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§ 8 Nämndplan 2023 - Kultur- och 
fritidsnämnden 

 Dnr KFN 22/0004 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer Nämndplan 2023 – kultur- och 
fritidsnämnden. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Naser Vukovic (S), Maikki Lemne (S) och Leif Janson (S) reserverar sig mot 
beslutet och tillåts lämna en reservationsmotivering som återfinns i slutet av 
paragrafen. 

Mats Zettmar (SD) och Anette Nyberg (SD) deltar ej i beslutet. 

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 förslag på nämndplan för kultur- 
och fritidsnämnden för 2023 tagits fram. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2023 
• Förslag till nämndplan 2023 - kultur- och fritidsnämnden. 
• Kommunplan 2023 med planering för 2024–2026. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer Nämndplan 2023 – kultur- och 
fritidsnämnden. 

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

Reservationsmotivering 
Naser Vukovic (S), Maikki Lemne (S) och Leif Janson (S) lämnar följande 
reservationsmotivering: 

Vi Socialdemokrater hade ett eget förslag till Kommunplan 2023 i 
kommunfullmäktige som röstades bort tyvärr. 

I vårt budgetförslag föreslog vi bland annat följande: 

- Behålla Kulturskolan i kommunal regi och utveckla utbud, utöka 
tillgång och förbättra arbetsvillkoren för pedagogerna, 

- Utveckla fritids- och biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära 
samverkan med skolan. 

- Utveckla scenkonsten i kommunen så att fler har möjlighet att ta del av 
scenkonst av högsta kvalitet. Vi vill bygga en kulturscen för att öka 
tillgång till bra och attraktiva lokaler till verksamheten.  

- I samverkan med äldreomsorg och övrig omsorg erbjuda aktiviteter 
inom kultur och friskvård samt övriga meningsfulla aktiviteter för äldre 
efter deras önskemål och förutsättningar.  

- Främja folkbildningen i kommunen genom ökat stöd till 
Studieförbunden. 

- Satsa på barn- och ungdomsaktiviteter som sportcamp, konstskola, med 
mera. 

- Starta fritidsgårdsverksamhet i Håbo-Tibble, 
- Anlägga en park i anslutning till Stjärnparken (aktivitetsparken) Bro. 

Parken skapar gröna rum för folkliv, avkoppling och motion och 
dessutom fungerar som en populär mötesplats. 

- Anordna belysta pulkabackar på barnvänliga platser i kommunen. 
- Underhålla våra kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och miljöer. 

Vi socialdemokrater vi särskilt betona vikten av att förstärka den öppna 
ungdomsverksamheten och Kulturskolan. Politiken måste göra allt som går för 
att stötta engagerad och kompetent personal i sitt arbete med barn och 
ungdomar. Det är en tidig investering som ger positivt resultat såväl på kort 
som på långt sikt. En mångfald av fritidsaktiviteter samt tillgängliga lokaler är 
en viktig grund till det.” 
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Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Kommunfullmäktige 
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§ 9 Svar på medborgarförslag om sand vid 
Lillsjöbadet 

 Dnr KFN 22/0187 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och anser det som 
besvarat i och med att påfyllning av sand vid Lillsjöbadet redan har skett.  

Sammanfattning 
Den 18 augusti 2022 inkom ett medborgarförslag om byte av sand vid 
Lillsjöbadet. Förslagsställaren önskar att sanden byts ut från grövre sand till 
sandlådesand. 

Medborgaren påpekar att sandlådan för barn togs bort i samband med 
upprustningen av Lillsjöbad. Förslaget är att kommunen fyller på hela stranden 
med sandlådesand samt några meter ut i vattnet där små barn uppskattar att 
leka. 

Kultur- och fritidskontoret har under hösten 2022 lagt ny och mjukare sand på 
tre badplatser, Gröna udden, Hällkana och Lillsjön. Den lilla stranden vid 
Lillsjön har vid detta tillfälle inte fyllts på med ny sand. 

Sanden har lagts ut så långt ut mot vattnet som möjligt utan att sanden ska 
sköljas ut i sjön. För att ny sand ska stanna kvar på botten krävs stora mängder 
sand och prioriteringen denna gång var att förnya sanden på själva stränderna 
på tre av kommunens badplatser.  

Kultur- och fritidskontoret förstår önskemålet om mjukare sand även längre ut i 
vattnet och att upplevelsen av lek vid vattenbrynet skulle kunna förbättras vid 
en sådan åtgärd.  

