsbank kan bidra med betydande samhällsvinster i form av ökad rörelse
och hälsa, inkludering och deltagande och fler arbetstillfällen. Den kan öka
nyttjandegraden av redan befintliga resurser, stimulera delande framför
konsumtion och förlänga livslängden på utrustning genom reparation och
återbruk.
En Fritidsbank har därmed stor potential att minska den miljöpåverkan som
fritidsaktiviteter medför när utrustning köps ny och är i privat ägo. Den ger
också möjligheter för alla att prova på nya aktiviteter som man annars inte hade
råd att prova. Det innebär en satsning på folkhälsa och miljö genom återbruk
och blir ett verktyg i arbetet med Agenda 2030. Det främjar såväl spontan som
organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för friluftsliv. En Fritidsbank
leder till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan
ålder, kön, samt ökad integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i
samband med frilufts- och temadagar och den är också en bra plats för
arbetsträning och en tillgång för besöksnäringen.
Kostnaden, som främst omfattar lokalhyra och anställd platsansvarig, bör delas
på flera kontor och driftsansvaret bör ligga under kultur- och fritidskontoret.
En satsning på fritidsbanken bedöms inte rymmas inom Kultur- och
fritidsnämndens befintliga ram utan kräver både investering för att
iordningställa lämpliga lokaler samt ökad drift för personal, lokalkostnader och
övriga omkostnader med ca 2 mnkr/året. Denna satsning ska ses som en
hälsofrämjande och förebyggande verksamhet som kommer ge avkastning på
lite längre sikt.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2021.

•

Utvärdering Fritidsbank RISE rapport

Förslag till beslut
Kultur och Fritidsnämnden beslutar skicka vidare Utredning fritidsbank i
Upplands-Bro kommun som bilaga till Underlag till budget 2022 för vidare
politisk beredning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) yrkar på följande förslag till beslut:
”Kultur- och fritidsnämnden tackar för Utredning fritidsbank i Upplands-Bro kommun
och skickar den vidare för politisk beredning till Kommunstyrelsen.”

Katarina Olofsson (SD) ställer sig bakom Socialdemokraternas yrkande.

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.
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
Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas yrkande röstar ”nej”
Efter omröstning finner ordföranden 5 röster på ”ja” och sex röster på ”nej”.
Ordföranden konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i
enlighet med Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag till
beslut.

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

Paul Gustafsson (M)

x

Stanislaw Lewalski (M)

x

Anders Eklöf (L)

x

Linus Stefansson (KD)

x

Katarina Olofsson (SD)

x

Richard Ramstedt (SD)

x

Naser Vukovic (S)

x

Hibo Salad Ali (S)

x

Leif Jansson (S)

x

Maikki Lemne (S)

x

Mattias Petersson (C)

Justerandes sign

Nej

x

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-03-23

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
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Utredning – Solceller Kungsängens IP
Dnr KFN 21/0039

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för Utredning – solceller Kungsängens IP
och skickar den vidare för politisk beredning till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Den 14 november 2018 inkom ett medborgarförslag om att investera i solceller
på Kungsängens nya IP, Västra Rydsvägen 111. Kommunfullmäktige
överlämnade den 19 december 2018 medborgarförslaget för beslut i Kulturoch fritidsnämnden.
Den 20 maj 2019 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslutet att ge kultur- och
fritidskontoret i uppdrag att ta fram en detaljerad kalkyl på
investeringskostnad, besparing samt återbetalningstid som underlag inför
budget 2021. Detta sköts upp på grund av Coronapandemin fram till
budgetunderlaget för 2022.
Kultur- och fritidskontorets bedömning är att installation av solceller på
Kungsängens IP är ett bra förslag både utifrån ekonomi och miljöperspektiv.
Kapitalkostnaderna för investeringen täcks av minskade driftkostnader för
energiförbrukning vilket gör att investeringen är självfinansierad.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2021.

•

Medborgarförslag om att ha solceller på taken, Kungsängens nya IP
inkommet den 14 november 2018.

•

Offert från HPSolartech AB den 9 december 2020.

•

Kultur- och fritidsnämndens beslut – svar på medborgarförslag om att
ha solceller på taken, Kungsängens nya IP den 20 maj 2019.

•

Kommunfullmäktiges beslut – Medborgarförslag om att ha solceller på
taken, Kungsängens nya IP den 19 december 2018.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för återrapporteringen och beslutar att
installation av solceller ska ingå i Underlag för budget 2022.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) föreslår följande förslag till beslut:
”Kultur- och fritidsnämnden tackar för Utredning – solceller Kungsängens IP och
skickar den vidare för politisk beredning till Kommunstyrelsen.”

