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Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande Paul Gustafsson, 1:a vice ordförande (M) (ej 
temaärende) 
Naser Vukovic, 2:e vice ordförande (S) 
Seid Alajbegovic (S) 
Katarina Olofsson (SD) 
Stanislav Lewalski (M) 
Hibo Salad Ali (S) 
Khalouta Simba (V) 
Anders Eklöf (L) 
Linus Stefansson (KD) 

Göran Söderqvist (C) 
Richard Ramstedt (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Leif Janson (S) 
Mats Högberg (M) (ej temaärende) 
Marianne Stigle (L) 
Masoud Zadeh (M) 
Maikki Lemne (S) 
Christer Norberg (S) 

 
Övriga deltagare Hannah Rydstedt Nencioni – kultur- och fritidschef, Karin Haglund - utredare och 

sekreterare, Sanam Pazaj Dahlqvist – controller. 
§ 57 temaärende: Martina Olsson – bibliotekarie, Stefan Moberg - kulturskolan, 
Eva Falk – enhetschef kulturscen, Marianne Kraemer Eriksson - fritidskonsulent, 
Lars Frölander – enhetschef simhallen, Annika Tving – föreståndare enhet unga. 

Med anledning av att ordförande och 1:e vice ordförande var frånvarande vid 
inledningen av sammanträdet öppnade 2:e vice orförande Naser Vukovuc (S) upp 
sammanträddet som började med temaärende. Vid beslutspunkt 1 tog Paul 
Gustafsson (M), 1:e vice ordförande över ordförandeskapet. 
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§ 52 Verksamhetsplan 2021 Kultur- och 
fritidsnämnden 

 Dnr KFN 20/0047 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsplan 2021. 

2. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att omfördela mellan 
investeringsprojekt vid behov.  

3. Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur- och fritidskontorets förslag på 
intern kontrollplan 2021. 

4. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta nya taxor 
och avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler och anläggningar 
inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. 

5. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 
nya taxor och avgifter ska träda i kraft den 1 juli 2021. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Beslutspunkt 1 
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) deltar inte i 
beslutspunkt 1. 

Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutspunkt 1. 

Katarina Olofsson (SD) och Richard Ramstedt (SD) deltar inte i beslutspunkt 
1. 

Beslutspunkt 2 
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) deltar inte i 
beslutspunkt 2. 

Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutspunkt 2. 

Katarina Olofsson (SD) och Richard Ramstedt (SD) reserverar sig mot 
beslutspunkt 2 med följande text: 

”Sverigedemokraterna anser, att beslut om att delegera till Kultur- och Fritidschefen 
att omfördela medel till investeringsprojekt vid behov, strider mot 
delegationsordningen och eftersom politikerna är ytterst ansvariga hur skattemedel 
används, ska alla ekonomiska beslut, som ändrar antagen budget fattas av nämnden"  
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Beslutspunkt 4 
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) reserverar sig 
mot beslutspunkt 4 med följande motivering: 

”Att få budget i balans genom att höja avgifter för föreningar och kommunmedborgare 
är fel prioritering. Socialdemokraterna vill i stället stödja och satsa på föreningslivet 
och medborganas förutsättningar till en rik och hälsosam fritid.” 

Khalouta Simba (V) reserverar sig mot beslutspunkt 4 och ansluter till 
Socialdemokraternas reservationstext.  

Beslutspunkt 5 
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) deltar inte i 
beslutspunkt 5. 

Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutspunkt 5. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftbudget på 92 656tkr, vilket är 
en ökning med 1 900 tkr jämfört med tidigare år. 

Kultur- och fritidsnämnden har därtill tilldelats en investeringsbudget på 2 800 
tkr och har då en total investeringsbudget på 24 343 tkr för 2021. 

Ombudgeterade projekt från 2020 omfattar en summa på 17 343 tkr. Av dessa 
projekt ingår bland annat upprustning av Kvistaberg, återuppbyggnad av Lillsjö 
friluftsgård samt underhåll av fastigheter kultur och fritid och utbyte av 
konstgräs på Bro IP. 

