
  PROTOKOLL 1 (13)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Utses att justera Naser Vukovic (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-06-04 
kl. 16:00 
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Sekreterare 
 ...................................................................  
Karin Haglund 

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

Justerare 
 ...................................................................   
Naser Vukovic (S)  

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

Organ: Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-05-28 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2019-06-05 Datum för anslags nedtagande: 

 

2019-06-28 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  
Karin Haglund 

 
 

Plats och tid Fotbollshallen, Bro IP, 2019-05-28 16:00-18:00 
Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Mattias Peterson, ordförande (C) 

Paul Gustafsson, 1:a vice ordförande 
(M) 
Naser Vukovic, 2:e vice ordförande (S) 
Stanislav Lewalski (M) 
Hibo Salad Ali (S)) 
Anders Eklöf (L) 
Mats Zettmar (SD) 
 

Mats Högberg (M) 
Sofia Nordell-Ogevall (KD) 
Leif Janson (S) 
Khurshid Chowdhury (V) 
 
Närvarande ersättare 
Masoud Zadeh (M) 
Göran Söderqvist (C) 
Marianne Stigle (L) 
Linda Pettersson (S) 

Övriga deltagare Karin Haglund, kommunsekreterare 
Hannah Rydstedt, kontorschef Kultur- och fritidsnämnden 
Lars Björketun, utredare/utvecklare Kultur- och Fritidskontoret 
Lars Ekholmer, Stockholms fotbollförbund, § 33 

 



  PROTOKOLL 2 (13)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

 
 
 

Innehållsförteckning 
§ 28  Svar på medborgarförslag om att ha solceller på taken, 

Kungsängens nya IP 4 

§ 29  Svar på medborgarförslag om längre belysningstid vid 
Kungsängens IP 5 

§ 30 Internremiss - Namnsättning inom detaljplan "Brogård 1:89 m.fl 
(Tegelhagen), nr 1402, Bro 6 

§ 31  Remiss - Namnsättning av väg, Ådö 1:92, Bro 7 

§ 32  Revidering Kulturhusets funktioner och tillämpning av lokaltaxa 8 

§ 33 Rapporter 10 

§ 34 Delegationsbeslut 12 

§ 35 Anmälningar 13 

 



  PROTOKOLL 3 (13)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 27 Verksamhetsrapport april 2019 
 Dnr KFN 19/0104 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsrapport april 2019 i enligt 
Kultur- och fritidskontorets förslag. 

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden visar efter årets första fyra månader ett underskott 
på 722 000 kr. Den negativa avvikelsen beror till största del av högre 
lokalvårdskostnad i och med nytt avtal, högre lokalkostnader än budgeterat 
samt ökade personalkostnader för att säkerställa arbetsmiljön och tryggheten 
för våra besökare.  Kontorets prognos för helår är ett underskott på drygt 500 
000 kr.   

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterat den 13 maj 2019.  

• Bilaga 1 Verksamhetsrapport april 2019. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsrapport april 2019 i enligt 
Kultur- och fritidskontorets förslag. 
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Ekonomistaben 

 
  



  PROTOKOLL 4 (13)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 28  Svar på medborgarförslag om att ha 
solceller på taken, Kungsängens nya IP 

 Dnr KFN 19/0010 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för förslaget och ger kultur- och 
fritidskontoret i uppdrag att ta fram en detaljerad kalkyl på vad 
investeringskostnaden, besparingen samt återbetalningstiden blir som underlag 
inför budget 2021. 

Sammanfattning 
Det finns stora miljövinster och även ekonomiska vinster på längre sikt att 
installera solceller på Kungsängens Idrottsplats. Det behövs dock ett bättre 
underlag för att kunna ta beslut huruvida detta är ett prioriterat projekt att lyfta 
i mål och ram 2021.  

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag om att ha solceller på taken, Kungsängens nya IP 

• Kommunfullmäktiges beslut §161 Dnr KS 18/0451 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för förslaget och ger kultur- och 
fritidskontoret i uppdrag att ta fram en detaljerad kalkyl på vad 
investeringskostnaden, besparingen samt återbetalningstiden blir som underlag 
inför budget 2021. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 

   



  PROTOKOLL 5 (13)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 29  Svar på medborgarförslag om längre 
belysningstid vid Kungsängens IP 

 Dnr KFN 19/0087 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för ett mycket bra förslag och beslutar i 
enlighet med kontorets förslag att istället för att installera en strömbrytare/timer 
marknadsföra möjligheten att be vaktmästarna tända upp på konstgräsplanen 
vintertid. Båda förslagen tjänar samma syfte om att tillgängliggöra planerna 
under perioder då planen inte är bokad.  

