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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

2019-04-02

Upplands-Bro Ryttarförenings stall, 2019-04-02 16:55-18:05

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Mattias Peterson, ordförande (C)
Paul Gustafsson, 1:a vice ordförande
(M)
Naser Vukovic, 2:e vice ordförande (S)
Seid Alajbegovic (S)
Katarina Olofsson (SD)
Mats Högberg (M)
Hibo Salad Ali (S)
Mats Zettmar (SD)
Khalouta Simba (V)
Anders Eklöf (L)
Linus Stefansson (KD)

Stanislav Lewalski (M)
Susanne Engzell (S)
Leif Janson (S)
Rolf Ringstrand (SD)
Kurshid Chowdhury (V)
Marianne Stigle (L)

Övriga deltagare

Sanna Ajaxén, Sekreterare
Hannah Rydstedt, Kultur- och fritidschef
Maria Palm, Avdelningschef för fritidsenheten §24

Katarina Olofsson (SD)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2019-04-09
kl. 16:00

Paragrafer

§§ 19 - 26

Underskrifter

Sekreterare

..................................................................
Sanna Ajaxén

Ordförande

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

Justerare

..................................................................
Katarina Olofsson (SD)

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-04-02

Datum för anslags uppsättande:

2019-04-09

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................
Sanna Ajaxén

2019-04-30
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kultur- och fritidsnämnden

2019-04-02
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 19

Sammanträdesdatum:

2019-04-02

Rivning av gamla stallet - Husby 1:4
(Ridanläggningen Prästtorp)
Dnr KFN 19/0065

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till Kultur- och fritidschefen att
verkställa rivning av gamla stallet – Husby 1:4.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att omfördela 600.000 kr från
projektet, nybyggnation av stall vid Husby 1:4, till rivning av gamla
stallet vid samma anläggning.

Sammanfattning
På kommunens ridanläggning vid Prästtorp bedriver Upplands-Bro
Ryttarförening (UBRF) ridskola sedan flera år. Anläggningens gamla stall med
anor från 1950-talet dömdes ut av länsstyrelsen för ridskoleverksamhet för 10talet år sedan. Mot bakgrund av detta har ett nytt stall som klarar dagens krav
på djurhållning uppförts.
En statusbesiktning har gjorts av byggnaden som redovisar att en omfattande
upprustning krävs för att få byggnaden i bra skick. En upprustning som är
beräknad till cirka 4 miljoner. Inom kommunens lokalresursgrupp har
diskuterats behovet från andra kommunala verksamheter för byggnaden. Något
sådant behov finns inte. Styrelsen för UBRF har behandlat frågan och därefter
meddelat att man inte har något behov av gamla stallet för sin verksamhet.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2019.

•

Sustends statusrapport daterad den 14 januari 2019.

•

Protokollsutdrag från Upplands-Bro Ryttarförenings styrelsemöte den
30 januari 2019.

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till Kultur- och fritidschefen att
verkställa rivning av gamla stallet – Husby 1:4.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att omfördela 600.000 kr från
projektet, nybyggnation av stall vid Husby 1:4, till rivning av gamla
stallet vid samma anläggning.
Beslut skickas till:
• Bygg- och miljönämnden
• Ekonomistaben, Kommunledningskontoret
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 (12)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 20

Sammanträdesdatum:

2019-04-02

Kontaktpolitiker för Kultur- och
fritidsnämnden 2018 - 2022
Dnr KFN 19/0025

Beslut
1. Riktlinjer för kontaktpolitiker inom Kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde antas.
2. Till kontaktpolitiker i följande verksamheter utses:
• Simhall och dess kunder/besökare:
Anders Eklöf (L) och Katarina Olofsson (SD)
• Biblioteken i Bro och Kungsängen och dess kunder/besökare:
Marianne Stigle (L) och Hibo Salad Ali (S)
• Kulturskolan och dess elever/utövare:
Mats Högberg (M) och Khalouta Simba (V)
• Kulturscenerna och dess kunder/besökare samt konst och
kulturmiljö:
Stanislav Lewalski (M) och Katarina Olofsson (SD)
• Fritidsgårdarna, Hagan, Trappan och Bro fritidsgårdar samt deras
besökare/deltagare:
Naser Vukovic (S) och Khurshid Chowdhury (V)
• Förening och anläggning, gäller verksamhet ej föreningslivet
generellt:
Paul Gustafsson (M) och Leif Janson (S)

