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

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

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

Organ: 

Sammanträdesdatum: 

Datum för anslags 
uppsättande: 

Datum för anslags nedtagande: 2022-06-28 

Förvaringsplats för protokoll: 

Kultur- och fritidsnämnden 

2022-05-31 

2022-06-07 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 .....................................................................  
Elisabeth Claesson 

Plats och tid Gemaket och digitalt via Teams, 2022-05-31 15:00-16:47 
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) 
Katarina Olofsson (SD) 
Hibo Salad Ali (S) 
Khalouta Simba (V) 
Anders Eklöf (L) 

Anthony Haddad (M) 
Masoud Zadeh (M) 
Sarah Andersson (KD) 
Närvarande ersättare 
Leif Janson (S) 
Kurshid Chowdhury (V) 
Marianne Stigle (L) 
Christer Norberg (S) 

Övriga deltagare 

Elisabeth Claesson, Nämndsekreterare 
Hannah Nencioni Rydstedt – Kultur- och fritidschef 
Jenny Haglund – Generalsekreterare på KEKS §21 Temaärende 
Oshy Liebech Schwartz – Avdelningschef för Avdelning Unga §21 
Temaärende 
Claus Engström (SD) – Politisk sekreterare 
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§ 16 Tertialrapport 1 2022 - Kultur- och 
fritidsnämnden 

 Dnr KFN 22/0005 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Tertialrapport 1 2022 och överlämnar 
den till Kommunstyrelsen. 

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

Catharina Olofsson (SD) deltar ej i beslutet.  

Khalouta Simba (V) deltar ej i beslutet.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 654 tkr för tertial 1 2022 
varav 515 tkr är kapitalkostnader för pågående investeringsprojekt som 
kommer att belasta verksamheterna under året. Periodens resultat speglar inte 
helårsprognosen. 

Elkostnaden för T1 är drygt 767 tkr högre än budgeterat, 70% mer än 
budgeterad. På helår betyder det 2 289 tkr kronor i ökade elkostnader. 
Kungshallen och Stjärnparken har nu varit igång i ca 1 år och driftkostnaden 
för båda anläggningarna uppkom till 560 tkr under pandemiåret. För att hantera 
den kostnaden har en vakant tjänst inte återbesatts under pandemin då 
verksamheten gått ner något men vilken nu är mycket kännbart för 
organisationen och behöver hanteras. Ökade personalkostnader kommer uppstå 
under året på grund av personalomsättning och dubbla lönekostnader för vissa 
tjänster med 700 tkr. 

Kultur- och fritidskontoret prognostiserar vid T1 ett underskott på 3 549 tkr på 
helår. Kontoret ber att få återkomma till tertial 2 med åtgärder för att komma 
till rätta med underskottet. 

Intryck, uttryck, avtryck - Upplands-Bro, Kultur- och fritidspolitisk strategi 
2030 samt nytt reglemente för ekonomiskt stöd till kultur- och 
fritidsverksamhet är de två viktigaste händelserna under perioden av 2022.  

I samband med att de sista pandemirestriktionerna togs bort i januari kunde 
nämndens verksamheter återigen öppna upp fullt ut! Det blev ett kärt 
återseende av besökare, utövare, låntagare, publik och hyresgäster. 

Utöver den löpande verksamheten som kontinuerligt finjusteras och anpassas 
för att möta medborgarnas behov har kultur- och fritidskontoret valt att lyfta 
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fram en mängd åtgärder och aktiviteter som genomförts under våren 2022 och 
som redogörs för i rapporten. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2022.  

• Tertialrapport 1, 2022 Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Tertialrapport 1 2022 och överlämnar 
den 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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§ 17 Översyn av stränder i Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KFN 21/0224 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten om översyn av stränder och 
skickar den vidare för politisk beredning inför kommunplan 2023. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden fick den 13 oktober 2021 i uppdrag av 
Kommunfullmäktige att genomföra en översyn och inventering av kommunens 
badplatser och naturstränder. 

Syftet med översynen av kommunens strandlinje är att utreda förutsättningarna 
för utveckling av kommunens nuvarande badplatser och övrig strandlinje. 

I översynen har en inventering av strandlinjen och hur tillgänglig den är för 
invånare och besökare genomförts. Utifrån en enkätundersökning om stränder 
redovisas även kommuninvånarnas synpunkter och önskemål om kommunens 
stränder. En grundligare inventering har genomförts av kommunens sex 
badplatser och utredningen lämnar förslag på åtgärder och utveckling för 
respektive badplats med hänsyn till invånarnas önskemål. 

I rapporten finns också ett avsnitt om framtida badplatser, skötsel av stränder 
på privat mark och viktiga aspekter att ta hänsyn till vid fortsatt utveckling av 
kommunens stränder.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår att utredningen och dess förslag ligger till 
grund för ställningstaganden kring utveckling av kommunens stränder och 
vidare utredning av specifika platser i de fall det anses behövligt.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2022. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 
oktober 2021. 

