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  PROTOKOLL 3 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 17 Verksamhetsrapport april 2018 
 Dnr KFN 18/0109 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Verksamhetsrapport april 2018 enligt 

Kultur- och fritidskontorets förslag. 

_______________ 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden visar efter årets första fyra månader ett överskott på 

1 931 tkr. Den positiva avvikelsen beror till största delen av inkomna 

statsbidrag och terminsavgifter samt släpande driftkostnader. Kontorets 

prognos för helår är dock ett underskott på ca 350 000 kr.   

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den  

 Verksamhetsrapport april 2018 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Verksamhetsrapport april 2018 enligt 

Kultur- och fritidskontorets förslag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Paul Gustavsson (M), Mats Högberg (M), Stanislav Lewalski (M), och Niklas 

Odelberg (L) deltar ej i beslutet 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Ekonomistaben 
  



  PROTOKOLL 4 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 18 Föreningsbidrag 2018 
 Dnr KFN 18/0115 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer grundbidraget (x) till 70 

kr/bidragsberättigad medlem. 

2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer aktivitetsbidraget (y) till 70 

kr/aktivitetstillfälle. 

3. Kultur- och fritidsnämnden fastställer det förstärkta grundbidraget (z) 

till 80 tkr. 

4. Kultur- och fritidsnämnden fastställer bidraget till 

pensionärsföreningarna till 110 kr/medlem. 

5. Kultur- och fritidsnämnden fastställer riktat driftbidrag. 

_______________ 

Sammanfattning 

Det sammanlagda föreningsbidraget som finns att fördela uppgår 2018 till  

3 625 tkr. 

I nu gällande regler för föreningsbidragen 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 maj 2018. 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer grundbidraget (x) till 70 

kr/bidragsberättigad medlem. 

2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer aktivitetsbidraget (y) till 70 

kr/aktivitetstillfälle. 

3. Kultur- och fritidsnämnden fastställer det förstärkta grundbidraget (z) 

till 80 tkr. 

4. Kultur- och fritidsnämnden fastställer bidraget till 

pensionärsföreningarna till 110 kr/medlem. 

5. Kultur- och fritidsnämnden fastställer riktat driftbidrag. 
  



  PROTOKOLL 5 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 19 Förstärkt grundbidrag 2018 
 Dnr KFN 18/0116 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja förstärkt grundbidrag för 2018 med 

80 000 kr vardera till Bro Idrottsklubb och Kungsängens Idrottsförening. 

_______________ 

Sammanfattning 

Enligt kommunens regler för bidrag till föreningar utbetalas förstärkt 

grundbidrag till förening som närmast föregående verksamhetsår redovisat 

minst 300 aktiva medlemmar i åldern 3–20 år samt redovisat minst 1500 

aktivitetstillfällen. 

I bidragsreglerna föreskrivs vidare att ”bidraget utgår efter nämndens prövning 

för ett år i taget”. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2018. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja förstärkt grundbidrag för 2018 med 

80 000 kr vardera till Bro Idrottsklubb och Kungsängens Idrottsförening. 

Beslutet skickas till: 

 Bro Idrottsklubb 

 Kungsängens Idrottsförening 

  



  PROTOKOLL 6 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 20 Revidering av delegationsförteckning 
 Dnr KFN 18/0108 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om ändringar i Kultur- och 

fritidsnämnden delegationsförteckning enligt Kultur- och 

fritidskontorets förslag.  

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

_______________ 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden antog den nuvarande delegationsförteckningen den 

1 juli 2015 KFN § 23. För att delegationsförteckningen ska hållas aktuell bör 

den ses över och revideras, förslagsvis årligen.  

I Kultur- och fritidskontorets förslag till reviderad delegationsförteckning finns 

hänvisningar till ny kommunallag, uppdaterad förteckning över delegater, 

revidering enligt kommunledningskontorets förslag kring resor, ett nytt kapitel 

om dataskyddsförordningen, samt ändringar från tjänsteman till tjänsteperson. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2018 

 Förslag till revidering av delegationsförteckning den 7 maj 2018 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om ändringar i Kultur- och 

fritidsnämnden delegationsförteckning enligt Kultur- och 

fritidskontorets förslag.  

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
  



  PROTOKOLL 7 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 21 Medborgarförslag om att bygga ett 
Idrottens hus i Kungsängen 

 Dnr KFN 17/0138 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar med sig förslaget i det fortsatta arbetet med 

kommunens lokalresursprogram. 