Anders Eklöf (L) yrkar på kontorets förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) ställer sig bakom Socialdemokraternas 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.
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
Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas yrkande röstar ”nej”
Efter omröstning finner ordföranden 5 röster på ”ja” och sex röster på ”nej”.
Ordföranden konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i
enlighet med Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag till
beslut.

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

Paul Gustafsson (M)

x

Stanislaw Lewalski (M)

x

Anders Eklöf (L)

x

Linus Stefansson (KD)

x

Katarina Olofsson (SD)

x

Richard Ramstedt (SD)

x

Naser Vukovic (S)

x

Hibo Salad Ali (S)

x

Leif Jansson (S)

x

Maikki Lemne (S)

x

Mattias Petersson (C)

Justerandes sign

Nej

x

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-03-23

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Yttrande - lokalbehovsrapport 20222024
Dnr KFN 21/0049

Beslut

Ärendet bordläggs och behandlas vid ett extra sammanträde den 30 mars 2021
kl. 15:00.

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 17 mars, KS 21/0153, sänds förslag till
lokalbehovsrapport 2022-2024 till berörda nämnder för yttrande.
Kultur- och fritidskontorets yttrande omfattar de delar av lokalbehovsrapporten
som handlar om Kultur- och fritidsnämndens verksamhetslokaler i kapitel 5.
Syftet med kommunens lokalresursplanering är att säkerställa en effektiv
användning av lokaler/anläggningar, strategisk och långsiktig planering samt
en väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor mellan kommunens
verksamheter.
Lokalbehovsrapporten är ett underlag för den lokalförsörjningsplan som
kommer att redovisa vilka lokalprojekt som ska prioriteras i budget 2022.
Enligt befolkningsprognosen ökar åldersgruppen 7–19 år med cirka 24 % fram
till 2029, vilket talar för att efterfrågan på lokaler och anläggningar för kultur,
fritid och idrott kommer att öka.
Lokalbehovsrapporten är framtagen i nära dialog med Kultur- och
fritidskontoret och beskriver väl det behov av lokaler och anläggningar som
finns både på kort och lång sikt. Dock föreslås några kompletteringar.
Under rubriken Framtida behov på kort sikt: Upprusta och utveckla befintliga
friluftsmiljöer för att möta det ökande intresset för friluftsliv.
Nämnden har ett uppdrag att bedriva Ungdomens Hus (UH). Ingen verksamhet
är igång då lokaler saknas.
Planer finns att starta öppen ungdomsverksamhet i Bro för barn i åldrarna 9-12
år. Om det finns tillgängliga lokaler för den verksamheten har ännu inte
undersökts.
Vid införande av en Fritidsbank behövs en lokal på 400-700 m2 i centrala Bro
eller i nära anslutning till idrott/fritidsverksamhet.
Under rubriken Framtida behov på längre sikt; finns önskemål om att starta en
förstudie för att komplettera fastighetsbeståndet med ishall samt ny simhall.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ett tillägg under 5.5.3 Kulturfastigheter: Uppland-Bro kommun äger flera
kulturhistoriskt värdefulla fastigheter som står och förfaller. För att dessa
byggnader inte ska vara utom räddning krävs beslut om åtgärder innan det är
för sent.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 mars 2021.

•

Lokalbehovsrapport 2022-2024

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta kultur- och fritidskontorets
yttrande som sitt eget och skickar det vidare för politisk beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) yrkar på att Kultur- och fritidsnämnden kallas till ett extra
sammanträde för att besluta i detta ärende.
Mattias Petersson (C) föreslår att ärendet bordläggs och att ärendet tas upp på
ett extra sammanträde för Kultur- och fritidsnämnden den 30 mars 2021 kl.
15:00.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut vilket är
bordläggning och att ärendet behandlas vid ett extra sammanträde. Han
konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bordlägga
ärendet till ett extra sammanträde den 30 mars 2021 kl. 15:00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Budgetunderlag 2022 med planering för
2023-2024 Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 21/0003

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlag till budget 2022 och beslutar
enligt kultur- och fritidskontorets förslag och lämnar det vidare för politisk
beredning.

Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD) och Richard Ramstedt (SD) deltar inte i beslutet.
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Leif Jansson (S) och Maikki Lemne (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Den 3 februari 2021 beslutade Kommunstyrelsen om anvisningar för budget
2022-2024. Avisningarna är starten för budgetprocessen för år 2022-2024. I
anvisningarna framkommer att nämnderna ska lämna en nulägesanalys och en
beskrivning av prioriteringar och behov inför planperioden.
År 2020 har präglats av ekonomisk osäkerhet och varit svårplanerad på grund
av pandemin. I slutet på 2020 fick Fritidsavdelningen två händelser, avblåst tak
på ridhuset samt att styrsystemet till simhallens äventyrsdel som behövde bytas
akut vilket resulterade i ett underskott med ca - 1 000 tkr. Covidrelaterade
kostnader uppgick till 957 tkr.
Två viktiga verktyg för nämndens verksamheter framåt kommer bli den Kulturoch fritidspolitiska strategi som kommer att arbetas fram under året samt
antagandet av reviderat stöd till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro.
Under hösten 2021 kommer nämnden införa ett checksystem inom
kulturskolans område.
Kultur- och fritidskontoret ger fler exempel på kommuner och organisationer
att inspireras av i sitt underlag och inom områden där Upplands-Bro kan bli
bättre. Digitalisering, samverkan och innovation är huvudspår i underlaget men
också social hållbarhet och folkhälsan i stort.
Fokus 2022-2024
Stort fokus under perioden 2022-2024 kommer fortsättningsvis att vara barn
och unga. Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att stärka barns rättigheter
och påverkan på sin egen uppväxt och livsmiljö i samtliga av nämndens
verksamheter. Detta kommer tillexempel ske genom digitalisering och
innovationsutveckling, samverkan, satsningar inom friluftsliv och
folkhälsoområdet och utveckling av våra kulturmiljöer och
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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mötesplatser/besöksmål. Fokus ska alltid vara på barnets bästa med grund i
Barnkonventionen, Agenda 2030 och kommunfullmäktiges långsiktiga mål.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse Budgetunderlag 2022 med planering för 2023-2024
Kultur- och fritidsnämnden daterad 2021-03-02

•

Underlag till budget 2022 med planering för 2023-2024 Kultur- och
fritidsnämnden

•

Anvisningar budget 2022-2024

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlag till budget 2022 och beslutar
enligt kultur- och fritidskontorets förslag och lämnar det vidare för politisk
beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) yrkar på följande förslag till beslut:
”Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlaget och lämnar det vidare för politisk
beredning.”

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till
beslut och Socialdemokraternas förslag till beslut.
Ordföranden finner därefter att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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Regler för tilldelning av Årets UpplandsBroförening
Dnr KFN 21/0037

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar regler för tilldelning av Årets UpplandsBroförening

Sammanfattning
Den 15 september 2020 inkom ett medborgarförslag om instiftande om ett pris
för Årets Upplands-Broförening. Den 8 december 2020 fattade Kultur-och
fritidsnämnden beslut om att ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att ta fram
former och regler för detta pris.
Kultur- och fritidskontoret har nu tagit fram ett förslag till regler för tilldelning
för Årets Upplands-Broförening.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2021.

•

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8
december 2021.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar regler för tilldelning av Årets UpplandsBroförening

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Juridikfunktionen

Utdragsbestyrkande
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Stöd till kultur- och fritidsverksamhet
2021
Dnr KFN 21/0038

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer:
1. Grundbidraget (x) till 70 kr/bidragsberättigad medlem.
2. Aktivitetsbidraget (y) till 70 kr/aktivitetstillfälle.
3. Det förstärkta grundbidraget (z) till 80 tkr.
4. Riktat driftbidrag till 85% av driftkostnaderna.
5. Jämställdhetsbonusen till 15 tkr.
6. Årets Upplands-broförening 15 tkr.

Sammanfattning
Det sammanlagda föreningsbidraget som finns att fördela uppgår 2021 till 3
465 tkr. I gällande regler för stöd till kultur- och fritidsverksamhet fastslås att
storleken på grund- (x), aktivitets- (y) och förstärkt grundbidrag (z) årligen ska
fastställas av kultur- och fritidsnämnden. Därefter görs en fördelning mellan de
olika normerade bidragen samt de riktade driftbidragen.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2021.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer:
1. Grundbidraget (x) till 70 kr/bidragsberättigad medlem.
2. Aktivitetsbidraget (y) till 70 kr/aktivitetstillfälle.
3. Det förstärkta grundbidraget (z) till 80 tkr.
4. Riktat driftbidrag till 85% av driftkostnaderna.
5. Jämställdhetsbonusen till 15 tkr.
6. Årets Upplands-broförening 15 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2021-03-23