Under hösten 2022 tillkom även en sandlåda vid Lillsjön. 

Utifrån de åtgärder som genomförts föreslår kultur- och fritidskontoret att 
medborgarförslaget kan anses som besvarat.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2023. 

• Medborgarförslag om sand vid Lillsjöbadet inkommet den 18 augusti 
2022. 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 
december 2022. 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och anser det som 
besvarat i och med att påfyllning av sand vid Lillsjöbadet redan har skett.  

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: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 
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§ 10 Förslag till vision för Fiskartorp 
 Dnr KFN 22/0039 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslag till vision för Fiskartorp 
och skickar den vidare till Kommunstyrelsen för politisk beredning. 

Sammanfattning 
Den 16 februari 2022 beslutade kommunfullmäktige om att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till vision för området kring 
badplatsen vid Fiskartorp. Området är av kulturhistoriskt värde eftersom det 
finns ett flertal byggnader som är välbevarade i sin karaktär. 

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram en vision för Fiskartorp. Inför 
framtagande av visionen har en byggnadsantikvarisk utredning skett med en 
aktuell skadeinventering samt åtgärdsförslag. Parallellt har det tagits fram 
kostnadskalkyler för en upprustning av byggnader samt förverkligande av 
visionen.  

Den av kultur- och fritidskontorets framtagna vision av platsen Fiskartorp är i 
korthet en levande, tilltalande, naturskön och kulturhistoriskt välbevarad plats 
som är trygg och trivsam.  
 
För att bevara det kulturhistoriskt värdefulla Fiskartorp och förverkliga den av 
rapporten beskrivna visionen krävs investeringar med upp till ~12 miljoner 
kronor för byggnader. Där till behövs investeringar för att göra badplats och 
övrig utemiljö tillgängliga och inbjudande ~3,6 miljoner kronor.  
 
Om Upplands-Bro kommun skulle överta fastigheten skulle också driftmedel, 
med ~ 900 tkr per år, behöva tillföras de/den nämnd som skulle ansvara för 
förvaltning och utveckling av platsen givet den vision som presenterats i 
rapporten.  
 
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden ställer sig 
bakom den framtagna visionen för Fiskartorp och sänder den vidare till 
Kommunstyrelsen för politisk beredning.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 28 december 2022. 
• Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 

februari 2022.  
• Förslag till vision för Fiskartorp. 
• Antikvariskt åtgärdsprogram för Fiskartorp den 21 oktober 2022. 
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• PM - Sammanställning av kostnadsbedömningar för Fiskartorp den 9 
december 2022. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslag till vision för Fiskartorp 
och skickar den vidare till kommunstyrelsen för politisk beredning. 

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 
• Samhällsbyggnadskontoret 

  



  

PROTOKOLL 10 (20)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-02-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 11 Val av kontaktpolitiker för kultur- och 
fritidsnämnden mandatperioden 2023-2026 

 Dnr KFN 23/0015 

Beslut 
Till kontaktpolitiker för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
mandatperioden 2023–2026 utses följande:  
Simhallen: 
Christer Norberg (S) 

Bibliotek: 
Marianne Stigle (L), Sarah Andersson (KD), Agneta Holmenmark (S) och 
Lena Åkerlind (M)  

Kulturskolan: 
Naser Vukovic (S) och Mats Högberg (M) 

Kulturscener/kulturhus: 
Johan Skånberg (L) och Naser Vukovic (S) 

Offentlig konst och utsmyckning: 
Lena Åkerlind (M), Mats Högberg (M) och Maikki Lemne (S) 

Öppna ungdomsverksamheten: 
Naser Vukovic (S) och Malin Nordin (V) 

Förening och idrott: 
Stanislav Lewalski (M), Naser Vukovic (S) och Malin Nordin (V) 

Kulturmiljö: 
Katarina Olofsson (SD) och Naser Vukovic (S) 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden utser vid varje mandatperiod kontaktpolitiker till 
nämndens verksamheter. Kontaktpolitikernas uppgift är att vara länk mellan 
kultur- och fritidsnämnden och nämndens verksamheter.  

Kontaktpolitikeruppdraget syftar till att nämnden ska få fördjupade kunskaper 
om de verksamheter den ansvarar för. Genom verksamhetsbesök främjas dialog 
mellan de förtroendevalda, anställda och de som besöker verksamheterna.  