_______________ 

Sammanfattning 

Den 16 juni 2017 kom ett medborgarförslag in från  och 

 om att bygga ett Idrottens Hus i Kungsängen nära Upplands-

Brogymnasiet med hallar för många olika sporter och en cafeteria eller 

restaurang. En namninsamling med 115 underskrifter har skickats in med 

förslaget. 

Kultur- och fritidsnämnden tycker det är glädjande att se ett så stort 

engagemang för idrottsanläggningar i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden 

har i dag inte investeringsmedel för att genomföra en sådan stor satsning.  

Men då kommunen växer kommer även behovet av idrottsanläggningar att öka 

och nämnden tar därför med sig medborgarförslaget i det fortsatta arbetet med 

kommunens lokalresursprogram. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 16 juni 2017 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 21 juni 2017 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2018 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar med sig förslaget i det fortsatta arbetet med 

kommunens lokalresursprogram. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställarna 

 Kommunstyrelsen 
  



  PROTOKOLL 8 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 22 Medborgarförslag om basketbollkorgar 
på Klockardalen IP 
 Dnr KFN 17/0192 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden går vidare med förslaget och ska undersöka 

möjligheterna för att sätta upp basketkorgar och rita linjer för basketspel på 

Klockardalens IP. 

_______________ 

Sammanfattning 

Den 11 maj 2017 kom ett medborgarförslag in från  om att sätta 

upp basketkorgar och måla linjer för basketspel på Klockardalens IP.  

 skriver att det tidigare funnits basketkorgar där och att det därför redan 

finns hål i marken för stolparna. 

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på medborgarförslag som syftar till ett 

rikare fritidsliv och tycker att Johan Bivalls förslag om basketkorgar är en bra 

idé. Nämnden kommer därför att gå vidare med förslaget och närmare 

undersöka möjligheterna för att sätta upp basketkorgar och rita linjer för 

basketspel på Klockardalens IP.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 11 maj 2017 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 13 september 2017 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2018 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden går vidare med förslaget och ska undersöka 

möjligheterna för att sätta upp basketkorgar och rita linjer för basketspel på 

Klockardalens IP. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 
  



  PROTOKOLL 9 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 23 Medborgarförslag om att bygga ett 
utegym i Bro 
 Dnr KFN 17/0193 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta 

medborgarförslaget till Tekniska nämnden. 

_______________ 

Sammanfattning 

Den 11 juli 2017 kom ett medborgarförslag in från  

om att anlägga ett utegym i villaområdet kring Växthusvägen i Bro.  

 skriver att ett utegym vore bra för hälsan hos de boende och en 

rolig aktivitet, särskilt då Bro ligger isolerat och simhallen i Bro centrum har 

stängt stora delar av sommaren.  

Kultur- och fritidsnämnden håller med om att ett utegym behövs i Bro och 

därför planeras ett i aktivitetsparken som ska byggas i Råby. Kultur- och 

fritidsnämnden ansvarar dock för utegym på fritidsanläggningar och inte i 

bostadsområden. Nämnden föreslår därför Kommunfullmäktige att överlåta 

medborgarförslaget till Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 11 juli 2017 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 13 september 2017 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2018 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta 

medborgarförslaget till Tekniska nämnden. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 
  



  PROTOKOLL 10 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 24 Medborgarförslag angående utegym i 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KFN 18/0008 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden kommer att beakta medborgarförslaget i 

kommande budgetprocesser och när nya utegym planeras. 

_______________ 

Sammanfattning 

Den 2 november 2017 kom ett medborgarförslag in från  om att 

anlägga fler utegym i Upplands-Bro.  vill att de ska vara bättre 

anpassade för alla kommunens invånare, avseende läge och redskapens vikt 

och anpassning för personer med fysiska funktionsvariationer.  

