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§ 17 Kulturbidrag för restaurering av 1500-
tals valv på Almare Stäket 

 Dnr KFN 22/0186 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag att bevilja 
ett projektbidrag om 20 000 kr. Dock med följande förbehåll: 

1. Föreningen ska uppfylla de grundläggande bedömningskriterierna för 
föreningsbidrag. 

2. Föreningen ska erbjuda kostnadsfria publika visningar under och efter 
restaureringsarbetet. I samråd med kultur- och fritidskontoret. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Naser Vukovic (S), Maikki Lemne (S) och Leif Janson (S) reserverar sig till 
förmån för eget förslag. 

Malin Nordin (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Den 13 december 2022 inkom föreningen Kultur på Almare Stäket med en 
ansökan om kulturbidrag för restaurering av 1500-tals valv på Almare Stäket. 
Valven är i dåligt skick och håller på att rasa in.  

Kultur på Almare Stäket har haft kontakt med länsstyrelsen och tagit in offerter 
på restaureringsomkostnader. Totalt beräknas en restaurering kosta 450 000 kr.  

Föreningen har i dagsläget säkrat delar av finansieringen genom bidrag från 
länsstyrelsen, 200 000 kr, samt Jacob Wallenbergs Särskilda stiftelse, 200 000 
kr. Därmed återstår ytterligare cirka 50 000 kr.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar ett 
bidrag i form av ett projektbidrag om 20 000 kr. Dock med följande förbehåll: 

1. Föreningen ska uppfylla de grundläggande bedömningskriterierna 
för föreningsbidrag. 

2. Föreningen ska erbjuda kostnadsfria publika visningar under och 
efter restaureringsarbetet. I samråd med kultur- och fritidskontoret. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2023. 

• Ansökan om bidrag för restaurering av 1500-tals valv på Almare 
Stäket. 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag att bevilja 
ett projektbidrag om 20 000 kr. Dock med följande förbehåll: 

1. Föreningen ska uppfylla de grundläggande bedömningskriterierna för 
föreningsbidrag. 

2. Föreningen ska erbjuda kostnadsfria publika visningar under och efter 
restaureringsarbetet. I samråd med kultur- och fritidskontoret. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss med 
följande motivering: 

Kultur och fritidsnämnden har ju alltid hjälpt såväl föreningsliv som enskilda 
kultur-idrottsutövare i kommunen. Det hoppas Socialdemokraterna att vi 
kommer att göra i fortsättningen också. Kultur och fritid uppfyller ju en viktig 
samhällsfunktion och det uppskattas av våra medborgare. Medborgarnas 
synpunkter samt intresse för vissa frågor förtjänar respekt. 

Dialogen mellan politiken och kommuninvånare är viktig på många sätt. 
Tillsammans har man i många fattade beslut också reglerat hur vissa frågor 
skulle skötas på bästa möjliga sätt för att stärka medborgarnytta.  

Bidragsregler till föreningsliv är en av dom många pusselbitarna. Sätter man 
rätt bitar på rättplats i en viss ordning kommer helheten att fungera.  

Kontorets förslag till beslut i ärende 1 kunde vara en sådan bit av helheten men 
tyvärr så fattas det ett antal viktiga detaljer för att Socialdemokraterna ska ta en 
tydlig ställning i fråga.  

Socialdemokraterna yrkar därför på återremiss eftersom, enligt vår uppfattning, 
föreningen inte uppfyller några av de grundläggande bedömningskriterierna för 
föreningsbidrag.  

Vi vill ha svar på följande frågor: 

1. Varför kunde inte ansökan behandlats enligt gällande reglemente punkt 
D2? 

2. På vilket sätt föreningen bidrar till att utveckla verksamheten i linje 
med kultur- och fritids prioriteringar enligt antagen Nämndplan? 

3. Enligt Regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och 
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun antagna av 
Kommunfullmäktige den 30 mars 2022 KS 22/0116, reglerna om 
Ansökningstid 2.9 måste ansökan till Projektbidrag inkomma senast 
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den 1 november. Regler gäller lika för alla och således kan inte bli 
bidragsberättigad. Varför ska den regeln inte följas i detta konkreta fall? 

4. Enligt ovan nämnda regler punkt 2.1 d) ska föreningen bedriva 
kontinuerlig ideell verksamhet i Upplands-Bro kommun! Finns det 
någon dokumenterad verksamhet som motiverar förslag till beslutet? 