• Rapport - Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten om översyn av stränder och 
skickar den vidare för politisk beredning inför kommunplan 2023. 

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 
• Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 18 Yttrande - Medborgarförslag om att 
skapa en välkomstpark vid trafikplats 
Kockbacka - " Bro Välkomstpark" 

 Dnr KFN 21/0221 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och godkänner 
kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt eget och överlämnar det för 
beredning i Kommunstyrelsen inför beslut i Kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 
Den 20 september 2021 inkom ett medborgarförslag om att skapa en 
välkomstpark vid trafikplats Kockbacka – ”Bro Välkomstpark”. 
Kommunfullmäktige beslutade därefter den 10 november 2021 att överlämna 
förslaget för yttrande i Kultur- och fritidsnämnden, Tekniska nämnden och 
Kommunstyrelsen.  

Medborgaren har idéer om utveckling i området vid trafikplats Kockbacka som 
skulle kunna utgöra ”Bro Välkomstpark”. 

Kultur- och fritidskontoret bedömer att förslagen är intressanta och kan fungera 
som en bra idébank inför kommande satsningar på friluftsliv. Placeringen 
bedöms dock inte vara den mest lämpade för friluftsliv, bad och motion då 
platsen ligger i anslutning till en motorvägsavfart. Det finns närhet till andra 
rekreationsområden i Bro som bättre lämpar sig för den typ av aktiviteter som 
beskrivs i förslaget. Kultur- och fritidskontoret ser dock positivt på förslaget 
om en informationstavla vid motorvägen och skyltar som hälsar välkommen 
och välkommen åter.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 25 april 

2022. 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 10 
november 2021. 

• Medborgarförslag med komplettering inkommet den 20 september 
2021. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och godkänner 
kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt eget och överlämnar det för 
beredning i Kommunstyrelsen inför beslut i Kommunfullmäktige.  
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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: 

• Förslagsställaren 
• Kommunstyrelsen 
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§ 19 Omfördelning av medel för solceller till 
investeringar i simhallen 

 Dnr KFN 22/0062 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 1,2 miljoner kronor från avsatta medel 
för solceller på Bro IP omfördelas för investeringar i Bro simhall. 

Sammanfattning 
Kultur-och fritidsnämnden har erhållit medel för att anlägga solceller på både 
två tak: Kungsängens IP och fotbollshallen i Bro, sammanlagt 8,4 miljoner 
kronor. 

Efter kontroll av taket till Bro fotbollshall framkom att en förstärkning av taket 
behövdes inför anläggning av solceller. I planeringen för anläggning av 
solceller har det framkommit att den tidigare uppskattade kostnaden för att 
anlägga solceller på idrottshallarnas tak var avsevärt lägre än uppskattat. Även 
med inräknade kostnader för förstärkning av taket på Bro IP finns 
investeringsmedel över.  

Solceller på tre tak inklusive förstärkning av taket på Bro IP beräknas uppgå 
till ungefär sju miljoner kronor. Med anledning av ovan föreslår kultur- och 
fritidskontoret att även ridhustaket får solceller installerade. 

Simhallen i Bro är i behov av omgående åtgärder för bland annat rör och 
kloranläggning. Kostnader som uppskattas till ungefär 1, 2 miljoner.  

Med anledning av ovan föreslår kultur- och fritidskontoret följande: 

• 1,2 miljoner kronor från avsatta medel för solceller på Kungsängens IP 
omfördelas för investeringar i Bro simhall. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2022. 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 
mars 2023. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 1,2 miljoner kronor från avsatta medel 
för solceller på Bro IP omfördelas för investeringar i Bro simhall. 

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: 

• Ansvarig för Bro simhall 
• Kommunstyrelsen 
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§ 20 Ekonomiskt stöd till kultur- och 
fritidsverksamhet 2022 

 Dnr KFN 22/0063 

Beslut 
1. Ersättningsnivån för lokalt aktivitetsstöd för 2022 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 jämställdhetsbonus för 2022. 

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 2022 har Kultur- och fritidsnämnden budgeterat sammanlagt 4 565 000 
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 
2022 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. Kultur- och fritidskontoret föreslår att en 
jämställdhetsbonus delas ut för 2022 med en summa om 15 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2022. 

• Regler för ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet 
antagna av Kommunfullmäktige den 30 mars 2022.  

Förslag till beslut 
1. Ersättningsnivån för lokalt aktivitetsstöd för 2022 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 jämställdhetsbonus för 2022. 
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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: 

• Avdelningschef för idrott och förening 
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§ 21 Rapporter 
Temaärende – Öppen ungdomsverksamhet och den Europeiska Chartern 

• Jenny Haglund informerar om Charterns grundläggande principer. 
• Oshy Liebech Schwartz informerar om arbetet med att utveckla den 

öppna ungdomsverksamheten. 