Sammanfattning 
Det finns redan idag en möjlighet för allmänheten att spela då det inte är 
bokade tider då kultur- och fritidskontoret har vaktmästare på plats fram till kl. 
22.00 under vinterhalvåret. Kultur- och fritidsnämnden tackar för ett mycket 
bra förslag och beslutar i enlighet med kontorets förslag att istället för att 
installera en strömbrytare/timer marknadsföra möjligheten att be vaktmästarna 
tända upp på konstgräsplanen vintertid. Båda förslagen tjänar samma syfte om 
att tillgängliggöra planerna under perioder då planen inte är bokad.   

Beslutsunderlag 
• KFN 19/0087 Medborgarförslag om längre belysningstid vid 

Kungsängens IP  

• Dnr KS 19/0102 §44 Medborgarförslaget överlämnas till Kultur och 
fritidsnämnden för beslut 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för ett mycket bra förslag och beslutar i 
enlighet med kontorets förslag att istället för att installera en strömbrytare/timer 
marknadsföra möjligheten att be vaktmästarna tända upp på konstgräsplanen 
vintertid. Båda förslagen tjänar samma syfte om att tillgängliggöra planerna 
under perioder då planen inte är bokad.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
• Förslagsställaren 

 
  



  PROTOKOLL 6 (13)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 30 Internremiss - Namnsättning inom 
detaljplan "Brogård 1:89 m.fl 
(Tegelhagen), nr 1402, Bro 

 Dnr KFN 19/0101 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på namnberedningens 

förslag. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Ett nytt bostadsområde inom detaljplan ”Brogård 1:89 m.fl. (Tegelhagen), nr 
1402, Bro” är under projektering. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Remiss 
har skickats ut till berörda instanser för möjlighet att lämna synpunkter inför 
beslut i Tekniska nämnden. 

Namnberedningsgruppen har tagit fram förslag till namnsättning av vägar, 
gång- och cykelvägar, torg och dammar inom norra delen av området.  

Namnberedningsgruppen föreslår för huvudgatan namnet Sparres väg. För 
lokalgatorna föreslås Klockartorpsvägen, Husbytorpsvägen, Bondhagsvägen, 
Kuskens väg samt Mejerskans väg. För torgen föreslås Husbytorget, Naëmi 
Tvelins torg (namnet kan stavas även utan trema, Naemi Tvelin, ifall det krävs 
av praktiska skäl). För gång- och cykelvägarna föreslås Klockartorpsstigen och 
Bondhagsstigen. För dagvattendammarna föreslås Klockardammen och 
Torpardammen. 

Beslutsunderlag 
 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2019. 

• Remiss angående namnsättning inom detaljplan ”Brogård 1:89 m.fl. 
(Tegelhagen), nr 1402, Bro”  

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på namnberedningens 
förslag. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden  
 

  



  PROTOKOLL 7 (13)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 31  Remiss - Namnsättning av väg, Ådö 
1:92, Bro 

 Dnr KFN 19/0100 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på namnberedningens 

förslag.  

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Ett nytt bostadshus ska byggas på fastigheten Ådö 1:92. En ny väg till fastigheten 
behöver namnsättas. Remiss har skickats ut till berörda instanser för möjlighet att 
lämna synpunkter inför beslut i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2019 

• Remiss angående namnsättning av väg, Ådö 1:92, Bro 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på namnberedningens 

förslag.  

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden  
  



  PROTOKOLL 8 (13)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 32  Revidering Kulturhusets funktioner och 
tillämpning av lokaltaxa 

 Dnr KFN 19/0099 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige göra en rättelse i 
texten enligt förslag, om Kulturhusets funktioner, för tydlighet och bättre 
arbetsprocesser. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tog beslut om Kulturhusets funktioner och tillämpning av 
lokaltaxa 2015-09-09. I underlaget som beslutet bygger på finns några 
otydligheter och felaktigheter vilket i första hand inverkar negativt på 
arbetsprocesser vid bokningar av Kulturhusets ytor. På plan 6 genomförs inga 
arrangemang utan det är en yta för interna kommunmöten dagtid och på 
kvällstid kan föreningar boka lokalerna. För att verksamheten på plan 1 och 2 
ska fungera optimalt så behövs en tydlighet i reglerna. Här genomförs väldigt 
många arrangemang och de som är offentliga sker alltid i samverkan med 
kommunen, antingen Kulturavdelningen eller Kommunledningskontoret. Det 
är också möjligt att hyra in sig för slutna arrangemang med priser enligt 
kommunens lokaltaxa. 

