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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kultur- och fritidsnämnden

2018-09-25

Plats och tid

Dävensö, 2018-09-25, kl. 16:00- 18:20

Ajournering

17:12-17:24, 17:44-17:53

Beslutande

Övriga deltagare

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Naser Vukovic (S) 1:a vice ordförande
Paul Gustavsson (M) 2:e vice
ordförande
Linda Petterson (S)
Mattias Peterson (C) §45
Linus Stefansson (KD)
Marianne Stigle (L)
Seid Alajbegovic (S)
Katarina Olofsson (SD)
Mats Högberg (M)

Monica Styhr (S)
Stanislav Lewalski (M)
Michelle Lindahl (C) §§40-44,
46-47
Närvarande ersättare

Niklas Odelberg (L)
Karin Scott-Pili (S)
Jan Janson (M)
Michelle Lindahl (C)§45

Sanna Ajaxén, Sekreterare
Hannah Rydstedt, Kultur- och fritidschef
Siri Morawski, Utredare §45
Lars Björketun, Utredare §45
Susanne Lindqvist, Konsult Utvärderingsringen §45
Anders Lundkvist, Konsult Utvärderingsringen §45

Utses att justera

Marianne Stigle (L)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2018-10-02
kl.09:00

Paragrafer

§§ 40 - 47

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

Marianne Stigle (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Datum för anslagsuppsättande:

2018-10-01

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslagsnedtagande:

Underskrift

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

Sanna Ajaxén

2018-10-22
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kultur- och fritidsnämnden

2018-09-25
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 40

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Översyn av Kultur- och fritidsnämndens
bidrag
Dnr KFN 18/0160

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att
revidera Kultur- och fritidsnämndens bidrag och bidragsregler samt taxor och
avgifter.

Sammanfattning
Då nämndens bidragsregler inte är anpassade efter dagens förutsättningar
behöver en total översyn göras. Bidragen reviderads senast 2011 men har i stort
sett inte förändras sedan 1980-talet. För att nämnden på bästa sätt ska kunna
stötta kommunens föreningar och invånare behöver en anpassning göras utifrån
i dag rådande behov och intressen.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2018

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att
revidera Kultur- och fritidsnämndens bidrag och bidragsregler samt taxor och
avgifter.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Socialkontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 41

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Returnering av arbetsmiljöansvar i
Blåhuset
Dnr KFN 18/0162

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att
redovisa en behovsanalys samt konkret förslag på hur man löser situationen på
kort och lång sikt för att klara arbetsmiljön för lärare och elever i Kulturskolans
verksamhet.

Sammanfattning
Kulturskolans lokaler i Blå Huset är inte anpassat för verksamhetens storlek
och tillgängligheten är undermålig. Brandskyddet är inte heller anpassat till
antal personer som idag vistas i huset. Arbetsmiljöansvaret har därför
returnerats till Kultur- och fritidschefen.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse, den 10 september 2018

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att
redovisa en behovsanalys samt konkret förslag på hur man löser situationen på
kort och lång sikt för att klara arbetsmiljön för lärare och elever i Kulturskolans
verksamhet.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Utbildningskontoret
Kommunstyrelsekontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 42

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Återuppbyggnad av fastighet vid Lillsjön
Dnr KFN 18/0161

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att utreda
möjligheterna för återuppbyggnaden och utvecklingen av friluftsgården vid
Lillsjön.

Sammanfattning
Lillsjöområdet är en av de populäraste rekreationsplatserna i kommunen. Sedan
Lillsjöserveringen brann ner i en anlagd brand 10 maj 2018, så har invånarna
saknat både servering och omklädning. Då även ytor kring byggnaden är i
behov av upprustning och utveckling för att ytterligare höja kommunens
attraktionsvärde behöver en plan tas fram för området och för återuppbyggnad
av fastigheten.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse, den 10 september 2018

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att utreda
möjligheterna för återuppbyggnaden och utvecklingen av friluftsgården vid
Lillsjön.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Utbildningskontoret
Socialkontoret
Kommunstyrelsekontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 43

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Verksamhetsrapport augusti 2018
Dnr KFN 18/0121

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Verksamhetsrapport augusti 2018 enligt
Kultur- och fritidskontorets förslag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens delårsuppföljning visar att nämndens verksamhet
löper på som planerat. Kultur- och fritidsnämnden visar en positiv avvikelse
mot budget under perioden januari till augusti 2018. Avvikelsen förklaras med
att budgeten för räntor och avskrivningar inte kommer att användas i lika stor
grad som planerats då investeringarna har flyttats fram.

