
  

PROTOKOLL 1 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-11-15 

 

Utses att justera  Khalouta Simba (V)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2022-11-21 
kl. 17:00 

Paragrafer 
 

 §§ 31 -  38 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Elisabeth Claesson 

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

Justerare 
 ..................................................................   
Khalouta Simba (V)  

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

Organ: Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-11-15 

Datum för anslags uppsättande: 2022-11-21 Datum för anslags nedtagande: 

 

2022-12-12 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

 
 

Plats och tid Gemaket och digitalt via Teams, 2022-11-15 15:00-17:36 
Ajournering 17:06 -17:36 

 Ledamöter Närvarande ersättare 
Beslutande Mattias Peterson Ersoy (C), ordförande  

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

Leif Janson (S) 
Mats Högberg (M) 
Khurshid Chowdhury (V) 
Göran Söderqvist (C) 
Marianne Stigle (L) 
Masoud Zadeh (M) 
Maikki Lemne (S) 
Christer Norberg (S) 
Sarah Andersson (KD) 

 
Övriga deltagare 

 
Elisabeth Claesson –  Sekreterare, Hannah Nencioni Rydstedt – Kultur- och 
fritidschef, Mira Gartz – Miljö- och hållbarhetsstrateg, David Mathiasson – 
Verksamhetschef på Fritidsbanken 

 



  

PROTOKOLL 2 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-11-15 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 
 

Innehållsförteckning 
§ 31 Revidering av Regler för kulturcheck och 

fastställande av kulturcheckens storlek 
3 

§ 32 Revidering av Kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning 

6 

§ 33 Svar på remiss - Miljö- och klimatstrategi 
för Upplands-Bro kommun 

8 

§ 34 Svar på medborgarförslag om upprustning 
av discgolfbanan vid Lillsjön 

9 

§ 35 Svar på tre medborgarförslag gällande 
utveckling av Stjärnparken i Bro med 
plaskdamm, fontän och linbana 

11 

§ 36 Rapporter 12 
§ 37 Delegationsbeslut 13 
§ 38 Anmälningar 14 
   

 
  



  

PROTOKOLL 3 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-11-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 31 Revidering av Regler för kulturcheck 
och fastställande av kulturcheckens 
storlek 

 Dnr KFN 22/0137 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta 

reviderade Regler för kulturcheck. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa 
kulturcheckens storlek till 13 600 kr per checkberättigad kursplats och 
år från och med den 1 januari 2023. 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Uppföljningsplan 
Kulturcheck 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V) deltar ej i beslutet.  

Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic och Hibo Salad Ali (S) reserverar sig till 
förmån för eget förslag, reservationstexten återfinns i slutet av paragrafen.   

Sammanfattning 
Kultur- och fritidskontoret har vid uppföljning och utvärdering av Regler för 
Kulturcheck uppmärksammat att det finns behov av ett antal justeringar för att 
kulturchecken ska fungera effektivt och smidigt för såväl invånarna som för 
anordnarna.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår därför ett antal revideringar för att 
förtydliga regelverket och processen för auktorisation av anordnare samt 
fastställande av kulturcheckens storlek till 13 600 kr per checkberättigad plats 
och år från och med 1 januari 2023. Kultur- och fritidskontoret har även tagit 
fram ett förslag på uppföljningsplan för kulturchecken.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2022 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 
2021 – Regler för Kulturcheck 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 9 juni 
2021 – Avgifter och ersättning kulturcheckar 

• Regler för Kulturcheck antagna av Kommunfullmäktige 31 mars 2021 

• Förslag till reviderade Regler för kulturcheck 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-11-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Uppföljningsplan Kulturcheck 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta 

reviderade Regler för kulturcheck. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa 
kulturcheckens storlek till 13 600 kr per checkberättigad kursplats och 
år från och med den 1 januari 2023. 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Uppföljningsplan 
Kulturcheck 

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

Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning i första hand på 
återremiss med motivering: 

1. Utreda konsekvenserna för barnperspektivet utifrån den förändrade 
demografiska bilden av kommunen 

2. Utreda de ekonomiska konsekvenserna, för kommunen och för 
anordnaren, av problematiken kring undervisningslokaler med 
anledning av de föreslagna revideringarna av Regler för Kulturcheck 

3. Utreda konsekvenser av den pedagogiska segregationen mellan de olika 
driftsformer av Kulturskolorna i Upplands – Bro kommun 

4. Utreda möjligheten att Kulturskolan drivs i alternativa driftsformer  

Katharina Olofsson (SD) och Matts Zettmar (SD) yrkar bifall till kontorets 
förslag till beslut. 

Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning i andra hand på 
avslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut samt Naser Vukovics (S) förslag till beslut om återremiss. Ordförande 
frågar om beslut ska fattas idag och finner så. Naser Vukovics (S) yrkar då på 
avslag och ordförande finner att det finns två förslag till beslut kvarvarande, 
kontorets förslag till beslut samt Naser Vukovics (S) förslag på avslag. 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut. 

