
PROTOKOLL 1 (14)  

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-03-08 

Utses att justera Hibo Salad Ali (S) 

Justeringens plats och tid Digitalt via Teams 2022-03-14 kl. 
10:00 

Paragrafer  §§ 8 -  15 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Emine Korkmaz 

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

Justerare 

 ..................................................................  
Hibo Salad Ali (S) 

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

Organ: Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-03-08 

Datum för anslags uppsättande: 2022-03-14 Datum för anslags nedtagande: 2022-04-04 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 .................................................................... 
Emine Korkmaz 

Plats och tid Gemaket och digitalt via Teams, 2022-03-08 15:00 – 17:00 

Ajournering 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Beslutande Mattias Peterson (C), ordförande  
Peter Wissing (M), 1:a vice ordförande  
Naser Vukovic (S), 2:e vice ordförande 
Seid Alajbegovic (S) 
Stanislav Lewalski (M) 
Hibo Salad Ali (S) 
Khalouta Simba (V) 
Anders Eklöf (L) 
Mats Zettmar (SD) 
Linus Stefansson (KD) 

Richard Ramstedt (SD) §13 
temaärende 
Marianne Stigle (L) 
Närvarande ersättare

Göran Söderqvist (C) 
Leif Janson (S) 
Kurshid Chowdhury (V) 
Marianne Stigle (L) §13 - 
temaärende 
Maikki Lemne (S) 
Christer Norberg (S) 

Övriga deltagare Emine Korkmaz – Sekreterare 
Matilda Forsström - Nämndsekreterare 
Hannah Nencioni Rydstedt – Kultur- och fritidschef 
Lars Björketun – Utredare §13 Temaärende 
Marie-Louise Ståby – Representant från Bro IK §13 Temaärende 
Mia Lundqvist – Verksamhetsledare på LEADER Mälardalen §13 
Temaärende 
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§ 8 Verksamhetsberättelse 2021 - Kultur- 
och fritidsnämnden 

 Dnr KFN 22/0007 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2021 i enlighet 
med Kultur- och fritidskontorets förslag och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen.   

Reservationer och särskilda uttalanden 
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) deltar ej i 
beslutet. 

Khalouta Simba (V) deltar ej i beslutet. 

Mats Zettmar (SD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelse 2021 Kultur - och fritidsnämnden beskriver och följer 
upp nämndens verksamhet för år 2021. 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 101 477 
mkr och intäkter till 8 598 mkr. Kultur- och fritidskontorets prognos har varit 
en budget i balans för helår och resultatet slutade på ett underskott av - 222 tkr. 

Den största faktorn för underskottet var ökade elkostnader i slutet på året. 

Hela 2021 har handlat om att erbjuda kvalitativ och säker verksamhet till 
invånare under rådande pandemi med restriktioner och rekommendationer. Det 
har bitvis varit tvära kast och snabba omställningar och organisationen har varit 
mycket följsam och flexibel. Kontorets 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 10 februari 2022 

 Verksamhetsberättelse 2021 Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2021 i enlighet 
med Kultur- och fritidskontorets förslag och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Ekonomiavdelningen 
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§ 9 Yttrande - Detaljplaneförslag för Viktor 
Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29), 
Bro, nr 1907 

 Dnr KFN 22/0027 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur- och fritidskontorets förslag till 
yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, 29 september 
2021 §46 sänds förslag till detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 
6:29) nr 1907 ut för samråd enligt regler för utökat förfarande, (Plan- och 
bygglagen, 2010:900 i dess lydelse efter den 1 januari 2015).  

Planområdet ligger i tätorten Bro utmed Stationsvägen, intill det hus som kallas 
Viktor Jonssonhuset.  

Syftet med den nya detaljplanen är främst att möjliggöra en förtätning med 
flerbostadshus. Den nya bebyggelsen ska passa in i omgivningen och Viktor 
Jonssonhuset ska skyddas från rivning och förvanskning. 

Kultur- och fritidskontoret anser att den föreslagna detaljplanen bör omarbetas. 
En detaljplan som förutsätter en rivning av en särskilt värdefull byggnad 
kommer att få en negativ påverkan på kulturvärden. Den äldre bebyggelsen i 
Bro är viktiga för läsbarheten av tätortens ursprung och bör så långt som 
möjligt värnas.  

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 31 januari 

2022 

 Samrådshandlingar, förslag till detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro 
Prästgård 6:29), Bro, nr 1907 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur- och fritidskontorets förslag till 
yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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§ 10 Yttrande - Detaljplan för del av Ådö 
(Ådö skog), nr 7808Ä, Bro 

 Dnr KFN 22/0029 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till 
yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 29 september 2021§ 44, sänds 
förslag till detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä, ut för samråd enligt 
regler för standardförfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse efter 
den 1 januari 2015). Planområdet är ca 23 ha stort och ligger söder om Bro 
utmed Ådövägen. Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra större 
byggrätter för att tillåta bättre förutsättningar för boende i området samt 
revidera bestämmelserna om avstyckningar.  

Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan. 

Kultur- och fritidskontoret samlade bedömning är att föreslagen ändring av 
byggnadsplanen inte får någon större negativ påverkan på vare sig 
kulturmiljövärden eller rekreationsvärden. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 31 januari 

2022 

 Samrådshandlingar, förslag till detaljplan för del av Ådö (Ådö skog) nr 
7808Ä, Bro 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till 
yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

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

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

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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§ 11 Yttrande - Detaljplan för Brogård (delar 
av Brogård 1:88), Ä0315 

 Dnr KFN 22/0030 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till 
yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott den 19 augusti 
2020 § 37, sänds förslag till ändring av detaljplan och 
miljökonsekvensbeskrivning för Brogård (delar av Brogård 1:88), nr 0315Ä, ut 
för granskning enligt regler för normalt planförfarande, (plan- och bygglagen, 
2010:900, i dess lydelse före 1 januari 2015.)  