Beslutsunderlag
•
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2018
Verksamhetsrapport augusti 2018 Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Verksamhetsrapport augusti 2018 enligt
Kultur- och fritidskontorets förslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och finner att nämnden
beslutar enligt kontorets förslag till beslut. Katarina Olofsson (SD) meddelar
att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet, Paul Gustavsson (M) meddelar
att Moderaterna inte deltar i beslutet, Niklas Odelberg (L) meddelar att
Liberalerna inte deltar i beslutet.

Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD) deltar inte i beslutet. Paul Gustavsson (M), Mats
Högberg (M) och Stanislav Lewalski (M) deltar inte i beslutet. Marianne Stigle
(L) deltar inte i beslutet.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Ekonomistaben

Utdragsbestyrkande

6 (13)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 44

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Budgetförslag 2019
Dnr KFN 18/0127

Beslut
Nämnden tackar för budgetförslaget och lämnar förslaget vidare för politisk
beredning.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftbudget för år 2019 på 86 416
tkr. En allmän uppräkning av budgetramen på 2 procent i löneökning samt
drygt 1 procent i prisjustering har genomförts. Ytterligare volymförändringar
har gjorts för kultur i vård och omsorg. Särskilda satsningar har gjorts för att
kunna genomföra sänkt kulturskoleavgift, underhåll av nämndens fastigheter
och underhåll av kulturhuset.
Nämnden har tilldelats en investeringsram på 6 000 tkr för 2019.
Investeringsmedlen ska bland annat användas för byte av konstgräs, inköp av
instrument/utrustning till Kulturskolan, underhåll av fastigheter och
anläggningar samt förvaltning av kulturmiljöer och kulturbyggnader. 2 000 tkr
kommer att användas till Aktivitetsparken.
Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen att nämndens verksamhet i stort
kan genomföras inom ram.

Beslutsunderlag
•
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2018
Budgetförslag nämnd år 2019 Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Budgetförslag nämnd år 2019 Kulturoch fritidsnämnden i enlighet med Kultur- och fritidskontorets förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) föreslår:
Nämnden tackar för budgetförslaget och lämnar förslaget vidare för politisk
beredning.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut då ingen yrkat bifall
till kontorets förslag till beslut. Han finner att nämnden beslutar enligt Naser
Vukovic (S) förslag till beslut. Katarina Olofsson (SD) meddelar att
Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet, Paul Gustavsson (M) meddelar att
Moderaterna inte deltar i beslutet, Niklas Odelberg (L) meddelar att
Liberalerna inte deltar i beslutet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD) deltar inte i beslutet. Paul Gustavsson (M), Mats
Högberg (M) och Stanislav Lewalski (M) deltar inte i beslutet. Marianne Stigle
(L) deltar inte i beslutet.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Ekonomistaben.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 45

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Rapporter

Beslut
Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna.
Temaärende
•

Susanne Lindqvist och Anders Lundkvist presenterar en utredning av det
totala föreningsstödet 2017 i Upplands-Bros kommun.

Kontorschefens rapport
•
•

Justerandes sign

Hannah Rydstedt informerar om att festivalen Fest i byn blev lyckat
och tackar nämnden för att de möjliggjorde projektet.
Hannah informerar även om att ungdomsgården Bron är invigd.
Ungdomsgården erbjuder tjänster som hjälp med att skriva CV och
Hannah ser ungdomsgården som en bra plattform för att skapa dialog
med ungdomarna. Hannah meddelar även att det är en lugn miljö och
att kontoret är stolta över verksamheten.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 46

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Delegationsbeslut

Beslut
Delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

1.