Sammanfattning
Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap om
och inblick i Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Som
kontaktpolitiker har du även möjlighet att se kopplingen mellan Kultur- och
fritidsnämndens beslut och resultat/ konsekvenser ute i verksamheten.
Kontaktpolitikern blir även en av flera kontaktvägar mellan nämnden och brukare.
Uppdraget föreslås innebära att man ska besöka den verksamhet man är utsedd för
att kontakta/ besöka och där samtala med besökare eller medarbetare. Uppdraget
innebär att man informerar om Kultur- och fritidsnämndens arbete samtidigt som
man samlar information från de man besöker.
Samtalen under uppdraget ska avse verksamheten och inte personal- och
resursfrågor. Som kontaktpolitiker företräder man Kultur- och fritidsnämnden, inte
sitt parti, och besöken i verksamheterna ska vara planerade med respektive
enhetschef eller dennes företrädare.
Varje besök ska rapporteras till nämnden muntligt eller skriftligt till nämndens
närmaste sammanträde efter besöket och ersätts med timarvode till högst 6 timmar
per ledamot och år. Alla kontaktpolitiker ska ha tillgång till all väsentlig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-04-02

information samt fakta gällande eventuella särskilda omständigheter inom
verksamhetsansvarsområde som anses påverka politikers roll och uppdrag.
Då förslaget återremitterades till kontoret för att förtydliga fyra punkter, bilaga 2,
är ändringar gjorda i regelverket bilaga, 1.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 15 mars 2019

Förslag till beslut
1. Riktlinjer för kontaktpolitiker inom Kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde antas.
2. Till kontaktpolitiker i följande verksamheter utses:
• Simhall och dess kunder/besökare:
2 representanter
• Biblioteken i Bro och Kungsängen och dess kunder/besökare:
2 representanter
• Kulturskolan och dess elever/utövare:
2 representanter
• Kulturscenerna och dess kunder/besökare samt konst och
kulturmiljö:
2 representanter
• Fritidsgårdarna, Hagan, Trappan och Bro fritidsgårdar samt deras
besökare/deltagare:
2 representanter
• Förening och anläggning, gäller verksamhet ej föreningslivet
generellt:
2 representanter
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

De valda

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 21

Sammanträdesdatum:

2019-04-02

Uppföljning av nämndmål 2.3.4 Kulturoch fritidsnämndens personal ska
trivas.
Dnr KFN 19/0002

Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning av
nämndmål, 2.3.4 Kultur- och fritidsnämndens personal ska trivas, för 2018.

Sammanfattning
Medarbetarenkäten genomförs varje år men dock ej under 2018. Indikatorn för
målet är utfallet av arbetsmiljöindex och målvärdet var 77. Då resultatet av
medarbetarenkäten redovisades efter det att verksamhetsberättelsen antogs
delges utfallet nu senare. Arbetsmiljöindexet har ökat från 77 till 79,9 och
därmed är målet uppfyllt.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2019

Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning av
nämndmål, 2.3.4 Kultur- och fritidsnämndens personal ska trivas, för 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 22

Sammanträdesdatum:

2019-04-02

Val av ordförande till stipendiekommitté
Dnr KFN 19/0014

Beslut
Till ordförande i stipendiekommittén utses Stanislav Lewalski (M) under
mandatperioden 2018–2022

Sammanfattning
Under Kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde, den 19 februari 2019,
bordlades val av ordförande i stipendiekommittén vilket är anledningen till att
ärendet nu tas upp igen. Stipendium kan utdelas till en eller flera personer eller
sammanslutningar verksamma inom kommunen. Stipendiet är avsett att stödja
eller stimulera ett eller flera av följande områden:
•
•
•
•
•

Verksamheter inom skilda konstnärliga områden, som litteratur, musik,
konst, teater, film, fotografi, koreografi, konsthantverk eller jämförbara
områden.
Verksamhet inom hembygdsvård eller folkbildning.
Miljö- och naturvårdande verksamhet.
Verksamhet i syfte att mobilisera medmänsklighet och initiativförmåga för
engagemang i freds- och samhällsfrågor.
Kulturhistorisk verksamhet i makarna Sandéns anda.