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

Protokollsanteckning
Naser Vukovic (S) medges lämna följande protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna bifaller oförändrade bidrag och förutsätter att beslut i
kommunfullmäktige, senare i år, gällande lokalhyror också förbli oförändrat!
I annat fall bör stöd och bidrag till föreningar ses över så att de kompenserar fördyrade
lokalkostnader som inte får hamna på medlemsavgiften hos de föreningsaktiva.
I det fall att kommunfullmäktige fattar beslut om höjda lokalavgifter och taxor är
Socialdemokraternas inställning att inför budgetbeslut i juni 2021 för 2022-2024 ska
en snabb utredning inom Kultur och fritidskontoret genomföras, kopplat till
höjningarnas effekter för föreningslivet så att negativa konsekvenser kan
kompenseras.”

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Avdelningschef Idrott och Förening Susanne Lindqvist

Utdragsbestyrkande

15 (28)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 16

Sammanträdesdatum:

2021-03-23

Yttrande om urval av tre namn inför
omröstning om namnsättning av ny
sporthall i Tibble, Kungsängen
Dnr KFN 21/0042

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Kultur- och fritidskontorets förslag
och förordar att ersätta namnberedningens förslag U-Brohallen med
Kungsbrohallen.

Sammanfattning
I kommunen finns en namnberedningsgrupp bestående av tjänstepersoner från
samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidskontoret.
Namnberedningsgruppen ansvarar för beredning av namn på vägar, platser och
kommunala verksamheter i kommunen. Beslut om namnsättning fattas av
Tekniska nämnden. Innan beslut fattas ges berörda nämnder, fastighetsägare
med flera möjligheter att yttra sig över namnberedningens förslag.
En ny sporthall har byggts bredvid Kungsängens sporthall längs Klockvägen i
Tibble, Kungsängen och behöver ett namn. Namnberedningen har tidigare
föreslagit namnet Hammarhallen vilket Kultur- och fritidsnämnden ställt sig
positiva till, KFN 20/0167. Hammarhallen godkändes inte av Tekniska
nämnden då namnet bedömdes vara för likt Ekhammarhallen som ligger vid
Ekhammarskolan.
Tekniska nämnden beslutade därför 2020-12-07 TN §114 om att utlysa en
namntävling. En inbjudan till allmänheten gick ut om att lämna förslag på
namn till den nya sporthallen. Namnberedningen har berett de inkomna
förslagen och tagit fram tre förslag för omröstning som följer kommunens
namnsättningspolicy.
De tre förslagen är: U-Brohallen, Klockhallen och Pingponghallen.
Kultur- och fritidskontoret förordar att i namntävlingen ersätta förslaget UBrohallen med Kungsbrohallen. Kultur- och fritidskontoret önskar ett namn
som ”står ut” och ”sätter sporthallen på kartan”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-03-23

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2021.

•

Remiss urval av tre namn inför omröstning om namnsättning av ny
sporthall i Tibble, Kungsängen den 1 mars 2021.

•

Remiss angående namnsättning av ny sporthall i Tibble, Kungsängen

•

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30
september 2020.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Kultur- och fritidskontorets förslag
och förordar att ersätta namnberedningens förslag U-Brohallen med
Kungsbrohallen.

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

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 17

Sammanträdesdatum:

2021-03-23

Yttrande - Samråd om förslag till
detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl. nr
1906
Dnr KFN 21/0033

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

Sammanfattning
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, den 3 februari 2021 § 1, sänds
förslag till detaljplan för Del av Tång 2:5 m.fl., nr 1906, ut för samråd enligt
regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse
efter den 1 januari 2015
Planområdet utgörs av Del av Tång 2:5 m.fl och i dagsläget är planområdet
planlagt för golfbaneändamål och består av golfbanor, skog, grönytor samt
dammar. Det förekommer fladdermöss och salamandrar inom planområdet som
är skyddade av artskyddsförordningen. Området ligger delvis inom en grönkil.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av logistikverksamhet (och
tillhörande verksamheter) inom planområdet och därmed utöka befintligt
verksamhetsområde i Brunna. Syftet är också att säkra livsmiljöer för
fladdermöss och en livskraftig population av vattensalamander inom
planområdet samt säkerställa ett lokalt omhändertagande av dagvatten.
Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget. Planförslaget avviker
från inriktningen i kommunens Översiktsplan 2010.
Kultur- och fritidskontoret samlade bedömning är att föreslagen detaljplan inte
får någon större negativ påverkan på kulturmiljövärden men desto större för
rekreationsmöjligheterna i området. Kontoret anser att det bör tas hänsyn till
detta i framtida planer för att inte tappa denna möjlighet i närområdet. Kulturoch fritidskontoret vill också understryka som framgår i samrådshandlingarna
att detta går emot FÖP Landsbygd.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2021.