Kultur och fritidschefens rapport – Hannah Rydstedt Nencioni 
• Tackar för gott samarbete under vårterminen.  

• Informerar att Björknäs Camping är öppen med två nya bokningsrekord 
jämfört med förra säsongen.  

• Informerar om att Lillsjö friluftsgård kan komma ett färdigställas till 
vecka 33.  

• Informerar om att nämnden har fått i uppdrag att arrangera 
Kungsängens dag den 27 augusti.  

• Informerar om invigningar av Cykelbana, Boulebana samt ett 
spelkonvent och ett event med musik och spoken word - Sound of Bro. 

• Informerar om rekrytering av fritidsledare till den öppna 
ungdomsverksamheten för 8–11 åringar i sommar som finansieras av 
Delmos.  

• Informerar om Sommarlovsprogram som kommer hittas på hemsida 
och i sparksapp.se. 

• Informerar om att SvFF, Upplands-Bro kommun och Hemsö inleder en 
förstudie angående nationellt träningscentrum. 

Förening för alla – En handbok för jämställdhet, mångfald och inkludering – Naser 
Vukovic (S) 

• Informerar om handboken som finns på kommunens hemsida och 
vikten av att kommunen ska prioritera kulturlivet och jämställdhet 
ytterligare i kontakt med föreningar. 

Ordförandbeslut som togs på delegationsbeslut - Naser Vukovic (S) 
• Lyfter frågan om delegationsbesluten skulle tagits upp i nämnd utifrån 

beslutens storlek och påverkan på kultur- och fritidsverksamheten.  

• Mattias Peterson (C) informerar om delegationsbesluten och den 
tidspress som funnits. 

Planering av sammanträden inför 2023 – Anders Eklöf (L) 
• Önskemål om att sammanträdena bör ligga tätare för att inte tidspress 

vid yttranden ska ske mellan sammanträden. 

• Mattias Peterson (C) ska ta vidare önskemålet i planeringen inför nästa 
år. 
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Verksamhetsbesök – Naser Vukovic (S) 
• Informerar om verksamhetsbesök som gjorts på Kulturskolan, 

Ekhammarscenen, Björknäs Camping, Fritidsgårdar, Kungshallen i 
Tibble och Biblioteket i Kungsängen.  

• Mötts av engagerad och kunnig personal.  

• Informerar om att lokaler behöver ses över gällande funktionaliteten 
och risker för olyckor. 

• Informerar om att trafiken vid Björknäs Camping behöver ses över ur 
säkerhetssynpunkt. 
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§ 22 Delegationsbeslut 
1. Ordförandebeslut avseende auktorisation för anordnare av kulturaktiviteter 

 Dnr KFN 22/0002 
  

2. Ordförandebeslut - Detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta (Aspvik 1:5 m.fl.) 
 Dnr KFN 22/0038 

  

3. Ordförandebeslut - Detaljplan för Klockaren och Härnevihage (delar av 
Brogård 1:88), nr 13702 
 Dnr KFN 22/0046 

  

4. Beslut verksamhetsbidrag för Kulturbojen 
 Dnr KFN 22/0042 
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§ 23 Anmälningar 
1. Ordförandebeslut. Detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 

4:405 m.fl.), plannummer 2002 
 Dnr KFN 22/0066 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 51 - Svar på motion om att bygga en 
träningshall i anslutning till befintlig Bro sporthall 
 Dnr KFN 19/0223 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 47 - Ekonomiskt stöd för kultur- och 
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun 
 Dnr KFN 20/0177 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 54 - Svar på Motion om skolbibliotek och 
bibliotekarie i varje skola 
 Dnr KFN 21/0024 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 48 - Kultur- och fritidspolitisk strategi i 
Upplands-Bro kommun 2022-2030 
 Dnr KFN 21/0214 

  

6. Intern remiss - Bygglov för installation av solceller, Tibble Kyrkby 2:31, 
BYGG.2022.111 
 Dnr KFN 22/0058 

  

7. Revisionsrapport - Uppföljning av 2019 års granskningar 
 Dnr  

  

8. Kommunfullmäktiges beslut § 43 - Val av ny ledamot och vice ordförande 
i Kultur- och fritidsnämnden efter Paul Gustafsson (M) 
 Dnr KS 22/0037 

  

9. Kommunfullmäktiges beslut § 57 - Entledigande av Mats Högberg (M) 
som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 
 Dnr KS 22/0037 

  

10. Kommunstyrelsens beslut § 26 - Gestaltningspolicy Upplands-Bro 
kommun 
 Dnr KS 22/0079 

  

11. Kommunfullmäktiges beslut § 66 - Revisionsberättelse 2021 
 Dnr KS 21/0584 

  

12. Kommunfullmäktiges beslut § 64 - Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag våren 2022 
 Dnr KS 21/0621 
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2022-05-31 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

13. Kommunfullmäktiges beslut § 65 - Redovisning av obesvarade motioner 
våren 2022 
 Dnr KS 21/0622 
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