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  PROTOKOLL 3 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 1 Uppföljning av intern kontrollplan 2017 
för Kultur- och fritidsnämnden 

 Dnr KFN 17/0006 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 
2017. 
_____________ 

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

• följa upp arbetet med intern styrning och kontroll, och 
• rapportera till Kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning 

och kontroll. 

Uppföljningsrapporten av kontroll- och åtgärdsplanen för nämndens 
internkontroll 2017 bifogas till ärendet. Vid stickprov upptäcktes att 
direktupphandlingar över 50 000 kr vid ett flertal tillfällen inte har hanterats i 
kommunens upphandlingsmodul. Under 2018 kommer en utbildningsinsats att 
genomföras på kontoret för att öka förståelsen för och kunskapen om 
upphandlingsmodulen. I övrigt har de identifierade riskerna i kontroll- och 
åtgärdsplanen har hanterats på ett tillfredsställande sätt. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018 
• Förslag till uppföljning av intern kontrollplan 2017 för Kultur- och 

fritidsnämnden den 23 januari 2018 
Beslutet skickas till: 

• Kommunrevisorerna 
• Kommunstyrelsen 

  



  PROTOKOLL 4 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 2 Intern kontrollplan 2018 för Kultur- och 
fritidsnämnden 

 Dnr KFN 18/0005 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer den interna kontrollplanen för 2018 
enligt kontorets förslag. 
_______________ 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidskontorets ledningsgrupp har genomfört en riskanalys ur det 
interna perspektivet och identifierat interna risker i de olika verksamheterna. 
Analysen är grunden för den kontroll- och åtgärdsplan för 2018 som föreslås 
för Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018 
• Förslag till Intern kontrollplan 2018 för Kultur- och fritidsnämnden den 

23 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Kommunrevisorerna 
• Kommunstyrelsen 

  



  PROTOKOLL 5 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 3 Verksamhetsberättelse 2017 för Kultur- 
och fritidsnämnden  

 Dnr KFN 18/0004 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2017 för Kultur- 
och fritidsnämnden enligt kontorets förslag. 
_______________ 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelsen för Kultur- och fritidsnämnden beskriver och följer 
upp nämndens verksamhet för år 2017. 

Uppföljningen av nämndens politiska mål och uppdrag visar att nämnden till 
stor del uppfyller sina mål för året. I uppföljningen av det ekonomiska 
resultatet görs bedömningen att nämnden uppnått en god ekonomisk 
hushållning. Nämndens kostnader uppgick till 81,3 mkr och intäkter till 8,2 
mkr, vilket ger ett resultat på 607 tkr. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018 
• Förslag till Verksamhetsberättelse 2017 för Kultur- och fritidsnämnden 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Ekonomistaben 

  



  PROTOKOLL 6 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 4 Budget 2018 
 Dnr KFN 17/0164 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndbudget för Kultur- och 

fritidsnämnden 2018 i enlighet med Kultur- och fritidskontorets förslag. 
2. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att omfördela mellan 

investeringsprojekten vid behov. 
3. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att vidta tekniska justeringar. 

_______________ 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har en väl fungerande verksamhet med barn och 
ungdomar som den viktigaste målgruppen. Upplands-Bro ska erbjuda ett brett 
utbud inom kultur- och fritidsområdet. Alla invånare ska ha möjlighet till en 
stimulerande fritid, oavsett ålder, kön, funktionsvariation, intressen och 
ekonomi. Verksamheterna ska därför planera för och utveckla positiva 
hälsofrämjande miljöer för alla och fortsätta stödja kommunens föreningsliv. 

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftbudget på 79 448 tkr, vilket är 
en ökning på 20 080 tkr jämfört med 2017. Övertagandet av fritidsgårdarna 
utgör 5 690 tkr av ökningen. En allmän uppräkning av löner och lokalhyra på  
2 procent har genomförts. 

Kultur- och fritidsnämnden har därtill tilldelats 82 942 tkr för byggandet av en 
fristående sporthall anpassad för bordtennis. 

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en investeringsbudget på 8 000 tkr. 
Aktivitetsparken i Bro ska byggas. Andra investeringar är bland annat inköp 
för att höja standarden vid Kungsängens IP, att köpa in instrument till 
Kulturskolan och annonsmöjligheter för föreningslivet på digitala skyltar. 