Den stora satsningen nämnden gör för 2021 är Kulturchecken. 

Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen att verksamheten kan genomföras 
inom ram under förutsättning att nytt förslag för taxor och avgifter antas. 

Varje år ska samtliga nämnder anta en intern kontrollplan. För Kultur- och 
fritidsnämnden har Kultur- och fritidskontoret tagit fram ett förslag till intern 
kontrollplan för år 2021. 

En revidering av nämndens taxor och avgifter är nödvändig då senaste 
revideringen gjordes 2012. Sedan dess har en mängd nya anläggningar 
tillkommit samt att några taxor inte länge är aktuella. Det har sedan 2012 även 
varit en viss inflation. Det är också nödvändigt att ta beslut om nya 
kundkategorier enligt kultur- och fritidskontorets förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 november 2020 

• Verksamhetsplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden 

• Inter kontrollplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden 

• Kultur- och fritidsnämnden taxor och avgifter 2021 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsplan 2021. 

2. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att omfördela mellan 
investeringsprojekt vid behov.  

3. Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur- och fritidskontorets förslag på 
intern kontrollplan 2021. 

4. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta nya taxor och 
avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler och anläggningar inom 
Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.  

5. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att nya 
taxor och avgifter ska träda i kraft 2 februari 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Naser Vukovic (S) yrkar på att beslutspunkterna beslutas var för sig. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar på att beslutspunkterna beslutas var för sig. 

Beslutspunkt 1 
Inget yrkande utöver kontorets förslag till beslut.  

Beslutspunkt 2 
Katarina Olofsson (SD) yrkar i första hand på att förslaget stryks och i andra 
hand att förslaget avslås. 

Beslutspunkt 3 
Inget yrkande utöver kontorets förslag till beslut.  
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Beslutspunkt 4 
Naser Vukovic (S) yrkar på oförändrade taxor och avgifter för verksamhet och 
uthyrning av lokaler och anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde. 
Khalouta Simba (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas yrkande. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutspunkt 5 
Katarina Olofsson yrkar på att datumet ska träda i kraft till första juli 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden godkänner följande beslutsgång: De fem 
beslutspunkterna gås igenom punkt för punkt vid beslutsfattande. 

Beslutspunkt 1 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut. 

Beslutspunkt 2 
Ordföranden ställer kontorets förslag mot yrkande om att stryka förslaget och 
finner att nämnden väljer att besluta i enlighet med kontorets förslag. 

Beslutspunkt 3 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag till 
beslut. 

Beslutspunkt 4 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Han ställer dem mot 
varandra och finner därefter att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 
med kontorets förslag till beslut.  

Votering begärs och genomförs. Ordförande finner att nämnden godkänner 
följande beslutsgång. Den som önskar att beslut fattas enligt kontorets förslag 
till beslut röstar ”ja” och den som önskar att beslut fattas i enlighet med 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets yrkanden röstar ”nej”. 

Efter omröstning finner ordföranden 7 röster på ”ja” och 4 röster på ”nej”. 
Ordföranden konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i 
enlighet med kontorets förslag till beslut. 
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Beslutspunkt 5 
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut vilket är Katarina 
Olofssons (SD) förslag till beslut om nytt datum. Ingen har yrkat bifall till 
kontorets förslag till beslut. Ordföranden finner därefter att nämnden fattar 
beslut i enlighet med Katarina Olofssons (SD) förslag till beslut. 