Kultur- och fritidsnämnden håller med  om att det är viktigt att 

det finns goda möjligheter för alla kommunens invånare att träna och att 

kommunens utegym ska vara tillgängliga för personer med olika 

förutsättningar. I aktivitetsparken som ska byggas i Råby planeras ett utegym 

som ska ha en större variation av redskap för att passa fler. 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för synpunkterna och kommer att beakta 

medborgarförslaget i kommande budgetprocesser och när nya utegym planeras. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 22 november 2017 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 29 november 2017 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2018 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden kommer att beakta medborgarförslaget i 

kommande budgetprocesser och när nya utegym planeras. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 
  



  PROTOKOLL 11 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 25 Remiss angående namnsättning vägar 
Trädgårdsstaden 

 Dnr KFN 18/0046 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 

_______________ 

Sammanfattning 

Namnberedningsgruppen har föreslagit namnet Brobäcksvägen på huvudgatan 

genom den nya stadsdelen Trädgårdsstaden i Bro, och en namnbank för torg, 

parker och dammar enligt bilaga. 

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2018 

 Remiss angående namnärende för Trädgårdsstaden i Bro den 20 mars 

2018 

 Namnbank Trädgårdsstaden den 20 mars 2018 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 

Beslutet skickas till: 

 Samhällsbyggnadskontoret, Kart- och mätavdelningen 
  



  PROTOKOLL 12 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 26 Remiss angående namnsättning av väg 
i Björkboda, Håtuna 

 Dnr KFN 18/0047 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 

_______________ 

Sammanfattning 

Namnberedningsgruppen har föreslagit namnet Björkbodastigen på en ny väg i 

Björkboda, Håtuna.  

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Remiss angående namnärende väg i Björkboda, Håtuna den 20 mars 

2018 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2018 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 

Beslutet skickas till: 

 Samhällsbyggnadskontoret, Kart- och mätavdelningen 
  



  PROTOKOLL 13 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 27 Remiss angående namnsättning av 
förskola vid Ringvägen 

 Dnr KFN 18/0038 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 

_______________ 

Sammanfattning 

Namnberedningsgruppen har föreslagit namnet Ringblomman på en ny förskola 

som inom kort kommer att byggas på adressen Ringvägen 17 i Kungsängen.  

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Remiss angående namnärende förskola vid Ringvägen den 1 mars 2018 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2018 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 

Beslutet skickas till: 

 Samhällsbyggnadskontoret, Kart- och mätavdelningen 
  



  PROTOKOLL 14 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 28 Remiss angående namnsättning av 4 
dagvattendammar Norrboda-Brunna 

 Dnr KFN 18/0036 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 

_______________ 

Sammanfattning 

Namnberedningsgruppen har föreslagit namnen Vibydammen, Örnäsdammen, 

Granhammarsdammen och Rågångsdammen på fyra dagvattendammar. 

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2018 

 Remiss angående namnsättning av 4 dagvattendammar Norrboda-

Brunna den 28 februari 2018 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 

Beslutet skickas till: 

 Samhällsbyggnadskontoret, Kart- och mätavdelningen 
  



  PROTOKOLL 15 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 29 Remiss angående Tekniska nämndens 
förslag till namnpolicy 

 Dnr KFN 17/0228 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 

_______________ 

Sammanfattning 

Den 19 december 2016 antog Tekniska nämnden ett förslag till riktlinjer för 

namnberedningsgruppen. Det dokumentet beskriver hur vi ska arbeta med 

namnvård i kommunen och vilka roller och ansvar namnberedningsgruppen 

har. 

Namnpolicyn beskriver vilka ramverk vi har att förhålla oss till och vilka 

grundprinciper som bör vara vägledande för namnvården i Upplands-Bro 

kommun. 

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2018  

 Förslag till namnpolicy den 16 oktober 2016 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 

Beslutet skickas till: 

 Tekniska nämnden 
  



  PROTOKOLL 16 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 30 Ansökan till sociala investeringsfonden 
 Dnr KFN 18/0095 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar ansökan om medel från sociala 

investeringsfonden till Kommunstyrelsen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

_______________ 

Sammanfattning 

Avsikten med kommunens sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett 

tidigt skede för att alla invånare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda 

liv. 

Kultur- och fritidsnämnden ansöker om medel från kommunens sociala 

investeringsfond till projektet We Empower – hälsofrämjande fritidsgård, en 

hälsofrämjande och förebyggande satsning på ungdomars fritid i Kungsängen. 

Syftet med projektet är att förebygga att ungdomar utvecklar eller fastnar i ett 

normbrytande beteendemönster. 

Ansökan görs med stöd av och i samverkan med Socialkontoret, 

Utbildningskontoret och Kommunledningskontoret. 

Projektet tid: 3 år med 2018 som startår. 