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

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018 
• Förslag till budget för 2018 den 23 januari 2018 

Särskilda yttranden 
Moderaterna och Liberalerna deltar ej i beslutet. 
  



  PROTOKOLL 7 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Protokollsanteckning 
Paul Gustavsson (M), Mats Högberg (M), Stanislav Lewalski (M) och 
Marianne Stigle (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Vi står ej bakom styrandes budget för 2018. Nämndmålen är alldeles för vaga 
och otydliga och skapar ännu mer osäkerhet, hur målen skall tolkas och tydas 
samt hur beslut skall kunna tas i nämnden, samt avsaknad av referenstal från 
tidigare år.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Ekonomistaben 

  



  PROTOKOLL 8 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 5 Medborgarförslag om belysning längs 
nya elljusspåret i Bro 

 Dnr KFN 17/0088 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte gå vidare med medborgarförslaget, 
men föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta frågan till Tekniska nämnden 
om att istället anlägga en gångväg. 
_______________ 

Sammanfattning 
Den 20 februari 2017 kom ett medborgarförslag in om att bygga ut elljusspåret 
i Bro genom att göra om den stig som går mellan Finnsta och Bro centrum till 
ett elljusspår. 

Den 22 mars 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna 
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Nämnden 
mottog förslaget den 29 mars 2017. 

Stigen som förslagsställaren syftar på används idag främst som gångväg mellan 
Finnsta och Bro centrum. Kultur- och fritidsnämnden håller med om att 
belysning längs stigen skulle vara av nytta för de som använder den, genom att 
öka tryggheten och möjligheten att använda stigen när det är mörkt. 

Elljusspår anläggs för att underlätta för motion. Kultur- och fritidsnämnden 
anser att stigen inte är lämplig som ett motionsspår, utan skulle snarare 
användas som en gångväg. Därför är ett elljusspår inte en passande lösning i 
detta fall. 

Kultur- och fritidsnämnden går därför inte vidare med medborgarförslaget, 
men föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta frågan om att istället anlägga 
en gångväg till Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommen den 20 februari 2017 
• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 22 mars 2017 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte gå vidare med medborgarförslaget, 
men föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta frågan om att istället anlägga 
en gångväg till Tekniska nämnden. 



  PROTOKOLL 9 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andrée Wright (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt kontorets förslag med 
redaktionella förändringar där ”till Tekniska nämnden” flyttas för att undvika 
ett syftningsfel. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunstyrelsen 

  



  PROTOKOLL 10 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 6 Medborgarförslag om ett provisoriskt 
elljusspår i Bro 

 Dnr KFN 17/0089 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte gå vidare med medborgarförslaget 
eftersom elljusspåret kommer att återställas under våren 2018. 
_______________ 

Sammanfattning 
Den 9 februari 2017 kom ett medborgarförslag in om att göra en tillfällig 
lösning för den del av elljusspåret i Bro som är avstängd på grund av 
byggnationen av ett LSS-boende. Byggarbetsplatsen förhindrar användare av 
elljusspåret att följa spåret hela vägen runt, eftersom det inte finns någon 
alternativ väg för den del som är avstängd. Förslagsställaren föreslår att ett 
provisoriskt spår görs vid sidan om byggarbetsplatsen genom att bland annat ta 
bort grenar och sly. 

Den 22 mars 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna 
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Nämnden 
mottog förslaget den 29 mars 2017. 

Byggnationen av LSS-boendet planeras bli klar under våren 2018 och en 
permanent lösning för elljusspåret kommer då att göras. 