Omröstningsresultat beslutspunkt 4 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Göran Söderqvist (C) x   
Stanislav Lewalski (M) x   
Anders Eklöf (L) x   
Linus Stefansson (KD) x   
Katarina Olofsson (SD) x   
Richard Ramstedt (SD) x   
Naser Vukovic (S)  x  
Seid Alajbegovic (S)  x  
Hibo Salad Ali (S)  x  
Khalouta Simba (V)  x  
Paul Gustafsson (M) x   

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Avdelningschef Idrott och anläggning - Susanne Lindqvist 
• Avdelningschef Fritid - Maria Palm 
• Avdelningschef Kultur - Magnus Carlberg 
• Avdelningschef Bibliotek- Olof Språng 
• Avdelningschef Unga – Oshy Liebech 
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§ 53 Upplands-Bro kommuns 
jämställdhetsbonus för föreningar 2020 

 Dnr KFN 20/0187 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela årets Jämställdhetsbonus 2020 
om 15 000 kr vardera till föreningarna Uppland-Bro Bålsta Basket och Tatakai 
Kyokushin karate. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att dela ut en jämställdhetsbonus på 
30 000 kr till en eller flera föreningar som arbetat aktivt med 
jämställdhetsarbetet under året. För att få stöd ska verksamheter ha ett 
förhållningssätt där alla medlemmar deltar på lika villkor och motverka 
diskriminering och kränkande behandling. Verksamheten ska aktivt verka för 
jämställdhet och inkludering.  Ett jämställt samhälle är ett välmående samhälle 
som gynnar alla. 

Verksamheter som får stöd av kultur- och fritidsnämnden ska vila på 
demokratisk grund och bedrivas i enlighet med FN:s Konvention om mänskliga 
rättigheter, Barnkonvention och riksidrottsförbundets värdegrund. 

För år 2020 har nämnden beslutat att dela detta pris mellan två föreningar 
Tatakai Kyokushin karate och Uppland-Bro Bålsta Basket som får 15 000 kr 
vardera.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2020. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela årets Jämställdhetsbonus 2020 
om 15 000 kr vardera till föreningarna Uppland-Bro Bålsta Basket och Tatakai 
Kyokushin karate. 

Beslutet skickas till: 

• Susanne Lindqvist Enhetschef Förening och anläggning 
• Marianne Kreamer Eriksson Fritidskonsulent 
• De nominerade föreningarna 
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§ 54 Svar på medborgarförslag om att 
anordna ett årligt pris för "Årets 
Upplands-Broförening” 

 Dnr KFN 20/0197 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget om att anordna ett 
årligt pris för ”Årets Upplands-Bro förening”. 

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidskontoret i uppdrag att ta fram 
former och regler för detta pris som ska delas ut första gången under 2021. 

Sammanfattning 
Den 15 september 2020 inkom ett medborgarförslag om att det bör instiftas ett 
årligt pris för Årets Upplands-Bro förening. Förslagsställaren anser att liksom 
det finns ett pris för Årets Upplands-broare, som har presterat lite extra, så 
borde det finnas ett likvärdigt pris för föreningar som har gjort detsamma. 

Kultur- och fritidskontorets utlåtande: 
Kultur- och fritidskontoret anser att detta medborgaförslag kan skapa 
ytterligare engagemang hos kommunens föreningar och också visa upp och 
premiera fina förebilder. Kontoret anser också att priset kan medverka till ett 
lärande och skapa utveckling för hela det lokala föreningslivet.  

Kultur och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger kontoret i 
uppdrag ta fram former och regler för detta pris och att det delas ut första 
gången under 2021. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2020 

• Medborgarförslag om att anordna ett årligt pris för ”Årets Upplands-
Broförening” inkommet 15 september 2020 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 
september 2020. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget om att anordna ett 
årligt pris för ”Årets Upplands-Bro förening”. 

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidskontoret i uppdrag att ta fram 
former och regler för detta pris som ska delas ut första gången under 2021. 
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Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Avdelningschef Fritid Maria Palm 
• Enhetschef Förening och anläggning Susanne Lindqvist 
• Kommunfullmäktige 
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§ 55 Svar på medborgarförslag gällande 
konstverket Pingpong 

 Dnr KFN 20/0203 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och engagemanget 
kring det offentliga verket Pingpong.  

Då medborgarförslaget går ut på att avbryta tilldelningen och den redan är 
genomförd anses förslaget inte längre vara aktuellt. I och med det anses 
förslaget besvarat.   

