
  PROTOKOLL 1 (15)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-04 

 

Utses att justera Paul Gustafsson (M)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2018-12-12 

kl.16.00 
Paragrafer 
 

 §§ 51-56 och 58-60 

Underskrifter 

Sekreterare 

 ..................................................................  

Sanna Ajaxén 

Vice Ordförande 

 ..................................................................  

Naser Vukovic (S) 

Justerare 

 ..................................................................   

Paul Gustafsson (M)  

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

Organ: Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2018-12-04 

Datum för anslags uppsättande: 2018-12-13 Datum för anslags nedtagande: 

 

2019-01-03 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  

Sanna Ajaxén 
 

 

Plats och tid Gemaket, 2018-12-04 16:00-17:45 

Ajournering 16:25-16:52, 17:06-17:19 

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande Naser Vukovic, 1:a vice ordförande (S) 

Paul Gustavsson, 2:e vice ordförande 

(M) 

Mattias Peterson (C) 

Marianne Stigle (L) 

Seid Alajbegovic (S) 

Linda Pettersson (S) 

Linus Stefanson (KD) 

Katarina Olofsson (SD) 

Mats Högberg (M) 

Monica Styhr (S) 

Stanislav Lewalski (M) 

Närvarande ersättare 

Karin Scott-Pili (S) 

Michelle Lindahl (C) 

Övriga deltagare Sanna Ajaxén, Nämndsekreterare 

Hannah Rydstedt, Kultur- och fritidschef 

Lisa Coudek, Projektledare för Stockholmsenkäten, § 58 



  PROTOKOLL 2 (15)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-04 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

Utses att justera Paul Gustafsson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2018-12-04, 

kl. 18:00 
Paragraf 
 

 § 57 

Underskrifter 

Sekreterare 

 ...................................................................  

Sanna Ajaxén 

Vice Ordförande 

 ...................................................................  

Naser Vukovic (S) 

Justerare 

 ...................................................................   

Paul Gustafsson (M)  

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

Organ: Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2018-12-04 

Datum för anslags uppsättande: 2018-12-05 Datum för anslags nedtagande: 

 

2018-12-26 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  

Sanna Ajaxén 



  PROTOKOLL 3 (15)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Innehållsförteckning 

§ 51 Medborgarförslag angående 
snöhanteringen på Kungsängen IP för att 
skapa längdskidspår 

4 

§ 52 Medborgarförslag om att skapa en 
beybladepark samt turnering 

5 

§ 53 Remiss - Handlingsplan för att förebygga 
och minska våld i nära relation 

6 

§ 54 Uppföljning Intern kontrollplan 2018 för 
Kultur- och fritidsnämnden 

7 

§ 55 Intern kontrollplan 2019 för Kultur- och 
fritidsnämnden 

8 

§ 56 Sammanträdestider 2019 för Kultur- och 
fritidsnämnden 

9 

§ 57 Aktivitetspark i Råby 10 

§ 58 Rapporter 12 

§ 59 Delegationsbeslut 13 

§ 60 Anmälningar 14 

   

 

  



  PROTOKOLL 4 (15)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 51 Medborgarförslag angående 
snöhanteringen på Kungsängen IP för 
att skapa längdskidspår 

 Dnr KFN 18/0091 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden går inte vidare med medborgarförslaget på grund 

av hög kostnad, stor åtgång av resurser och förslitningsskador på löparbanan. 

Sammanfattning 

Den 23 februari 2018 lämnades ett medborgarförslag in angående 

snöhanteringen på Kungsängen IP. Förslaget grundade sig i att återanvända snö 

som läggs på hög för att tillverka längdskidspår. Den 21 mars 2018 beslutade 

kommunfullmäktige att lämna över medborgarförslaget till Kultur- och 

fritidskontoret för beslut. 

Kultur- och fritidskontoret har kontaktat arbetsledaren på Kungsängen IP samt 

genomfört en omvärldsbevakning och studerat Spånga IP och Stadion som är 

två anläggningar i närområdet som anlägger skidspår på deras respektive 

löparbanor. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommen den 23 februari 2018 

• Protokollsuttdrag från Kommunfullmäktige den 21 mars 2018 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2018 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden går inte vidare med medborgarförslaget på grund 

av hög kostnad, stor åtgång av resurser och förslitningsskador på löparbanan. 