•

Samrådshandlingar, förslag till detaljplan för Del av Tång 2:5 m.fl.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-03-23

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

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att Kulturoch fritidsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

19 (28)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 18

Sammanträdesdatum:

2021-03-23

Yttrande - Motion om skidspår med
konstsnö
Dnr KFN 20/0228

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

Sammanfattning
Den 2 november 2020 inkom en motion från Vänsterpartiet med förslag om att
tillsätta en utredning gällande förutsättningarna för att etablera konstsnöspår
för skidåkning i Upplands-Bro kommun.
Längdskidåkning är en folksport som kan utövas av alla åldrar och bidrar till
god folkhälsa med både fysisk aktivitet och vistelse i naturen. Invånarna i
Upplands-Bro kommun har idag möjlighet att genom regional samverkan
nyttja flera anläggningar i grannkommunerna. När det finns naturlig snö att
tillgå anlägger kultur- och fritidskontoret skidspår i Gröna Dalen samt i
Hällkana friluftsområde.
Kultur- och fritidskontoret konstaterar att det krävs stora ekonomiska
investeringar för byggnation av en konstsnöanläggning för längdskidåkning.
Utöver detta kräver denna typ av anläggning en hög energiåtgång för
tillverkning av snön samt resurser för bemanning av anläggningen.
Kultur- och fritidskontoret har flera stora investeringar planerade i närbelägen
framtid. Det läggs också mycket resurser på att utöka bredden av aktiviteter för
barn- och ungdomar som går att genomföra under alla årets månader. I
dagsläget bedöms det därför inte aktuellt att investera i en konstsnöanläggning
för längdskidåkning. Någon ytterligare utredning i frågan bedöms inte heller
nödvändig.

Beslutsunderlag
•

Kultur och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2009.

•

Motion från Vänsterpartiet den 2 november 2020.

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

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att Kulturoch fritidsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-03-23

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Motionsställaren
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 19

Sammanträdesdatum:

2021-03-23

Svar på medborgarförslag om att bygga
ett utegym vid Hällkana friluftsområde
Dnr KFN 20/0261

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och beslutar att ge
kultur- och fritidskontoret i uppdrag att uppföra ett utegym vid Hällkana
friluftsområde under 2021.

Sammanfattning
Den 12 november 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga ett utegym
vid Hällkana friluftsområde som ett komplement till befintliga aktiviteter.
Kommunfullmäktige överlämnade den 16 december 2020 medborgarförslaget
för beslut i Kultur- och fritidsnämnden. Förslagsställaren ser fördelar med att
samla möjligheter till rekreation, motion, och hälsa inom ett område och på så
sätt förebygga ohälsa hos kommunens invånare. Förslagsställaren framhåller
att Hällkana med dess stora ytor skulle kunna bli en central punkt för olika
aktiviteter, träning och friluftsliv för hela familjen.
Kultur- och fritidskontorets yttrande
Kontoret instämmer i förslagsställarens argumentation och ser ett stort värde
för folkhälsan att anlägga ett utegym vid Hällkana. Platsen är redan i dag ett
rekreationsområde och att förstärka området med ett utegym ger ett större
mervärde och utveckling av området som besöksmål. Det ökar också
tryggheten då fler personer får anledning att röra sig i området. Flera av de
medborgarförslag som kommer till Kultur- och fritidsnämnden handlar om just
utegym och utveckling av kommunens friluftsområden. Detta ligger helt i linje
med den utveckling vi ser både lokalt och nationellt. Utomhusanläggningar ger
också minst påverkan på klimatet med minst koldioxidutsläpp per använd
timme enligt en undersökning som nyligen presenterats av Ecoloop i rapporten
Hållbart Idrottande. Ur ett jämställdhetsperspektiv är denna typ av
anläggningar också mer gynnsamt då spontan individuell träning kan upplevas
mer kravlös än tillexempel lagidrott eller träning på gym. Installationen av
utegym vid Hällkana ryms inom befintlig budgetram 2021.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2021.

•

Kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2020 §, 204,
Medborgarförslag om att bygga ett utegym vid Hällkana friluftsområde.