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på medborgarförslag som syftar till att 
förbättra Upplands-Bros kultur- och fritidsanläggningar och förstår det problem 
som förslagsställaren beskriver. Eftersom det är kort tid kvar innan elljusspåret 
återställs anser nämnden dock att en provisorisk lösning inte är prioriterad och 
kommer därför inte att gå vidare med medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommen den 20 februari 2017 
• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 22 mars 2017 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunstyrelsen 

  



  PROTOKOLL 11 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 7 Medborgarförslag om att arrangera 
motionsdans 

 Dnr KFN 17/0112 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte gå vidare med medborgarförslaget 
men ser positivt på att motionsdans skulle kunna arrangeras av föreningslivet. 
_______________ 

Sammanfattning 
Den 9 februari 2017 kom ett medborgarförslag in om att arrangera motionsdans 
regelbundet, exempelvis en gång i veckan, mot bakgrund av att det rapporterats 
i tidningar och tv om motionsdansens positiva inverkan på hälsa och 
välmående. Förslagsställaren föreslår även att kommunen kan samarbeta med 
Gymmix Upplands-Bro, och anser att levande musik inte behövs.  

Den 22 mars 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna 
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Nämnden 
mottog förslaget den 29 mars 2017.  

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på medborgarförslag som syftar till ett 
rikare kultur- och fritidsliv. Motionsdans är ett samlingsnamn för olika typer av 
pardans. Det är exempelvis vanligt att pensionärsföreningar anordnar 
motionsdans. Inom fritidsområdet är nämndens uppgift främst att stödja 
föreningslivet genom bidrag och lokaluthyrning, inte att arrangera 
fritidsverksamhet. Pensionärsföreningar i Upplands-Bro får exempelvis bidrag 
av nämnden.  

Kultur- och fritidsnämnden anser att motionsdans är något som med fördel kan 
arrangeras av föreningslivet, till exempel av en pensionärsförening, som 
kursverksamhet i ett studieförbund eller av Gymmix. Nämnden kommer därför 
inte att gå vidare med medborgarsförlaget. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommen den 9 februari 2017 
• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 

2017 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunstyrelsen 

  



  PROTOKOLL 12 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 8 Medborgarförslag gällande utegym vid 
Lillsjöbadet eller Kungsängens IP 

 Dnr KFN 17/0113 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden kommer att beakta medborgarförslaget i 
kommande budgetprocesser. 
_______________ 

Sammanfattning 
Den 9 mars 2017 kom ett medborgarförslag in om att anlägga ett utegym, 
förslagsvis vid Lillsjöbadet eller Kungsängens Idrottsplats. Olle Vide skriver 
att ett utegym skulle stimulera barn, ungdomar, föräldrar och pensionärer till 
mer aktivitet. 

Den 22 mars 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna 
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Nämnden 
mottog förslaget den 29 mars 2017.  

Kultur- och fritidsnämnden håller med förslagsställaren om att utegym är ett 
bra sätt att uppmuntra flera olika grupper av medborgare till aktivitet. Utegym 
ger också fler möjlighet att träna eftersom redskapen är fria att använda för 
alla. I Upplands-Bro finns idag två utegym, vid badplatsen Gröna Udden och 
vid Tibblehöjdens elljusspår. Ett tredje utegym planeras i aktivitetsparken som 
ska byggas i Bro centrum.  

I dagsläget finns inte pengar avsatta i nämndens budget för att anlägga fler 
utegym. Kultur- och fritidsnämnden kommer därför att ta Olle Vides förslag i 
beaktande i kommande budgetprocesser.  

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommen den 9 mars 2017 
• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 22 mars 2017 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunstyrelsen 

  



  PROTOKOLL 13 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 9 Medborgarförslag gällande 
konstsnöspår i Kungsängen 

 Dnr KFN 17/0114 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte gå vidare med medborgarförslaget 
men välkomnar ansökningar om ekonomiskt stöd från föreningslivet för att 
skapa ett konstsnöspår. 
_______________ 

Sammanfattning 
Den 7 februari 2017 kom ett medborgarförslag in om att anlägga ett 
konstsnöspår i Kungsängen, exempelvis i Gröna Dalen. Förslagsställaren 
föreslår även att konstsnöspåret kan drivas tillsammans med Livgardet och att 
en avgift kan tas för att använda spåret. Förslagsställaren tycker att det 
konstsnöspår som funnits på Bro-Bålsta Golfklubbs golfbana var för kort, låg 
avsides och hade få besökare under vintern 2016–2017. 

Den 22 mars 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna 
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Nämnden 
mottog förslaget den 29 mars 2017. 