5. Föreningen ska också vara registrerad i Upplands-Bro kommuns 
föreningsregister. Den är inte det men ändå ville den styrande 
majoriteten betala ut ett bidrag. Varför ska den regeln inte följas i detta 
konkreta fall? 

6. Huvudbyggnaden som beskrivs i ansökan finns inte i register över 
Kulturhistoriska byggnader samt Kulturmiljöer varken i Upplands-Bro 
kommun eller i Länsstyrelsen i Stockholm. Vilken är anledning att de 
styrande ändå vill ge bidrag enligt ansökan?  

7. Vem eller vilka som äger byggnaden i fråga? Kommunen, föreningen, 
privata personer eller någon annan? 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 
Naser Vukovics (S) förslag på återremiss. Ordförande frågar om nämnden ska 
fatta beslut idag och finner så. Kultur- och fritidsnämnden beslutar därmed i 
enlighet med liggande förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Föreningen Kultur på Almare Stäket 
  



  

PROTOKOLL 6 (18)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-03-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 18 Verksamhetsberättelse 2022 - kultur- och 
fritidsnämnden 

 Dnr KFN 23/0007 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2022 – kultur- 
och fritidsnämnden i enlighet med kultur- och fritidskontorets förslag och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Katarina Olofsson (SD) och Anette Nyberg (SD) deltar ej i beslutet. 

Naser Vukovic (S), Maikki Lemne (S) och Leif Janson (S) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelse 2022 Kultur - och fritidsnämnden beskriver och följer 
upp nämndens verksamhet för år 2022. Uppföljningen av nämndens politiska 
mål och uppdrag visar att nämnden till stor del uppfyller sina mål för året. I 
uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden nått 
en god ekonomisk hushållning. Nämndens kostnader uppgick till 117 710 mkr 
och intäkter till 21 681 mkr. Kultur- och fritidskontorets prognos vid tertial 2 
var ett underskott (-190 tkr) på helår och redovisar en utfall på helår ett litet 
överskott på 20 tkr.  

Stora delar av 2022 har handlat om att erbjuda kvalitativ, trygg och säker 
verksamhet till invånare under rådande pandemi med restriktioner och 
rekommendationer men också Rysslands krig mot Ukraina som påverkat oss. 
Det har bitvis varit tvära kast och snabba omställningar och organisationen har 
varit mycket följsam och flexibel. Kultur-och fritidskontorets medarbetare har 
alltid gjort sitt bästa och visat på stor kreativitet och flexibilitet och alltid haft 
invånarnas bästa för ögonen. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2023. 

• Verksamhetsberättelse 2022 Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2022 – kultur- 
och fritidsnämnden i enlighet med kultur- och fritidskontorets förslag och 
överlämnar den till Kommunstyrelsen.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och att kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Ekonomiavdelningen 
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§ 19 Revidering av kultur- och 
fritidsnämndens delegationsordning 

 Dnr KFN 23/0027 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag på 
revidering av delegationsordning. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden antog den nuvarande delegationsordningen den 15 
november 2022 §32. För att nämndens delegationsordning ska hållas aktuell 
bör den ses över årligen och vid behov revideras.  

I bilagan Förslag på Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden finns 
föreslag på tillkommande punkter i delegationsordningen markerade med gul 
överstrykning samt röd överstrykning för de punkter som föreslås utgå. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2023 

• Förslag på delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 2023 den 
15 februari 2023 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag på 
revidering av delegationsordning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till liggande 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och att kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Juridikenheten 

  



  

PROTOKOLL 9 (18)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-03-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 20 Ekonomiskt stöd till kultur- och 
fritidsverksamhet 2023 

 Dnr KFN 23/0028 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ersättningsnivån för lokalt 

aktivitetsstöd för 2023 fastställs till 13 kr per deltagartillfälle i enlighet 
med punkt 4.3 regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och 
fritidsverksamhet. 

2. 15 000 kr avsätts för utdelning av inkluderingsbonus för 2023. 

Sammanfattning 
Den 30 mars 2022 antog kommunfullmäktige nya regler för ekonomist stöd 
och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun. Syftet 
med kultur- och fritidsnämndens ekonomiska stöd och bidrag är att stötta 
organisationer, föreningar och personer som bedriver verksamhet inom kultur- 
och fritidsnämndens verksamhetsområde till nytta för Upplands-Bro kommuns 
invånare. 