Total kostnad: 1,5 miljoner fördelat med 500 tkr per år.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2018. 

 Ansökan till sociala investeringsfonden den 9 maj 2018. 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar ansökan om medel från sociala 

investeringsfonden till Kommunstyrelsen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Jäv 

Jonathan Twing Pettersson (KD) anmäler jäv, lämnar rummet, och deltar ej 

under beslutet. Michelle Lindahl (C) går in som beslutande 
  



  PROTOKOLL 17 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M), Mats Högberg (M), Stanislav Lewalski (M), och Niklas 

Odelberg (L) föreslår 

”Kultur- och fritidsnämnden beslutar att insatsen för sökta pengar ifrån sociala 

investeringsfonden flyttas och läggs in i Bro fritidsgård.” 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 

varandra. Han finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Paul Gustavsson (M), Mats Högberg (M), Stanislav Lewalski (M), och Niklas 

Odelberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut enligt följande 

text 

”Vi ser att behovet är betydligt större i Bro och genom denna aktivitet ges 

fritidsgården ytterligare resurser och verktyg för att jobba med unga i bro. 

Men finns resurser föra att göra projektet på båda fritidsgårdarna så är det att 

föredra.” 

Katarina Olofsson (SD) reserverar sig till förmån för Paul Gustavssons (M) 

m.fl. förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 

Andrée Wright (MP), Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S), Linda 

Pettersson (S), Michelle Lindahl (C) och Mattias Peterson (C) tillåts lämna 

följande protokollsanteckning 

”Vi ser positivt på oppositionens förslag men vi ser också att satsningar på 

ungdomar behöver göras i hela kommunen. Insatser görs, och fortsätter göras, i 

Bro och nu satsar vi även på ungdomarna i Ekhammarsområdet.” 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
  



  PROTOKOLL 18 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 31 Ändring av regler för utdelning av 
Upplands-Bro kommuns stipendier 

 Dnr KFN 18/0107 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att införa Sandén-stipendiet. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår för Kommunfullmäktige att ändra 

reglerna för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier enligt 

Kultur- och fritidskontorets förslag. 

_______________ 

Sammanfattning 

Börje och Gudrun Sandén har i över 60 år gjort en betydande insats för 

kunskapen om och spridningen av Upplands-Bros kulturhistoria. För att detta 

arbete ska kunna fortsätta i kommunen måste nya krafter ta över.  

Kultur- och fritidsnämnden inför därför ett stipendium som ska stödja eller 

stimulera kulturhistorisk verksamhet i Börje och Gudrun Sandéns anda. 

Stipendiet ska heta Sandén-stipendiet. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2018. 

 Förslag till ändring av regler för utdelning av Upplands-Bro kommuns 

stipendier den 7 maj 2018. 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att införa Sandén-stipendiet. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår för Kommunfullmäktige att ändra 

reglerna för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier enligt 

Kultur- och fritidskontorets förslag. 

Yrkande 

Paul Gustavsson (M) yrkar bifall till förslaget och uttrycker glädje över 

förslaget som helhet. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
  



  PROTOKOLL 19 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 32 Utredningsuppdrag - Rehabbassäng 
 Dnr KFN 17/0046 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger med godkännande rapporten till 

handlingarna. 

_______________ 

Sammanfattning 

Utredningens slutsats är att det inte finns behov av en rehabbassäng i 

Upplands-Bro kommun. Utredningen poängterar även att det är svårt att 

beräkna investeringskostnaden för att uppföra en rehabbassäng. 

Förutsättningarna har inte förändrats sedan utredningen överlämnades till 

kontoret. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-09 

 Rapport – Rehabbassäng – Övergripande kostnadsuppskattning för att 

uppföra en rehabbassäng i Upplands-Bro, daterad 2017-04-07 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger med godkännande rapporten till 

handlingarna. 
  



  PROTOKOLL 20 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 33 Ledamotsinitiativ från Niklas Odelberg 
(L) om Ungdomens hus  

 Dnr KFN 18/0049 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden anser ledarmotsinitiativet besvarat. 

_______________ 

Sammanfattning 

Marianne Stigle (L) och Niklas Odelberg (L) har inkommit med ett 

ledarmotsinitiativ. I den vill de ha svar på följande frågor: 

1 När uppdraget Ungdomens hus blir verklighet. 

Kontorets svar: en första etapp är klar i maj i och med att Vardagsrummet 

öppnar i Bro. 