Grundbidraget till bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar i
Upplands-Bro

2.

Förstärkta grundbidraget till bidragsberättigade barn och
ungdomsföreningar i Upplands-Bro

3.

Grundbidraget till pensionärsföreningar i Upplands-Bro

4.

Ledarutbildningsbidrag till bidragsberättigade barn och
ungdomsföreningar i Upplands-Bro

5.

Lovbidrag för sportlov och höstlov

6.

Driftbidrag till Upplands-Bro Ryttarförening

7.

Driftbidrag till Kungsängens Tennisklubb

8.

Grundbidrag Föreningen Upplands-Bros Dansgymnaster 2018

9.

Ledarutbildningsbidrag Tibble Kungsängens Bordtennisklubb 2018

10.

Särskilt stöd Tibble Sjöscoutkår

11.

Grundbidrag SPF Seniorerna Vikingarna Upplands-Bro 2018

12.

Grundbidrag Upplands-Bro Ryttarförening 2018

13.

Tillförordnad kultur- och fritidschef

14.

Lotteriregistrering § 17-lotteri

15.

Studieförbundsbidrag ABF Norra Stockholms Län 2018

16.

Studieförbundsbidrag Folkuniversitetet 2018

17.

Studieförbundsbidrag Studieförbundet vuxenskolan 2018

18.

Studieförbundsbidrag Medborgarskolan 2018

19.

Studieförbundsbidrag Sensus studieförbund 2018

20.

Studieförbundsbidrag Studiefrämjandet Stockholms län 2018

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

21.

Studieförbundsbidrag Kulturens Bildningsverksamhet 2018

22.

Studieförbundsbidrag Studieförbundet Bilda 2018

23.

Remissvar angående Markstrategi Upplands-Bro kommun

24.

Beslut bidrag särskilt stöd

25.

Bidrag för ledarutbildning 2018

26.

Bidrag Grundbidrag Bro-Låssa Skytteförening 2018

27.

Bidrag Grundbidrag Upplands-Bro Broncos 2018

28.

Delegationsbeslut om dataskyddsombud

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 47

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Anmälningar

Beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Justerandes sign

1.

Protokoll för Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2018-05-02

2.

Protokoll för Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2018-05-23

3.

Tekniska nämndens beslut § 35 - Namnsättning av ny väg till Björkboda

4.

Tekniska nämndens beslut § 36 - Norrboda-Brunna - namnsättning av 4
nya dagvattendammar

5.

Tekniska nämndens beslut § 38 - Namnsättning av ny förskola på
Ringvägen

6.

Tekniska nämndens beslut § 39 - Namnsättning Trädgårdsstaden

7.

Tekniska nämndens beslut § 37 - Namnsättning Jursta - ny rondell samt
namnbyte av Jurstabergsvägen

8.

Kommunfullmäktiges beslut § 88- Förslag till markstrategi

9.

Kommunstyrelsens beslut § 66 - Uppföljning av riktlinjer för
bostadsförsörjning 2018

10.

Kommunstyrelsens beslut § 76 - Uppföljning av nämndernas interna
kontrollplaner 2017

11.

Kommunfullmäktiges beslut § 58 - Förslag till utvecklingsprogram för
Gröna dalen

12.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2018
-Förslag till riktlinjer för hantering av arkiv

13.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträden den 16 maj Årsredovisning 2017

14.

Revisionsrapport samt revisionsskrivelse

15.

Kommunstyrelsens beslut § 105 - Budgetdirektiv 2019

16.

Kommunstyrelsens beslut § 99 - Beställning förstudie ombyggnad
Furuhällshuset

17.

Kommunstyrelsens beslut § 98 - Lokalresursplan 2018-2022

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

18.

Delegationsbeslut Aktivitetsstöd våren 2018

19.

Ansökan om torp som föreningslokal

Utdragsbestyrkande
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