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på medborgarförslag som syftar till ett 
rikare kultur- och fritidsliv. Inom fritidsområdet är nämndens uppgift främst att 
stödja föreningslivet genom bidrag och lokaluthyrning, inte att arrangera 
fritidsverksamhet. Under perioden 2014–2017 fick Bro-Bålsta Golfklubb 
exempelvis ekonomiskt stöd av nämnden för att skapa ett konstsnöspår på sin 
golfanläggning. 

Kultur- och fritidsnämnden anser att konstsnöspår är något som med fördel kan 
skapas av föreningslivet och välkomnar ansökningar om ekonomiskt stöd från 
föreningslivet för detta. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag inkommen den 7 februari 2017 
• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 22 mars 2017 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunstyrelsen 

  



  PROTOKOLL 14 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 10 Reviderade sammanträdestider för 
2018 för Kultur- och fritidsnämnden 

 Dnr KFN 17/0178 

Beslut 
Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredning för år 
2018 revideras enligt Kultur- och fritidskontorets förslag. 

_______________ 

Sammanfattning 
Den 24 oktober 2017 beslutade Kultur- och fritidsnämnden som 
sammanträdestider för 2018. 
Sammanträdesdagarna behöver nu revideras för att ytterligare anpassas till 
kommunens tidplan för budget- och målprocesser och Kommunstyrelsens 
möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall ärenden ska vidare 
från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

Förslag till reviderat sammanträdesschema för år 2018: 

Kultur- och fritidsnämndens 
Beredning 

(tisdag 16:00) 

Kultur- och fritidsnämndens 
Sammanträde 

(tisdag 16:00) 

30 januari 6 februari 

20 mars 27 mars 

15 maj 22 maj 

18 september 25 september 

9 oktober 16 oktober 

27 november 4 december 

 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Alla ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden 
• Kommunledningskontoret 

  



  PROTOKOLL 15 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 11 Rapporter 
   

Kontorschefens rapporter 

• Driftövertagande av fritidsgårdarna där förebyggande och 
hälsofrämjande verksamhet har satts i fokus. Med extra fokus i Bro. 

• Ny fritidsledare inne i Brohuset. Jobbar riktat mot 10- till 12-åringar. 
• Föräldrasamverkan. 
• Översättning av material till flertalet språk. 
• Samverkan med Fryshuset från och med vecka 7. 
• Börjat föra statistik över verksamheterna för kvalitetssäkring. 
• Nytt glas till den krossade rutan i Brohuset är beställt. 
• Fritidsenheten har skickat in nominering till att bli bästa 

föreningskommun och vi kom bäst av 7 superkommuner av 29 
sökande.    



  PROTOKOLL 16 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 12 Delegationsbeslut 
1. Delegationsbeslut gällande bidrag för särskilt stöd, 2017-12-07   

2. Delegationsbeslut gällande bidrag för lovbidrag, 2017-12-07   

3. Delegationsbeslut gällande bidrag för ledarutbildning, 2017-12-07   

 
  



  PROTOKOLL 17 (17)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 13 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 145 - Budget 2018   

2. Kommunfullmäktiges beslut § 154 - Medborgarförslag angående utegym i 
Upplands-Bro kommun 

  

3. Rivningsanmälan, Husby 1:52   

 


	§ 1 Uppföljning av intern kontrollplan 2017 för Kultur- och fritidsnämnden
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	§ 2 Intern kontrollplan 2018 för Kultur- och fritidsnämnden
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	§ 3 Verksamhetsberättelse 2017 för Kultur- och fritidsnämnden
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	§ 4 Budget 2018
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Särskilda yttranden
	Protokollsanteckning

	§ 5 Medborgarförslag om belysning längs nya elljusspåret i Bro
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut på sammanträdet

	§ 6 Medborgarförslag om ett provisoriskt elljusspår i Bro
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	§ 7 Medborgarförslag om att arrangera motionsdans
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	§ 8 Medborgarförslag gällande utegym vid Lillsjöbadet eller Kungsängens IP
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	§ 9 Medborgarförslag gällande konstsnöspår i Kungsängen
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	§ 10 Reviderade sammanträdestider för 2018 för Kultur- och fritidsnämnden
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	§ 11 Rapporter
	§ 12 Delegationsbeslut
	§ 13 Anmälningar