För år 2023 har kultur- och fritidsnämnden budgeterat sammanlagt 4 800 000 
kronor för ekonomiskt stöd till föreningslivet i Upplands-Bro kommun.  

I det nya regelverket framgår att kultur- och fritidsnämnden årligen ska 
fastställa ersättningsnivå för lokalt aktivitetsstöd. Kultur- och fritidskontoret 
föreslår att ersättningsnivån fastställs till 13 kronor per deltagartillfälle för 
2023 i enlighet med punkt 4.3 regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- 
och fritidsverksamhet. 

Under flera år har kultur- och fritidsnämnden beslutat om att dela ut en 
jämställdhetsbonus till en eller flera föreningar som arbetat aktivt med 
jämställdhetsarbetet under året. För 2023 föreslår kultur- och fritidskontoret i 
stället att extra uppmärksamma inkluderings- och värdegrundsarbetet i 
kommunens föreningar. Inkluderingsbonusen delas ut till en förening som 
arbetet aktivt med inkluderingsarbetet under 2023 med en summa om 15 000 
kronor.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2023. 

• Regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet 
i Upplands-Bro kommun antagna av Kommunfullmäktige den 30 mars 
2023. 
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Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ersättningsnivån för lokalt 

aktivitetsstöd för 2023 fastställs till 13 kr per deltagartillfälle i enlighet 
med punkt 4.3 regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och 
fritidsverksamhet. 

2. 15 000 kr avsätts för utdelning av inkluderingsbonus för 2023. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och att kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef för idrott och förening 
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§ 21 Underlag till budget 2024 med 
planering för 2025-2026 - kultur- och 
fritidsnämnden 

 Dnr KFN 23/0003 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Kultur- och fritidskontoret förslag till 
Underlag till budget 2024 med planering för 2025-2026 – kultur- och 
fritidsnämnden och skickar det vidare för politisk beredning. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Katarina Olofsson (SD) och Anette Nyberg (SD) deltar ej i beslutet. 

Naser Vukovic (S), Maikki Lemne (S) och Leif Janson (S) reserverar sig till 
förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Beslut kring kommunplan 2024 med plan 2025–2026 kommer tas upp i 
Kommunfullmäktige i juni. Samtliga nämnder ska senast den 15 mars 2023 ha 
beslutat om nämndens budgetunderlag. Underlaget till budget utgår från ett 
antal scenarier där nämnden ska beskriva hur dessa kan realiseras. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till en mängd positiva 
effekter för kommunens medborgare varje dag. Effekter som får ringar på 
vattnet och indirekt påverkar människors möjligheter att utvecklas, utbilda sig, 
komma ut i arbetslivet, uppnå en god hälsa samt skapar en attraktiv miljö att 
både vistas i och besöka. 

Med de utmaningar som kommunen och världen står inför behövs nämndens 
verksamhetsområden mer än någonsin. Med den ökande bristen på kompetens 
och resurser kommande år handlar utmaningen om att arbeta strategiskt med 
kultur och fritid för att få ut mesta möjliga effekt för kommunens medborgare.  

Stort fokus under perioden 2024–2026 kommer fortsättningsvis att vara barn 
och unga. Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att stärka barns rättigheter 
och påverkan av sin egen uppväxt och livsmiljö. Fokus är barnets bästa med 
grund i Barnkonventionen, Agenda 2030 och kommunfullmäktiges långsiktiga 
mål.  

Kultur- och fritidskontoret har med utgångspunkt i ovan tagit fram ett förslag 
till underlag till budget 2024 med planering för 2025-2026 för kultur- och 
fritidsnämnden.  
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Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 7 februari 2023. 
• Underlag till budget 2024 med planering för 2025–2026 - kultur- och 

fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 
• Anvisningar inför Kommunplan 2024 med plan 2025-2026 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Kultur- och fritidskontoret förslag till 
Underlag till budget 2024 med planering för 2025-2026 – kultur- och 
fritidsnämnden och skickar det vidare för politisk beredning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på följande förslag:  

Kultur- och fritidsnämnden tackar för Kultur- och fritidskontoret förslag till 
Underlag till budget 2024 med planering för 2025-2026 – kultur- och 
fritidsnämnden och skickar det vidare för politisk beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 
Naser Vukovics (S) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 
förslag. Votering begärs och genomförs där de som röstar för liggande förslag 
säger ”Ja” och de som röstar bifall till Naser Vukovics (S) förslag säger ”Nej”. 
Vid votering lämnas 5 Ja-röster, 4 nej-röster och 2 avstod. 