Planområdet utgörs av olika delar som alla ligger i eller i direkt anslutning till 
det område som är detaljplanerat för golfbanan Bro Hof. I samband med att 
detaljplanen antogs instiftades även ett naturreservat men läget på detta 
bestämdes aldrig exakt.  

Syftet med planen är att tydliggöra gränsdragningen mellan golfbanan och 
naturreservatet. Förvaltningsrätten har också konstaterat att delar av banan är 
byggd i strid mot gällande detaljplan, dock utan krav på återställande. Även 
denna del av planen föreslås ändras. Utöver dessa förändringar föreslås ett 
antal justeringar i gällande plan.  

Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning granskas tillsammans med planförslaget. 

Kultur- och fritidsnämnden överlämnade inget yttrande i samrådsskedet.  

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 7 februari 

2022 

 Granskningshandlingar, förslag till ändring av detaljplan och 
miljökonsekvensbeskrivning för Brogård (delar av Brogård 1:88), nr 
0315Ä 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till 
yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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§ 12 Yttrande - Detaljplan för Säbyholm (del 
av Säbyholm 5:45), Bro, nr 1505 

 Dnr KFN 22/0026 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till 
yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V) medges lämna en protokollsanteckning vilken återfinns i 
slutet av paragrafen. 

Mats Zettmar (SD) medges lämna en protokollsanteckning vilken återfinns i 
slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, 27 oktober 2021 
§57 sänds förslag till detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45) nr 1505 
ut för granskning enligt regler för normalt planförfarande, (plan- och 
bygglagen, 2010:900, i dess lydelse före 1 januari 2015).  

Planområdet är beläget cirka fyra kilometer västsydväst om Bro och cirka 500 
meter från Mälaren. Inom planområdet låg tidigare ett naturbruksgymnasium. 
Skolan har en historia som sträcker sig tillbaka till 1910-talet och delar av 
området är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården.  

Ett planprogram och ett samrådsförslag har tidigare varit utsända för samråd. 
Det planförslag som nu sändas ut för granskning har utvecklat det förslag som 
tidigare har visats upp.  

Syftet med den nya detaljplanen är främst att möjliggöra en förtätning med 
tillkommande bebyggelse anpassad till den befintliga kulturmiljön.  

Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget.  

Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan. 

Kultur- och fritidsnämnden överlämnade inget yttrande i samrådsskedet. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 7 februari 

2022 

 Granskningshandlingar, förslag till detaljplan för Säbyholm (del av 
Säbyholm 5:45) nr 1505 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till 
yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

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

Mats Zettmar (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

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

Protokollsanteckning 
Khalouta Simba (V) medges lämna följande protokollsanteckning: 

”För det nu liggande detaljplaneförslaget i Säbyholm är Vänsterpartiets krav 
GÖR OM – GÖR RÄTT. 

Detaljplanen skall anpassas till de yttre förutsättningar som bl a Upplands-Bro 
kommuns Landsbygdsprogram, FÖP 2016 med flera styrdokument anger. De 
framtida planer som ägaren presenterade för några år sedan och som var 
aktuellt när inflyttning skedde i de nu inflyttade fastigheterna skall vara 
ledande för en framtida detaljplan! 

Att asfaltera delar av udden för att få fram parkeringstillfällen nära badet är 
kontraproduktivt när kommunen vill framstå som en miljökommun.” 

Mats Zettmar (SD) medges lämna följande protokollsanteckning: 

”Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom planen i dess nuvarande 
utformning. 

Vi godkänner däremot det tidigare planförslaget med 90 bostäder. 

Vi kan aldrig ställa oss bakom ett planförslag som innebär en avsevärd 
förändring till men för kulturhistoriska värden.” 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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§ 13 Rapporter 
   

Temaärende – Bro IK och Ungt ledarskap 

 Marie-Louise Ståby informerar om Bro IK:s arbete med ungt ledarskap. 

Temaärende – Kungshallens process 

 Lars Björketun informerar om processen kring Kungshallen, från beslut till 
invigning. 

Temaärende – LEADER Mälardalen 

 Mia Lundqvist informerar om verksamheten som LEADER Mälardalen 
bedriver. 

Kultur- och fritidschefens rapport – Hannah Rydstedt Nencioni 

 Informerar om kommunens stabsarbete med bakgrund av kriget i Ukraina 

 Informerar om arbete kring Björknäs Camping 

 Informerar om en pulsmätning som gjorts för att undersöka hur 
arbetsmiljön är för Kultur- och fritidskontoret. 
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§ 14 Delegationsbeslut 
1. Beslut att utse dataskyddsombud 

 Dnr KFN 22/0001 
  

2. Delegationslista föreningsbidrag 2021 
 Dnr KFN 21/0001 

  

3. Revidering av Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan 
 Dnr KFN 21/0223 
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§ 15 Anmälningar 
1. Internremiss Kungsängens-Tibble 1:392 

 Dnr KFN 22/0035 
  

2. Intern remiss - Brogård 1:88, BYGG.2021.502 
 Dnr KFN 22/0036 

  

 

 

 