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun genomförde under 2020 en offentlig upphandling för 
konstnärlig gestaltning av den nya sporthallen i Kungsängen.  

Den 20 augusti 2020 inkom ett medborgarförslag som innebar att avbryta 
tilldelningen av konstverket Pingpong som ska stå utanför Kungsängens nya 
sporthall på Skolvägen 5. Förslagsställaren tycker att det är ett kraftigt slöseri 
och ett förfulande av det offentliga rummet. I förslaget ställs också flera frågor 
som besvaras i denna tjänsteskrivelse för att ge kunskap om processen och 
urvalet.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2020. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 
september 2020. 

• Medborgarförslag gällande konstverket Pingpong 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och engagemanget 
kring det offentliga verket Pingpong.  

Då medborgarförslaget går ut på att avbryta tilldelningen och den redan är 
genomförd anses förslaget inte längre vara aktuellt. I och med det anses 
förslaget besvarat.   

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Avdelningschef Kultur Magnus Carlberg 
• Kommunfullmäktige 
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§ 56 Svar på medborgarförslag gällande 
omfördelning av budget för konstnärlig 
utsmyckning 

 Dnr KFN 20/0204 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget. 

Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med 
Kultur- och fritidskontorets redogörelse om 1-procentregeln och 
redovisningsreglerna för konst och konstnärlig utsmyckning.    

Sammanfattning 
Den 20 augusti inkom ett medborgarförslag om att omfördela budget för 
konstnärlig utsmyckning. Syftet med förslaget var att istället för att avsätta 
medel för offentlig utsmyckning ombudgetera dem till trygghetsbevarande 
åtgärder.  

Kultur- och fritidskontoret var i kontakt med förslagsställaren och berättade om 
1 %-regeln då uppfattningen från början var att 1 % av kommunens totala 
budget avsattes för kultur som tillexempel konst. Förslagsställaren valde då att 
omformulera förslaget till följande: 
Förslaget är att minska 1 % -regeln till 0.25 % för konstnärlig utsmyckning 
och istället omfördela de 0,75% av investeringskostnaden till driftbudgeten till 
förmån för trygghets åtgärder. 

Kultur- och fritidskontorets bedömning 
Utifrån Upplands-Bro kommuns policy om konstnärlig gestaltning är budgeten 
helt avhängt vilka investeringar som beslutas om i Upplands-Bro kommun. Då 
konst i regel inte skrivs av eftersom det har ett bestående värde är investeringen 
endast en finansiell kostnad och inte en faktiskt vilket gör att det inte blir något 
att omfördela till andra insatser. Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen 
att förslaget inte kan få den effekt som förslagsställaren vill uppnå genom 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterat den 23 november 

2020. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 
september 2020 

• Medborgarförslag gällande omfördelning av budget för konstnärlig 
utsmyckning. 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget. 

Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med 
Kultur- och fritidskontorets redogörelse om 1-procentregeln och 
redovisningsreglerna för konst och konstnärlig utsmyckning.    
Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Avdelningschef kultur Magnus Carlberg 
• Kommunfullmäktige 
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§ 57 Rapporter 
   

Temaärende:  
• Inkluderingsgruppen presenterar sitt arbete: Martina Olsson, Stefan 

Moberg, Eva Falk, Marianne Kraemer Eriksson, Lars Frölander, 
Annika Tving. 

Kultur- och fritidschefens rapport 
Hannah Rydstedt Nencioni redogör för några händelser från året 2020 samt en 
framåtblick mot 2021. 

• Arbetat med stödet till kultur- och fritidsverksamheter och nytt förslag 
till bidragssystem. 

• Kenya – Muranga-projektet – Besked väntas under december 2020 
gällande projektmedel för ytterligare tre år.  

• Förlikningen med PEAB vilket har resulterat i omläggning av plan 4 
och ny elcentral. 

• Sparks Generation – pilotprojekt, två nationella konferenser under 2020 
och kultur- och fritidskontoret kommer medverka på ytterligare två 
2021. 

