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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

2016-04-12

Dävensö, 2016-04-12 15:00-16:15

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Andreé Wright (MP), ordförande
Naser Vukovic S), 1:a vice ordförande
Paul Gustavsson (M), 2:e vice
ordförande
Seid Alajbegovic (S)
Linda Pettersson (S)
Mattias Peterson C)
Sune Larsson (M)
Stanislav Lewalski (M)
Marianne Stigle (L)
Jenny Pettersson (SD)

Monica Styhr (S)
Karin Scott-Piili (S)
Margot Ågholm-Lind (KD)

Övriga deltagare

Anna-Lena Örvander, chef kanslistaben, Bo Sundqvist, kontorschef, Lars
Björketun, projektledare § 24, Katarina Pelinska Tengbom arkitekter § 24,
Barbro Nygren, Tengbom arkitekter § 24, Hugo Lopez Guanter,Tengbom
arkitekter § 24

Utses att justera

Sune Larsson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-04-18
kl.15.00

Paragrafer

§§ 14 - 26

Underskrifter

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

Anna-Lena Örvander

Ordförande

Andreé Wright (MP)

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

..................................................................
Justerare

Sune Larsson (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Datum för anslags uppsättande:

2016-04-18

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

Anna-Lena Örvander

2016-05-10
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 14

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Yttrande om motion för Sportotek
Dnr KFN 15/0184

Beslut
Föreslår Kommunfullmäktige att besluta anta motionen.
____________

Sammanfattning
Vänsterpartiet, genom Kerstin Åkare, lämnade in en motion till
Kommunfullmäktige den 14 april 2015. Motionen tar upp frågan om sportotek.
Vänsterpartiet föreslår att Upplands-Bro kommun startar ett sportotek för
idrottande ungdomar. Den 16 september 2015 beslutade Kommunfullmäktige
att överlämna motionen till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidskontoret redovisar i sin tjänsteskrivelse att
Arbetsmarknadsenheten ser möjligheter att starta och bedriva en verksamhet i
linje med motionens intentioner. Arbetsuppgifterna kan väl passa in i den typ
av projekt som enheten eftersträvar att bedriva. Kultur- och fritidsnämnden
föreslår Kommunfullmäktige att besluta att anta motionen.

Beslutsunderlag
•
•

Remiss för yttrande från Kommunfullmäktige, den 16 september 2015.
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2016.

Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 15

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Medborgarförslag om att anlägga
minigolfbana vid gamla IP
Dnr KFN 16/0030

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget prövas i det
fortsatta detaljplanearbetet för området.
____________

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit att kommunen ska anlägga minigolfbanor
vid gamla IP i Kungsängen. Det föreslås även att ett café ska uppföras.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på medborgarförslag som syftar till ett
rikare kultur- och fritidsliv. Plan- och exploateringsavdelningen framför att
arbetet med detaljplan för det aktuella området är i ett sådant skede att det inte
är lämpligt att nu uppföra olika enskilda objekt. Frågan kan dock prövas vid
utvecklingen av stadsparken i Gröna dalen.

Beslutsunderlag
•
•

Remiss för yttrande från Kommunfullmäktige, den 18 november 2015.
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 mars 2016.

Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen
Plan- och expolateringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 (15)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 16

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Utredningsuppdrag- Kulturhistoriska
byggnader
Dnr KFN 15/0604

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden lägger med godkännande rapporten till
handlingarna.
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt Kultur- och fritidschefen att
genomföra föreslagen inventering.
______________

Sammanfattning
Resultatet av utredningen är en kartläggning av de kommunala fastigheter som
är intressanta för en inventering. Det är 22 fastigheter i kommunal ägo som är
intressanta för en inventering av dess kulturhistoriska värde, skick och
renoveringsbehov. Stockholms läns museum kan utföra inventeringen.

Beslutsunderlag
•

•

Rapport – Kulturhistoriska byggnader- Kartläggning av kommunägda
kulturhistoriska byggnader i Upplands-Bro kommun. Daterad den 18 mars
2016
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2016.

Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen
Tillväxtkontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 17

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Utredningsuppdrag Badplatser
Dnr KFN 16/0063

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden lägger med godkännande rapporten till
handlingarna.
2. Kultur-och fritidsnämnden uppdrar åt Kultur- och fritidschefen att
verkställa förslagen för 2016.
______________

Sammanfattning
Det prioriterade förslaget för utveckling av kommunens badplatser för år 2016
innebär förbättring av lek- och motionsmöjligheter samt förbättrade
möjligheter till rekreation. Förslaget innebär även att Lillsjöbadet
tillgänglighetsanpassas.