•

Medborgarförslag om att bygga ett utegym vid Hällkana friluftsområde
inkommet den 12 november 2020.
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-03-23

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och beslutar att ge
kultur- och fritidskontoret i uppdrag att uppföra ett utegym vid Hällkana
friluftsområde under 2021.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att Kulturoch fritidsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Avdelningschef Fritid Maria Palm
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 20

Sammanträdesdatum:

2021-03-23

Lokala åtgärder för kultur- och
fritidsverksamhet med anledning av
Covid-19
Dnr KFN 21/0040

Ärendet utgår eftersom det inte tillkommit några nya rekommendationer med
anledning av Covid-19.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 21

Sammanträdesdatum:

2021-03-23

Avgifter och ersättning Kulturcheckar
Dnr KFN 21/0057

Beslut
Ärendet bordläggs och behandlas vid ett extra sammanträde den 30 mars 2021
kl. 15:00.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för
barn och ungas egna skapande inom Kulturskolans område. Syftet är att kunna
erbjuda ett bredare utbud gällande alla konstformer som ett komplement till
kulturskolans verksamhet som drivs i kommunens regi. Genom checksystemet
kan fler kulturformer erbjudas och det möjliggörs för fler barn och unga att ta
del av kulturlivet.
Under förutsättning att Kommunfullmäktige antar ”Regler för Kulturcheck”
under våren 2021 är planeringen att den nya modellen för
kulturskoleverksamhet, i såväl kommunal som privat regi, ska implementeras
till höstterminen 2021.
Kultur- och fritidskontorets förslag är att de befintliga avgifterna för kunden
(barn och föräldrar) i Upplands-Bro kommun inte förändras vid införandet av
kulturchecksystemet. Därmed sker ingen förändring gällande barn och ungas
möjligheter att tillgodogöra sig individuell undervisning, gruppundervisning
eller orkester/ensemble inom kulturområdena som är angivna i reglementet.
Även längd på lektioner som gällt under flera år i Upplands-Bro kommun
bibehålls.
Dessa förutsättningar kommer enligt reglementet också att gälla oavsett vilken
anordnare kunden väljer. Kulturchecksystemet kommer därmed inte att
innebära ökade kostnader för kunden utan syftar i första hand till att öka
valfrihet och bredd genom att skapa möjlighet även för privata anordnare att
erbjuda verksamhet i Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2020.

•

Regler för kulturcheck, förslag till Kommunfullmäktige

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-03-23

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
avgiften för kulturskolan kvarstår enligt tidigare belopp, 900 kr per elev/termin
och att kulturchecksersättningen för år 2021 blir 6.000 kronor för varje
genomförd kurs per elev och termin.
Ovanstående förslag gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige antar
föreslagna regler för Kulturcheck

Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) yrkar på att Kultur- och fritidsnämnden kallas till ett extra
sammanträde för att besluta i detta ärende.
Mattias Petersson (C) föreslår att ärendet bordläggs och att ärendet tas upp på
ett extra sammanträde för Kultur- och fritidsnämnden den 30 mars 2021 kl.
15:00.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut vilket är
bordläggning och att ärendet behandlas vid ett extra sammanträde. Han
konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bordlägga
ärendet till ett extra sammanträde den 30 mars 2021 kl. 15:00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 22

Sammanträdesdatum:

2021-03-23

Rapporter

Temaärende
• Underhållsplaner fastigheter samt Lillsjö friluftsgård
Kultur- och fritidschefens rapport
•

Konstverket Ping Ping har invigts.

•

Funkisfestivalen är genomförd.

•

Genomgång av siffror från HME-enkät (hållbart
medarbetarengagemang).

Justerandes sign

•

Status för Stjärnparken.

•

Strategi för friluftslivet.

•

Övertalighet i simhallen.

•

Ställt om eller ställt in alla stora arrangemang.

•

Kultur- och fritidspolitisk strategi.

Utdragsbestyrkande

27 (28)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

23

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2021-03-23

Anmälningar

1.

Kommunstyrelsens beslut § 15 - Anvisningar budget 2022-2024

2.

Protokoll Kultur- och Fritidskontorets Samverkansgrupp, 2021-02-09

3.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-02-03
Uppdrag till kommundirektören med anledning av dataskyddsombudets
årsrapport

4.

Kommunfullmäktiges beslut § 15 - Val av ny ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden efter Rolf Ringstrand (SD)

5.

Kommunfullmäktiges beslut § 11 - Entledigande av Rolf Ringstrand (SD)
som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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