Den 2 april 2019 antog kultur- och fritidsnämnden riktlinjer för 
kontaktpolitiker inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter. I riktlinjen 
framhålls bland annat vikten av att följa ett gemensamt förhållningssätt för de 
som har uppdrag som kontaktpolitiker. Ett av förhållningssätten är av en 
kontaktpolitiker företräder kultur- och fritidsnämnden och inte sitt eget parti.  

I riktlinjen sammanfattas uppdraget i följande punkter: 
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• Besöka verksamheten, till exempel i form av studiebesök.  
• Samtala med besökare och medarbetare i den mån de själva önskar 

kontakt och dialog.  
• Ta del av verksamheternas nedbrutna mål samt dokument som 

verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.  
• Återrapportera till kultur- och fritidsnämndens om kontakter och 

eventuella frågor som tagits upp under besöken.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 4 januari 2022 
• Riktlinjer för kontaktpolitiker inom kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde. 

Förslag till beslut 
Till kontaktpolitiker för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
mandatperioden 2023–2026 utses följande:  
Simhallen 
XX 

Bibliotek 

XX och XX 

Kulturskolan 

XX 

Kulturscener/kulturhus 

XX 

Offentlig konst och utsmyckning 

XX 

Öppna ungdomsverksamheten 

XX och XX 

Förening och idrott 

XX och XX 

Kulturmiljö 

XX 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Till kontaktpolitiker för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
mandatperioden 2023–2026 föreslås följande:  
 
Simhallen: 
Christer Norberg (S) 

Bibliotek: 
Marianne Stigle (L), Sarah Andersson (KD), Agneta Holmenmark (S) och 
Lena Åkerlind (M)  

Kulturskolan: 
Naser Vukovic (S) och Mats Högberg (M) 

Kulturscener/kulturhus: 
Johan Skånberg (L) och Naser Vukovic (S) 

Offentlig konst och utsmyckning: 
Lena Åkerlind (M), Mats Högberg (M) och Maikki Lemne (S) 

Öppna ungdomsverksamheten: 
Naser Vukovic (S) och Malin Nordin (V) 

Förening och idrott: 
Stanislav Lewalski (M), Naser Vukovic (S) och Malin Nordin (V) 

Kulturmiljö: 
Katarina Olofsson (SD) och Naser Vukovic (S) 

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: 

• De valda 
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§ 12 Val av ledamöter till stipendiekommittén 
 Dnr KFN 23/0020 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden utser Stanislav Lewalski (M) och Christer 

Norberg (S) till ledamöter i stipendiekommittén under mandatperioden 
2023–2026. 

2. Av ovan ledamöter utses Stanislav Lewalski (M) till ordförande för 
stipendiekommittén under mandatperioden 2023–2026. 

Sammanfattning 
Stipendium kan utdelas till en eller flera personer eller sammanslutningar 
verksamma inom kommunen. Stipendiet är avsett att stödja alternativt 
stimulera ett eller flera av följande områden: 

• Verksamheter inom skilda konstnärliga områden, som litteratur, musik, konst, 
teater, film, fotografi, koreografi, konsthantverk eller jämförbara områden. 

• Verksamhet inom hembygdsvård eller folkbildning. 

• Miljö- och naturvårdande verksamhet. 

• Verksamhet i syfte att mobilisera medmänsklighet och initiativförmåga för 
engagemang i freds- och samhällsfrågor. 

• Kulturhistorisk verksamhet i makarna Sandéns anda. 

Kultur- och fritidsnämnden och bygg- och miljönämnden utser vardera två 
ledamöter eller ersättare till en stipendiekommitté som har till uppgift att 
årligen utse stipendiater. En av de ledamöter som kultur- och fritidsnämnden 
utser ska tilldelas rollen som ordförande. Ordföranden svarar för 
stipendiekommitténs administration. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2023 

• Regler för utdelning av stipendier i Upplands-Bro kommun. 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden utser XX och XX som ledamöter i 

stipendiekommittén under mandatperioden 2023–2026. 

2. Av ovan ledamöter utses XX till ordförande för stipendiekommittén 
under mandatperioden 2023–2026. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Naser Vukovic (S) föreslår att Christer Norberg (S) blir ledamot i 
stipendiekommittén och dess ordförande under mandatperioden 2023-2026. 

Mats Högberg (M) föreslår att Stanislav Lewalski (M) blir ledamot i 
stipendiekommittén och dess ordförande under mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut på ledamöter till 
stipendiekommittén, liggande förslag, och att kultur och fritidsnämnden 
beslutat enligt detta.  