Beslutsunderlag
•
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2016.
Rapport – Badplatser – Utvecklingsförslag av de kommunala
badplatserna i Upplands-Bro. Daterad den 17 mars 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Tekniska avdelningen
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 18

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Kungsängens sportcenter- Sporthall
anpassad för pingis
Dnr KFN 15/0054

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden lägger med godkännande rapporten till
handlingarna.
2. Kultur-och fritidsnämnden uppdrar åt Kultur- och fritidschefen att
genomlysa investeringsbudgeten, utreda möjligheten till etappindelning
av investeringen eller förslag på en lägre investeringsnivå.
_______________

Sammanfattning
I kommunen finns två föreningar som har bordtennis på programmet, Bro IK
och Tibble Kungsängens BTK. Lokalfrågan för dessa föreningar har
diskuterats en längre tid.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 februari 2015 att uppdra till
kontoret att utreda och återkomma med förslag på tillbyggnad av
bordtennishall vid befintlig hall i Kungsängen.
Kultur- och fritidskontoret har tillsammans med Upplands-Bro
kommunfastigheter och representanter från pingisklubbarna tagit fram ett
förslag till sporthall anpassad för pingis. Hallen föreslås som en tillbyggnad av
Kungsängens sporthall och blir en helt integrerad del i den befintliga
anläggningen. Hela anläggningen har getts arbetsnamnet Kungsängens
sportcenter. Den föreslagna placeringen är inom rådande detaljplan.

Beslutsunderlag
•
•
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2016.
Förslag till utformning av Kungsängens sportcentrum, Tengbom den 9
december 2015.
Utvecklat förslag med aktivitetstak, Tengbom den 10 mars, reviderad
den 18 mars 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 19

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Redovisning av utredningsuppdrag
Dnr KFN 16/0076

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden lägger med godkännande rapporten till
handlingarna.
2. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar utredningsuppdraget om
Boulehall till grupp 3 samt att den ska vara fördjupad.
_____________

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om prioritering av utredningsuppdrag i
Budget 2015 den 15 september 2015. I Redovisning av utredningsuppdrag
redogörs för statusen för respektive utredning.

Beslutsunderlag
•
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2016.
Redovisning av utredningsuppdrag per den 18 mars 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 20

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Föreningsbidrag 2016
Dnr KFN 16/0062

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer:
• grundbidraget (x) till 70 kr/bidragsberättigad medlem.
• aktivitetsbidraget (y) till 70 kr/aktivitetstillfälle.
• förstärkta grundbidraget (z) till 80 tkr.
• bidraget till pensionärsföreningarna till 110 kr/medlem.
• riktat driftbidrag

Sammanfattning
Det sammanlagda föreningsbidraget som finns att fördela uppgår 2016
till 3 239 tkr, oförändrat sedan 2015.
I nu gällande regler för föreningsbidragen fastslås att storleken på grund- (x),
aktivitets- (y) och förstärkt grundbidrag (z) årligen ska fastställas av kulturoch fritidsnämnden. Därefter görs en fördelning mellan de olika normerade
bidragen samt de riktade driftbidragen.

Beslutsunderlag
•

Kultur och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 21

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Förstärkt grundbidrag 2016
Dnr KFN 16/0074

Beslut
Kultur och Fritidsnämnden beslutar bevilja förstärkt grundbidrag för 2016 med
80 000 kr vardera till Bro Idrottsklubb, Kungsängens Idrottsförening och
Kungsängens Sportklubb

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 per den 23 mars 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 22

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Stall Prästtorp
Dnr KFN 15/0046

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden lägger med godkännande rapporten till
handlingarna.
2. Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på möjligheterna att utnyttja de
två optionerna och ger Kultur- och fritidschefen mandat att besluta om
att anta optionerna inom projektets budget.
__________

Sammanfattning
Upphandlingen av byggnationen av ett nytt stall i Prästtorp är nu slutförd.
Tilldelningsbeslut om att låta NOVAB AB uppföra stallet togs den 29 mars
2016. Anbudet för att uppföra stallet var på 21 063 000 kr exklusive moms. Till
anbudsbeloppet bör läggas ca 3-4 mkr för tillkommande arbeten samt för
Kommunfastigheters arbetsledning, anslutningar vatten/avlopp och olika
besiktningsmän. Det ger att det kvarvarande avsatta budgetutrymmet på upp till
26 mkr beräknas vara tillräckligt.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2016.

Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 23

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Namnsättning Galoppanläggning vid
Önsta i Bro
Dnr KFN 16/0038

Beslut
Fastställa vägnamnen Önsta allé, Önstavägen, Stallplan, Önstarondellen, och
populärnamnet Bro Park.

Sammanfattning
Kultur och Fritidsnämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och
strategiska platser i kommunen.
Kontoret föreslår följande vägnamn Önsta allé, Önstavägen, Stallplan,
Önstarondellen, och populärnamnet Bro Park.
Hembygdsföreningarna har inte lämnat några synpunkter på förslaget.
Fastighetsägaren ställer sig positiv till förslaget.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2016.

Beslutet skickas till:
•
•
•

Sofie Lagerlöf, GIS-samordnare, Tillväxtkontoret
Susanna Huttunen, Trafikingenjör; Tillväxtkontoret
Annika Askeljung Jonsson, Kartingenjör, Tillväxtkontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 24

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Rapporter

Kontorschefens rapporter
•
•
•

•
•
•

Presentation av
Säkerhetsåtgärder vid Brohuset
Ökat anslag inom integrationsområdet som fördelas av Kultur- och
fritidschef till exempel till:
o Språkcafé
o Simskola för vuxna
o Konstprojekt
o Teaterpjäs i kulturskolans regi
Medborgardialog om aktivitetspark i Råby
Orienteringstävling ”tiomila” år 2020
Hinderbanelopp för vuxna och barn sommaren 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13 (15)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 25

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Delegationsbeslut

1.

Bidrag till lokalt aktivitetsstöd sökta för hösten 2015

2.

Bidrag till lokalt aktivitetsstöd sökta för hösten 2015

3.

Bidrag till lokalt aktivitetsstöd 2015 - Upplands-Bro Budoklubb

4.

Bidrag till lokalt aktivitetsstöd sökta för hösten 2015

5.

Bidrag till lokalt aktivitetsstöd sökta för hösten 2015

6.

Ansökan om lokalt aktivitetsstöd - 2015 Håbro Idrottsförening

7.

Bidrag till lokalt aktivitetsstöd - Bro Bålsta Golfklubb

8.

Bidrag till lokalt aktivitetsstöd - Tibble Kungsängen Bordtennisklubb
(BTK)

9.

Bidrag till lokalt aktivitetsstöd - Föreningen Upplands Bro Dansgymnaster

10.

Bidrag till lokalt aktivitetsstöd 2015 - Kungsängens Tennisklubb

11.

Bidrag lokalt aktivitetsstöd 2015 - Föreningen Upplands-Bro Bålsta Basket

12.

Bidrag till lokalt aktivitetsstöd 2015 - Unga Örnar Upplands Bro &
Österåker

13.

Bidrag till lokalt aktivitetsstöd 2015 - Friluftsfrämjandet i Upplands Bro

14.

Bidrag lokalt aktivitetsstöd 2015 - Bro-Låssa Skytteförening

15.

Bidrag till lokalt aktivitetsstöd 2015 - Upplands Bro Broncos

16.

Bidrag till lokalt aktivitetsstöd sökta hösten 2015

17.

Beslut - Kompletterande beslut hyreskontrakt för lokal

18.

Delegationsbeslut Verksamhetsbidrag 2016

19.

Delegationsbeslut Verksamhetsbidrag 2016

20.

Delegationsbeslut Verksamhetsbidrag 2016

21.

Bidrag lokalt aktivitetsstöd sökta för hösten 2015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14 (15)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 26

Sammanträdesdatum:

2016-04-12

Anmälningar

1.

Inrättande av miljöstipendium för Upplands-Bro kommuns interna
miljöarbete

2.

Uppdrag att utreda kostnaderna för att köpa in vindkraftverk

3.

Viktigt angående Kungskalaset

4.

Lokalresursplan

5.

Inbjudan till utbildningen "FN:s barnkonvention - snart svensk lag?
Förbered dig och din organisation"!

6.

Beslut - Upphandlingspolicy för Upplands-Bro kommun

7.

Beslut om antagande av sponsringspolicy och tillägg i Kommunstyrelsens
reglemente

8.

Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp - protokoll

9.

Kommunstyrelsens beslut § 46 - Medborgarceremoni

10.

Kommunstyrelsens beslut § 40 - Tillfälligt stöd till kommuner med
anledning av rådande flyktingsituation

11.

Kommunstyrelsens beslut § 42 - Uppföljning av interna kontrollplaner
2015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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