 
Beslutet bygger på kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-000075. Från 
detta underlag föreslås således en ändring. Stycket ”I Kulturhuset finns olika 
arenor att utnyttja med olika funktioner. På våning 1, 2 och 6 genomförs 
arrangemang. De är också möjliga att boka och hyra för olika möten och 
sammankomster.” föreslås ändras till ”I Kulturhuset finns olika arenor att 
utnyttja med olika funktioner. På våning 1 och 2 genomförs offentliga 
arrangemang endast i samverkan med kommunen. Våning 1, 2 och 6 är också 
möjliga att boka och hyra för olika icke-offentliga möten och sammankomster 
för slutna sällskap.” 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2015, Ks § 104 

• Kommunfullmäktiges beslut den 9 september 2015, Kf § 77 

• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse KFN 19/0099 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige göra en rättelse i 
texten enligt förslag, om Kulturhusets funktioner, för tydlighet och bättre 
arbetsprocesser. 



  PROTOKOLL 9 (13)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Kulturavdelningen 
• Kontaktcenter 

 
  



  PROTOKOLL 10 (13)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 33 Rapporter 
   

Temaärende - Konstgräs och mikroplaster 
Lars Ekholmer, Stockholms fotbollsförbund och Lars Björketun, Kultur- och 
fritidskontoret. 

Kontorschefens rapport 
Hannah Rydstedt informerar om nedanstående: 

• Budgetarbete för 2020 pågår på Kultur- och Fritidskontoret. 

 

• Första spadtaget har tagits för sporthallen som ska vara klar våren 2020. 

 

• Aktivitetsparken i Bro kommer ha besiktningsmöte i början av juli 
2019. Det pågår anställning av ungdomar som ska vara värdar i parken 
under sommaren. Stora invigningen sker under ”fest i byn” i september 
2019.  

• Invigning av konsten vid stallet sker den 16 juni 2019.  

 

• Järnvägsparken – hästar som tidigare stod där är på väg tillbaka.  

 

• Mötesplats Trappan för personer med funktionsvariationer– en tisdag i 
månaden har varit en succé under våren. Fritidspersonal har varit på 
plats och detta kommer fortsätta i höst.  

 

• Två nya anställda på Kultur- och Fritidskontoret, en kommer arbeta 
med events med ungdomar och en kommer arbeta med extern 
finansiering, foundraising mm. 

 

• Utredning gällande Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler pågår.  

 
  



  PROTOKOLL 11 (13)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Det kommer ske en översyn över kulturskolans lokaler på grund av 
arbetsmiljöproblem. Kultur- och Fritidskontoret tittar på olika ytor 
tillsammans med Ekhammarskolan. Man tittar på en byggnad som kan 
fungera som ett aktivitetshus där många verksamheter kan få plats för 
att få så stor användningsgrad som möjligt dagtid, kväll helger. 
Förstudien förväntas vara klar i hösten 2019 och dragning kommer ske 
på sammanträdet i september. 

 

• Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag av 
Samhällsbyggnadskontoret att komma med förslag på hur Kungsängens 
IP nyttjas på bästa sätt. Förslag kommer presenteras i september 2019.  

 

• Alla förtroendevalda tipsas om att följa med i 
marknadsföringskanalerna som finns för olika händelser och events i 
kommunen.  
Kultur Upplands-Bro på Facebook UB Kulturhus samt ubkonstall samt 
Upplands-bro Kulturmiljö 
Kultur Upplands-Bro på Instagram ubkulturhus samt ubkonsthall 
www.kultur.upplands-bro.se 

  

http://www.kultur.upplands-bro.se/


  PROTOKOLL 12 (13)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 34 Delegationsbeslut 
1. Driftbidrag Upplands-Bro Ryttarförening   

2. Driftbidrag delbetalning Kungsängens Tennisklubb   

 
  



  PROTOKOLL 13 (13)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 35 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 85 - Entledigande av Helena Lundgren 

(SD) från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden 
  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 86 - Val av ny ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Helena Lundgren (SD) 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 89 - Entledigande av Mats Zettmar (SD) 
från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 

  

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars 
2019 - Medborgarförslag om längre belysningstid vid Kungsängens IP 

  

5. Remiss angående vägnamn Ådö 1:92    

6. Kommunfullmäktiges beslut § 101 - Årsredovisning 2018 för Upplands-
Bro kommun  
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