Ordförande finner sedan att det finns två förslag på ordförande till 
stipendiekommittén, Naser Vukovics (S) och Mats Högbergs (M) förslag. 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att kultur- och 
fritidsnämnden har beslutat i enlighet med Mats Högbergs (M) förslag. 
Votering begärs och genomförs. Ordföranden finner att nämnden godkänner 
följande beslutsgång. Den som önskar att beslut fattas i enlighet med Mats 
Högbergs (M) förslag röstar ”ja” och den som önskar att beslut fattas i enlighet 
med Naser Vukovics (S) yrkande röstar ”nej”. 

Efter omröstning finner ordföranden att sju har röstat på ”ja” och fyra har röstat 
på ”nej”. Ordföranden konstaterar därefter att kultur- och fritidsnämnden har 
beslutat i enlighet med Mata Högbergs (M) förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Naser Vukovic (S) X 

Maikki Lemne (S) X 

Margareta Holmenmark (S) X 

Mats Högberg (M) X 

Erling Weibust (M) X 

Anette Nyberg (SD) X 

Mats Zettmar SD) X 

Sarah Andersson (KD) X 

Malin Nordin (V) X 

Johan Skånberg (L) X 

Mattias Peterson Ersoy (C) X 

Beslutet skickas till: 
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• De valda 
• Bygg- och miljönämnden 
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§ 13 Sammanträdestider för Kultur- och 
fritidsnämnden 2023 

 Dnr KFN 22/0172 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar sammanträdestider för kultur- och 
fritidsnämnden och dess beredning år 2023 enligt kommunledningskontorets 
förslag. 

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

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna 
sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om 
ytterligare sammanträdestillfällen. 

Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till 
sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden och dess beredningsgrupp 
för år 2023 utifrån ett gemensamt arbete som gjorts tillsammans med 
ekonomiavdelningen och kontorscheferna. Arbetet har syftat till att bättre 
anpassa sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som nämnderna måste 
besluta om under året, samt att anpassa nämndernas sammanträdestider till 
kommunstyrelsens möten för att underlätta handläggningen för ärenden som 
ska vidare från nämnderna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Den 13 december 2022 beslutade kultur- och fritidsnämnden att återremittera 
ärendet för att ge kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka 
möjligheten att ha kultur- och fritidsnämndens sammanträden och dess 
beredning en annan dag än tisdagar.  

Förslag till sammanträdesschema för Kultur- och fritidsnämnden och 
dess beredning 2023:  
Beredning kl. 14:00 Kultur- och fritidsnämnden kl. 14:00 
31 januari 7 februari 
21 februari 7 mars 
18 april 25 april 
23 maj 30 maj 
26 september 3 oktober 
7 november 14 november 
5 december 12 december 



  

PROTOKOLL 17 (20)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-02-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 januari 2023 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar sammanträdestider för kultur- och 
fritidsnämnden och dess beredning år 2023 enligt kommunledningskontorets 
förslag. 

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

Naser Vukovic (S) föreslår kl.15 tisdagar. 

Anette Nyberg (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

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

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter i kultur- och fritidsnämnden 
• Kommunfullmäktige 

  



  

PROTOKOLL 18 (20)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-02-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 14 Rapporter 
Kultur- och fritidschefens rapport 

• Länskällan, en webbsida, kommer släppas. Upplands-Bro har bidragit 
med kunskap om vår kommun. 

• Sverigefinnarnas dag den 24 februari 2023, ska firas den 25 februari 
2023 i kommunen. 

• Funkismello – final på Ekhammarscenen. 

• Vårsalongen invigdes den 4 februari 2023, går att rösta. 

• Spelkonvent King Kong kommer att hållas i Kungsängen bibliotek 
mellan 1-2 april 2023. Eventet består av roliga spel och aktiviteter och 
var mycket populärt förra året.  

• Sportlovsprogram kommer fylla Sparks-appen. 
  



  

PROTOKOLL 19 (20)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-02-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 15 Delegationsbeslut 
1. Delegationslista - föreningsbidrag 2022 

 Dnr KFN 22/0001 
  

2. Delegationslista föreningsbidrag december 2022 
 Dnr KFN 22/0001 

  

 

 
  



  

PROTOKOLL 20 (20)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-02-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 16 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 49 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag hösten 2022 
 Dnr KS 21/0621 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 50 - Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag motioner 2022 
 Dnr KS 21/0622 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 45 - Kommunplan 2023 med planering för 
2024-2025 
 Dnr KS 22/0009 
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