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Naser Vukovic (S)  X  

Maikki Lemne (S)  X  

Leif Janson (S)  X  

Mats Högberg (M) X   

Stanislav Lewalski (M) X   

Katarina Olofsson (SD)   X 

Anette Nyberg (SD)   X 

Malin Nordin (V)  X  

Sarah Andersson (KD) X   

Johan Skånberg (L) X   

Mattias Petersson Ersoy (C) X   
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Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen  
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§ 22 Indikatorer till nämndens mål 2023 
 Dnr KFN 23/0033 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidskontorets förslag till 
indikatorer till nämndens mål 2023. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Katarina Olofsson (SD) och Anette Nyberg (SD) deltar ej i beslutet. 

Naser Vukovic (S), Maikki Lemne (S) och Leif Janson (S) reserverar sig till 
förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde kommunplan 2023 med planering för 2024–
2026 vid sitt sammanträde den 14 december 2022. Kommunplanen innehåller 
sex övergripande mål: 

• Stärkt medborgarnytta 
• Service, valfrihet och konkurrensneutralitet 
• Värdigt åldrande 
• Livslångt lärande 
• Social hållbarhet 
• Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande 

De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål och nämndmålen 
utgör i sin tur grund för verksamheternas mål. Utifrån kommunfullmäktiges 
beslut och inriktningen i kommunplanen har nämndplan 2023 för kultur- och 
fritidsnämnden beslutats under sammanträdet den 7 februari 2023.  

Nämndplanen 2023 för kultur- och fritidsnämnden beslutades utan indikatorer 
och kompletteras i detta beslut. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2023 

• Förslag till indikatorer till nämndens mål 2023 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidskontorets förslag till 
indikatorer till nämndens mål 2023. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till liggande förslag. 



  

PROTOKOLL 15 (18)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-03-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Naser Vukovics (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag med 
följande motivering: 

De indikatorer och mått som tillhör målen är valda utifrån kommunplan 2023 
med planering för 2024–2026 som Kommunfullmäktige fastställde vid sitt 
sammanträde den 14 december 2022. 

Socialdemokraterna hade vid samma sammanträde lagt en egen budgetplan 
med inriktning samt indikatorer till nämndens mål. Vår budgetplan röstades 
bort tyvärr. 

I den nämnda majoritetens verksamhetsplan finns det en del mål och 
indikatorer som Socialdemokraterna inte kan stödja. 

Därför yrkar Socialdemokraterna avslag på kontorets förslag till indikatorer till 
nämndens mål 2023 i sin helhet. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 
Naser Vukovics (S) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 
förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Kommunfullmäktige 

  



  

PROTOKOLL 16 (18)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-03-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 23 Rapporter 
Temaärende – Kulturföreningar 
 
Upplands-Bro Musik- & Teatersällskap U.M.T.S - Morgan Lindholm och Anette 
Eriksson 

• Teaterkurser och grupper 
• Spökhus – Var i Broskolan men skådespelare som är där, exempelvis 

zombies.  
• Musikcaféer 
• Arrangör för konserter, shower, lillsjö-yran, utomhusbio med mera 
• Lovbio sedan 2010 
• På bion serveras egenskapad läsk som matchar filmen som visas, exempelvis 

”stjärnornas krig”.  

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 
• Startade 1940 med Herman Svenngård 

• Svårt att värva unga, en viktig uppgift så att vår kunskap går i arv 

• Förslag på att sammanarbeta med utbildningsnämnden för att via skolan nå ut 
till våra ungdomar med den kultur vi har i kommunen 

Kultur- och fritidschefens rapport 
- Förstudie på Kungsängen IP och Bro IP  

- Kungsdagen är den 26 augusti och Brodagen är den 9 september 
  



  

PROTOKOLL 17 (18)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-03-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 24 Delegationsbeslut 
1. Delegationslista - Föreningsbidrag januari 2023 

 Dnr KFN 23/0001 
  

 

 
  



  

PROTOKOLL 18 (18)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-03-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 25 Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 24 - Anvisningar kommunplan 2024 med plan 

2025-2026 
 Dnr KFN 23/0003 
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