Kultur- och fritidsnämnden och Bygg- och miljönämnden utser vardera två
ledamöter eller ersättare till en stipendiekommitté som har till uppgift att årligen
utse stipendiater. Ordföranden utses av Kultur- och fritidsnämnden som även
svarar för stipendiekommitténs administration.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2019.

Förslag till beslut
Till ordförande i stipendiekommittén utses xx (x) under mandatperioden 2018–
2022

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 23

Sammanträdesdatum:

2019-04-02

Remiss - Medborgarförslag om att
bygga en utomhusbassäng vid
idrottsplatsen i Kungsängen
Dnr KFN 18/0170

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget då en
utomhusbassäng inte är aktuell i nuläget, men kultur- och fritidsnämnden tar
med sig synpunkter om geografisk placering om frågan blir aktuell i framtiden.

Sammanfattning
Den 3 september lämnades ett medborgarförslag in om att bygga en
utomhusbassäng vid idrottsplatsen i Kungsängen. Förslagsställaren har hört
talas om att en utomhusbassäng är planerad att byggas i Bro, men anser att
bassängerna bör bli fördelade till olika delar av kommunen då Bro har en
simhall till skillnad från Kungsängen. Kommunfullmäktige valde den 19
september att lämna vidare förslaget till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande.
Kultur- och fritidskontoret har varit i kontakt med avdelningschef för
fritidsenheten och enhetschef för simhallen i Bro. I kommunen finns många
fina allmänna badstränder som kommunen underhåller. Enligt Havs- och
vattenmyndighetens provtagningar vid kommunens badplatser visar analyserna
på att det även är mycket bra kvaliteter på vattnet. Ett projekt som detta skulle
även kräva ett omfattande underhåll och personalresurser.
Kultur- och fritidskontoret har utrett förslaget och finner att en utomhusbassäng
inte är aktuell i nuläget, men tar med sig synpunkter om geografisk placering
om frågan blir aktuell i framtiden.

Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag inkommen den 3 september 2019

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2019

Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget då en
utomhusbassäng inte är aktuell i nuläget, men kultur- och fritidsnämnden tar
med sig synpunkter om geografisk placering om frågan blir aktuell i framtiden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-04-02

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 24

Sammanträdesdatum:

2019-04-02

Rapporter

Temaärende - Kultur- och fritidsnämndens anläggningar/ Lillsjön
Maria Palm, Enhetschef för fritidsavdelningen informerar om:
•

Fastighetsbesiktningar

•

Lillsjöprojektet

Temaärende – Bidragsutredningen
Maria Palm, Enhetschef för fritidsavdelningen informerar om:
•

Förslag om nya bidragsregler

Kontorschefens rapporter – Hannah Rydstedt
• Rekrytering av verksamhetsutvecklare är slutfört.

Justerandes sign

•

Uppdraget om att genomföra ”Kulturskola-checken”

•

Återrapportering från Kultur- och fritidsnämndens workshop på
Happy Tammsvik med fokus på Kultur- och fritidsplanen 2020–
2024

•

Första spadtaget har tagits för aktivitetsparken, invigning för
aktivitetsparken sker under ”Fest i byn”.

•

Första spadtaget för Sporthallen i Kungsängen tas i maj. Projektet
förväntas vara klart sommaren 2020.

•

Avtal ska slutas med en arrendator för att öka mängden betesmark
för Upplands-Bro ryttarförening.

•

Temaärendet för Kultur- och fritidsnämnden den 28 maj är
Konstgräs och nämnden kommer att sammanträda i fotbollshallen i
Bro.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 25

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-04-02

Delegationsbeslut

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 26

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-04-02

Anmälningar

1.

Kommunfullmäktiges beslut § 20 - Val av ledamöter och ersättare i kulturoch fritidsnämnden 2019–2022, KS 18/0509

2.

Kommunfullmäktiges beslut § 35 - Entledigande av Mohamed Guez Guez
(M) från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden, KS
19/0067

3.

Kommunfullmäktiges beslut § 36 - Val av ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden efter Mohamed Guez Guez (M), KS 19/0068

4.

Information till förtroendevalda - Arbetsmiljöverket besöker regioner och
kommuner, 2017/061088

5.

Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2019-01-22

6.

Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2019-02-21

Utdragsbestyrkande
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