Beslutet skickas till: 

• Frågeställaren 

• Kommunfullmäktige 

 

  



  PROTOKOLL 5 (15)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 52 Medborgarförslag om att skapa en 
beybladepark samt turnering 

 Dnr KFN 18/0093 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige lämnar 

vidare medborgarförslaget till Kultur- och fritidskontoret för att 

samordna förslaget med projektet Eftermiddagsbibliotek. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige inte går 

vidare med förslag gällande Beybladeturnering men ser positivt på att 

denna aktivitet kan arrangeras av föreningslivet. 

Sammanfattning 

 lämnade den 19 december in ett medborgarförslag vilket ombad 

kommunen att skapa en beybladepark och turnering. Förslagsställaren 

motiverar sitt förslag med att beyblade är och har varit populärt bland skolbarn 

i 18 år. Förslagsställaren menar att detta skulle ge reklam för kommunen och 

sändas i TV. 

Kultur- och fritidskontoret har kontaktat kulturhuset och ansvariga för projektet 

Eftermiddagsbibliotek. Projektet riktar in sig på aktiviteter för barn mellan 

åldrarna 9-14 år vilket är målgruppen för denna aktivitet. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommen den 19 december 2017 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 december 2017 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2018 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige lämnar 

vidare medborgarförslaget till Kultur- och fritidskontoret för att 

samordna förslaget med projektet Eftermiddagsbibliotek. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige inte går 

vidare med förslag gällande Beybladeturnering men ser positivt på att 

denna aktivitet kan arrangeras av föreningslivet. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren  

• Biblioteket 

• Kommunfullmäktige 

 

  



  PROTOKOLL 6 (15)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 53 Remiss - Handlingsplan för att 
förebygga och minska våld i nära 
relation 

 Dnr KFN 18/0208 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner remissen och överlämnar utan 

anmärkning till socialkontoret.  

Sammanfattning 

För att kommunens alla verksamheter skall ha en gemensam utgångspunkt i 

arbetet med att förebygga och minska våld i nära relationer har denna 

handlingsplan tagits fram. Våld i nära relationer är ett allvarligt folkhälso- och 

samhällsproblem och det finns ett behov av att jobba förebyggande parallellt med 

arbetet att stötta våldsutsatta i vardagen och att ha beredskap och kunna agera i 

akuta situationer. 

Handlingsplanen syftar till att stärka det strategiska kommunövergripande arbetet. 

Det innebär samverkan mellan alla kontor i Upplands-Bro kommun och det är 

viktigt att understryka att det inte är ett arbete som enbart kan eller ska bedrivas av 

socialkontoret. Att upptäcka och våga ställa frågor till vuxna och barn kan göras i 

de verksamheter som möter just vuxna och barn. Det är viktigt att kommunens 

anställda har kunskap och rutiner för att ställa frågor i olika sammanhang vid 

misstanke om våld. 

Beslutsunderlag 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 16 november 2018. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner remissen och överlämnar utan 

anmärkning till socialkontoret.  

Beslutet skickas till: 

• Socialnämnden 

 

  



  PROTOKOLL 7 (15)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 54 Uppföljning Intern kontrollplan 2018 för 
Kultur- och fritidsnämnden 

 Dnr KFN 18/0005 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 

2018 för Kultur- och fritidsnämnden i enlighet med Kultur- och fritidskontorets 

förslag. 

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. 

Uppföljningen visar att vissa av nämndens investeringsbeslut inte har varit 

möjliga att genomföra på grund av vakanta tjänster på stödfunktioner. Vissa 

beslut har påbörjats men inte genomförts under 2018, dessa fortsätter att 

genomföras under år 2019. Större avvikelse identifieras angående 

direktupphandlingsmodulen. Få kontroller har genomförts rörande användning 

av direktupphandlingsmodulen. Detta på grund av ny personal på flera 

nyckelfunktioner. Registreringen i direktupphandlingsmodulen har varit låg. 