• Två ytterligare vattenläckor i kulturhuset, en i Marina föreningshuset 
och en i nya sporthallen.  

• Nyinvigt Bro:ns verksamhet i ny/gamla lokaler. 

• Hanterat pandemin och bistått socialkontoret med personal. 

• Hanterat hela sommaren med trygghetsfrågan i Bro och sommarjobb/ 
aktiviteter för barn och unga. 

• Bytt konstgräsen på Kungsängens IP. 

• Hanterat oro med anledning av dödsskjutningar och gängkriminalitet. 

• Arbetat med två projekt för konstnärlig utsmyckning och försöker hitta 
nya former för hur konsthallen och konsverksamheten ska arbetas med.   

• Ställt om till mer digitalt arbete och anpassat till smittsäker verksamhet. 

• Renoverat Trappans verksamhetslokaler.  

• Vikten av våra verksamheter nu när barn och unga är så utsatta i 
coronatid. Våld i hemmen ökar och orosanmälningarna ökar också. 



  PROTOKOLL 15 (18)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-12-08 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Fånga upp våra barn och unga. Generation Pep med Carolina Klüft gick 
i går ut och var orolig för folkhälsan i stort.  

• Arbete med konstisen har påbörjats med förhoppning om att ha en bana 
klar till lucia beroende på väderförhållandena. 

  



  PROTOKOLL 16 (18)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-12-08 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 58 Delegationsbeslut 
1. Ordförandebeslut - Ytterligare anpassning av verksamhet med anledning 

av skärpta råd i regionen med anledning av Covid-19 
 Dnr KFN 20/0001 

  

2. Ordförandebeslut - Förlängning av anpassning av verksamhet inom 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde med anledning av råd för 
regionen på grund av Covid-19 
 Dnr KFN 20/0001 

  

 

 
  



  PROTOKOLL 17 (18)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-12-08 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 59 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut 126 – Namnpolicy - principer för 

namngivning i Upplands-Bro kommun 
 Dnr KFN 17/0228 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut 122 – Svar på medborgarförslag angående 
utegym i Upplands-Bro kommun 
 Dnr KFN 18/0008 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut 135 - Svar på motion om att illustrera och 
synliggöra kommunens historia och kulturarv 
 Dnr KFN 19/0167 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut 128 -Biblioteksplan för Upplands-Bro 
kommun 2020-2023 
 Dnr KFN 20/0009 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut 134 - Svar på motion om att utreda 
förutsättningarna för fler personer att ha möjlighet att delta i 
Funkisfestivalen 
 Dnr KFN 20/0033 

  

6. Kommunfullmäktiges beslut 141 - Entledigande av Linda Pettersson (S) 
som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 
 Dnr KS 20/0027 

  

7. Kommunstyrelsens beslut § 89 - Namnpolicy - principer för namngivning i 
Upplands-Bro kommun 
 Dnr KS 20/0373 

  

8. Kommunstyrelsens beslut § 96 – Svar på revisionsrapport – Granskning av 
ärendeberedningsprocessen 
 Dnr KS 20/0391 

  

9. Bygg- och miljönämndens beslut § 114 - Bygglov för nybyggnad av 
friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd, Kungsängens-Tibble 1:3, 
BYGG.2020.287 
 Dnr KFN 20/0213 

  

10. Begäran om yttrande - Motion om badplats och park i Vallsvik 
 Dnr KFN 20/0224 

  

11. Driftansökan Kungsängens Bågskytteklubb 
 Dnr KFN 20/0238 

  

12. Kommunfullmäktiges beslut § 178 - Redovisning av obesvarade motioner 
höst 2020 
 Dnr KS 19/0547 

  



  PROTOKOLL 18 (18)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-12-08 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

13. Kommunfullmäktiges beslut § 179 - Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag höst 2020 
 Dnr KS 19/0548 

  

14. Kommunfullmäktiges beslut § 171 - Övergripande mål och budget 2021 
med planering för 2022 – 2023 
 Dnr KFN 20/0236 
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