2 Möjligheterna att ge lokalfrågan för Ungdomens Hus högsta prioritet så att 

projektet kan starta så snabbt som möjligt. 

Kontorets svar: Ungdomens hus har en prioritering 2 i lokalresursplanen. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2018 

 Ledamotsinitiativet "Ge Ungdomens hus högsta prioritet"  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden anser ledarmotsinitiativet besvarat. 

Protokollsanteckning 

Niklas Odelberg (L) tillåts lägga följande protokollsanteckning 

"I förvaltningens svar på Liberalernas initiativ framgår att koalitionen avser att 

utreda frågan om Ungdomens hus ännu en gång under 2019 utan några 

budgeterade medel för start av verksamheten. Det betyder i förlängningen att 

koalitionen försenat projektet sedan 2015 då Liberalerna för första gången lyfte 

frågans prioritet. 

Politik handlar om att prioritera, i Kultur- och fritidsnämnden kan vi konstatera 

att koalitionen under 3 års tid valt att prioritera bort den enda substantiella 

planerade verksamheten för unga som inte har föräldrar som har råd att betala 

föreningsavgifter till föreningslivet eller kulturskolans terminsavgifter. Sedan 

2015 har behovet av en sådan verksamhet ökat lavinartat med ungdomar på 

glid i framförallt Bro. Liberalerna hade hellre sett en ökad prioritering med 



  PROTOKOLL 21 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

sikte på start under 2019 och beklagar att ett viktigt projekt nu istället planeras 

dröja ytterligare några år." 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
  



  PROTOKOLL 22 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 34 Rapporter 
   

Kontorschefens rapporter 

 Upphandling för Sporthall anpassad för bordtennis läggs preliminärt ut 

den 28 maj. Anbudstid är 30+2 dagar. 

 Arbete med aktivitetsparken i Råby/Bro fortsätter tillsammans med 

Tekniska avdelningen. Bygglovsansökan bör lämnas in under veckan. 

 Preventionsprojektet är förlängt till hösten. 

 Projekt med att badturista i sin egen kommun kommer att genomföras 

under sommaren. Deltagare badar på alla 7 stränder i kommunen och 

får då 3 bad i Bro simhall. 

 Efter branden i Lillsjöserveringen sammanställs material till 

försäkringsbolaget. Utredning ska genomföras för att se vad som ska 

ersätta byggnaden. Under sommaren 2018 kommer en enklare 

serveringsvagn stå där, förmodligen från en extern entreprenör. Även 

enklare ombyteshytter ses över. I nuläget finns tillfälliga toaletter 

uppställda. 

 Kulturhuset/Brohusets öppettider under sommaren kommer att vara 

Biblioteken v 26–33 

Kungsängen: mån kl. 12-19, ons kl. 10-17, fre kl. 10-15 

Bro: tis kl. 12-19, tor kl. 10-15 

Simhallen har öppet till och med 1 juli, sedan stängt tom 12/8 

 Upplands-Brofestivalen anordnas lördag den 26 maj. 

  



  PROTOKOLL 23 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 35 Delegationsbeslut 
1. Beslut att ställa in Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 27 mars   

2. Delegationsbeslut Verksamhetsbidrag 2018   

 

  



  PROTOKOLL 24 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 36 Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 24 - Revidering av Kommunstyrelsens 

delegationsförteckning 

  

2. Meddelande om granskningsutlåtande version 2 - Detaljplan för Svartviks 

Strand nr 1605, Kungsängen, Upplands-Bro kommun 

  

3. Påminnelse om remiss angående Tekniska nämndens förslag till 

namnpolicy 

  

4. Remiss angående namnsättning av 4 dagvattendammar Norrboda-Brunna   

5. Remiss angående namnsättning av förskola vid Ringvägen    

6. Remiss - namnärende Trädgårdsstaden   

7. Remiss - namnärende Björkboda   

8. Remiss - Motion om ett kulturhus som är ett kulturhus   

9. Kommunfullmäktiges beslut § 40 - Medborgarförslag angående 

snöhanteringen på Kungsängens IP för att skapa längdskidspår 

  

10. Beslut från Kommunstyrelsen §163 2017-12-20 Medborgarförslag om att 

skapa en beybladepark samt turnering 

  

11. Protokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-03-12   

12. Ansökan om att anordna lotteri   
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