En utbildning i LOU och modulen har genomförts under hösten 2018.  

Uppföljningsrapporten av intern kontrollplan 2018 för Kultur- och 

fritidsnämnden och intern kontrollplanen 2018 som antogs i februari 2018 är 

bifogade i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2018 

• Uppföljning av intern kontrollplan 2018 för Kultur- och fritidsnämnden 

den 20 november 2018 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 

2018 för Kultur- och fritidsnämnden i enlighet med Kultur- och fritidskontorets 

förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunrevisorerna 

• Kommunstyrelsen 
  



  PROTOKOLL 8 (15)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 55 Intern kontrollplan 2019 för Kultur- och 
fritidsnämnden 

 Dnr KFN 18/0210 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Intern kontrollplan 2019 för Kultur- och 

fritidsnämnden enligt kontorets förslag. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidskontoret har på enheterna identifierat processer och risker till 

den interna kontrollplanen för 2019. Kultur- och fritidskontorets ledningsgrupp 

har sammanställt planen. Den interna kontrollplanen för 2019 är framtagen 

med hjälp av en ny modell samt på ett samordnande sätt för alla kommunens 

nämnder. Varje risk som inbegrips i planen följs upp på alla enheter då risken 

anses beröra samtliga verksamheter. Detta oavsett vilken enhet som lyft risken. 

Planen kommer följas upp vid varje tertial under 2019. 

Beslutsunderlag 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2018 

• Intern kontrollplan 2019 Kultur- och fritidsnämnden den 21 november 

2018 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Intern kontrollplan 2019 för Kultur- och 

fritidsnämnden enligt kontorets förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunrevisorerna 

• Kommunstyrelsen 

 

  



  PROTOKOLL 9 (15)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 56 Sammanträdestider 2019 för Kultur- 
och fritidsnämnden 

 Dnr KFN 18/0192 

Beslut 

Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredning för år 

2019 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 

nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets kanslistab har 

upprättat ett förslag till sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och 

dess beredningsgrupp för år 2019. I förslaget är ett antal sammanträden 

föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare 

sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till 

Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 

ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdesschema för år 2019: 

Beredning (tisdag) 16.00 Nämnd (tisdag) 16.00 

12 februari 19 februari 

26 mars 2 april 

21 maj 28 maj 

17 september 24 september 

15 oktober 22 oktober 

26 november 3 december 

 

Beslutsunderlag 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 31 oktober 2018 

Förslag till beslut 

Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredning för år 

2019 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden  

• Kommunstyrelsen i Upplands-Bro   



  PROTOKOLL 10 (15)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 57 Aktivitetspark i Råby 
 Dnr KFN 16/0119 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden antar anbud från anbudsgivare enligt bilaga 

1, tilldelningsbeslut. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

De anbud som inkommit i upphandlingen av aktivitetsparken i Råby överstiger 

projektets budget om 10 mkr. Kultur- och fritidsnämnden har därför att ta 

ställning till om nämnden ska anta anbud eller inte.  

Beslutsunderlag 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 28 augusti 2018 

• Upphandlingsprotokoll UH-18-96 

Förslag till beslut 

3. Kultur- och fritidsnämnden antar anbud från anbudsgivare enligt bilaga 

1, tilldelningsbeslut. 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M), Mats Högberg (M), Stanislav Lewalski (M), Marianne 

Stigle (L), yrkar avslag med stöd av Katarina Olofsson (SD). 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

avslagsyrkande. Han finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag till 

beslut. Votering begärs och genomförs där de som anser att nämnden ska 

besluta enligt kontorets förslag röstar ”Ja” och där de som anser att ärendet ska 

avslås röstar ”Nej”. Vid voteringen lämnas 6 ”Ja” röster och 5 ”Nej” röster. 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.  
  



  PROTOKOLL 11 (15)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Omröstningsresultat 

Namn Ja Nej 

Seid Alajbegovic(S) X  

Linda Pettersson (S) X  

Monica Styhr (S) X  

Linus Stefanson (KD) X  

Mattias Petersson (C) X  

Paul Gustavsson (M)  X 

Mats Högberg (M)  X 

Stanislav Lewalski (M)  X 

Marianne Stigle (L)  X 

Katarina Olofsson (SD)  X 

Naser Vukovic (S) X  

Protokollsanteckning 

Paul Gustavsson (M), Mats Högberg (M), Stanislav Lewalski (M), Marianne 

Stigle (L) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Aktivitetsparken i Bro är ett projekt som vi har stött. Utgången för projektet 

har haft en kostnadsram på 8 miljoner, men först idag vid sittande bord, fick vi 

information om att projektet blir minst 10 till 12 miljoner dyrare än det 

ursprungliga kostnadsförslaget. Detta innebär att vi inte kan fatta ett 

ansvarsfullt beslut, med så kort varsel idag. Tråkiga är att styrande inte har 

lyckats, under så lång tid, dra projektet i hamn.” 

Katarina Olofsson (SD) stödjer ovanstående protokollsanteckning.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 

• Ekonomistaben 
  



  PROTOKOLL 12 (15)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 58 Rapporter 
 

Temaärende 

• Lisa Coudek redovisar resultat från Stockholmsenkäten. 

Kontorschefens rapport 

• Hannah Rydstedt tackar för hennes första år som kontorschef för 

Kultur- och fritidskontoret. 

• Nämnden informeras även om en jubileumsföreställning som 

uppmärksammar att kulturskolan fyller 60 år. Detta utspelar sig på 

Ekhammarscenen kl. 16.00 den 8 december. 

• Hannah önskar nämnden en God jul och ett Gott nytt år.  

 

  



  PROTOKOLL 13 (15)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 59 Delegationsbeslut 
 

1. Inställt sammanträde den för kultur - och fritidsnämnden  

 

  

 

  



  PROTOKOLL 14 (15)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 60 Anmälningar 
 

1. Kommunfullmäktiges beslut §102 - Sammanträdestider 2019 för 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskott och beredning 

  

2. Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2018-08-29   

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 

2018 - Inträdesordning för ersättare i kommunstyrelsen i nämnderna för 

mandatperioden 2018 - 2022 

  

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 

2018 - Redovisning av obesvarade motioner 2018 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 97 - Medborgarförslag om att bygga en 

utomhusbassäng vid idrottsplatsen i Kungsängen 

  

6. Remiss för handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära 

relationer- SN 18/0162 

  

7. Kommunstyrelsens beslut § 1 - Ändring av regler för utdelning av 

Upplands-Bro kommuns stipendier 

  

8. Kommunstyrelsens beslut § 13 - Reglemente med gemensamma 

bestämmelser för kommunstyrelsen och samtliga nämnder 

  

9. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 - 

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 

  

10. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 - 

Reviderat reglemente för valnämnden 

  

11. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 - 

Reviderat reglemente för tekniska nämnden 

  

12. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 - 

Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden 

  

13. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 –  

Inrättande av äldre- och omsorgsnämnd 

  

14. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 –  

Upphävande av utbildningsnämnd, inrättande av barn- och 

grundskolenämnd, inrättande av gymnasie- och arbetslivsnämnd samt 

antagande av reglementen 

  



  PROTOKOLL 15 (15)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

15. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 - 

Upphävande av kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott och 

hållbarhetsutskott 

  

16. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 –  

Inrättande av samhällsbyggnadsutskott och trygghetsutskott under 

kommunstyrelsen 

  

17. Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 13 

november 2018 - Revidering av Framtidens förskola och skola - 

ramprogram för lokaler 

  

18. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 - 

Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

  

19. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-21, § 

136 Ändring av regler för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier 

  

20. Slutrapport Preventionsprojekt 

 

  

Hälsning från Marianne Stigle: 

”Till kultur och fritidsnämnden 

Tack för den vackra blombuketten som jag har fått. 

Den värmde under dessa tunga och sorgsna dagar. 

Vänliga hälsningar Marianne Stigle” 

 