Reservationsmotivering 
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic och Hibo Salad Ali (S) lämnar 
följande reservationsmotivering:  
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2022-11-15 
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Den förslagna revideringen av Regler till Kulturcheck innehåller flera 
beskrivningar som vi finner ofullständiga för att fatta ett tydligt beslut i 
ärendet. Socialdemokraterna anser att det måste tas större hänsyn till den 
demografiska bilden av kommunen. Bostadsområden är väldigt utspridda 
vilket påverkar elevers val av Kulturskolans utbud samt möjligheter. Den 
fysiska tillgängligheten till Kulturskola och en mängd av andra aktiviteter 
är väldigt viktig utifrån barnperspektivet.  Vi befarar att det perspektivet är 
inte tillräckligt utrett. 

Enligt det reviderade förslaget måste anordnaren ha lokaler för 
undervisningen. Lokaler och utrustning ska vara anpassade till 
verksamheten och godkända för sitt ändamål av berörda myndigheter innan 
auktoriseringen. Den politiska majoriteten har under den förra mandaten 
inte utökat lokalytor till Kulturskolan.  Den nygamla majoriteten bestående 
av M, Kd, L, C samt samverkanspartner Sd har inte några nya konkreta 
planer eller förslag heller att göra något i samma fråga. Det är oklart om 
lokalkostnader ingår i kulturchecken eller inte. 

Majoriteten betonar privata Kulturskolor som driftsform som kan ansöka 
om att bli auktoriserade i Upplands-Bro kommun. Av erfarenhet och 
tradition vet vi att det finns alternativa driftsformer som kanske kan vara 
intresserade av att driva någon slags verksamhet som kan rymmas inom 
begreppet Kulturskolan. Vi socialdemokrater är inte emot konkurrens men 
det måste ske på lika villkor och möjligheter för alla.  

Inom hela Sverige råder det brist på kompetent arbetskraft inom nästan alla 
yrken och många studentplatser stor tomma idag. Socialdemokraterna 
tycker att det är bra att man lyfter vikten av kompetent personal ute i 
verksamheten och därför välkomnar vi Krav på pedagogisk kompetens för 
lärare. Däremot tycker vi att den problematiken behöver utredas mera 
utifrån barnperspektiv samt likvärdighetsperspektiv.  

Socialdemokraterna vill ge de bästa möjliga förutsättningar för barn och 
ungdomar inom Kulturskolan i Upplands-Bro kommun.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-11-15 
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§ 32 Revidering av Kultur- och 
fritidsnämndens delegationsordning 

 Dnr KFN 22/0143 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar den reviderade delegationsordningen för 
Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Under våren 2022 har kultur- och fritidskontoret utvärderat nuvarande regler 
för kulturcheck. I detta arbete har både regelverk och processen för 
auktorisation för utbildningsanordnare setts över. Något som uppmärksammats 
är att kontoret saknar delegation på att auktorisera anordnare av 
kulturaktiviteter. Det medför ofta en fördröjning av processen från ansökan till 
auktorisation.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att kultur- och fritidschefen utses till 
delegat för att besluta om auktorisation av kulturanordnare enligt regler för 
kulturcheck. I det fall en ansökande aktör nekas auktorisation ska detta beslut 
fattas av Kultur- och fritidsnämnden. 

Om det skulle bli aktuellt att avauktorisera en anordnare finns behov av att 
kunna genomföra detta på delegation för att förkorta processen för både 
kommunen och anordnaren. Kultur- och fritidskontoret föreslår att Kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott utses som delegat för att besluta om detta. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att delegationsordningen för Kultur- och 
fritidsnämnden revideras med ovan föreslagna tillägg under punkt D - 
Verksamhetsspecifika ärenden inkom kultur- och fritidsnämndens område. D5 
och D6 är således nya punkter i delegationsordningen och markerade med gult. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning den 9 september 2022. 

• Nuvarande delegationsordning för Kultur och fritidsnämnden med 
förslag på tillägg. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar den reviderade delegationsordningen för 
Kultur- och fritidsnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson Ersoy (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 
• Juridikenheten 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-11-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 33 Yttrande - Miljö- och klimatstrategi för 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KFN 22/0144 

Beslut 
Ärendet flyttas fram till nästa nämndsammanträde den 13 december 2022. 
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§ 34 Svar på medborgarförslag om 
upprustning av discgolfbanan vid 
Lillsjön 

 Dnr KFN 22/0150 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget med 
upprustningsförslag för discgolfbanan vid Lillsjön och tar med dem i den 
fortsatta utvecklingen av Lillsjöområdet. 

Sammanfattning 
Den 8 augusti 2022 inkom ett medborgarförslag om upprustning av 
discgolfbanan vid Lillsjön. Medborgaren har förslag på ett antal åtgärder som 
skulle förbättra discgolfbanan.  

Den 21 september 2022 överlämnade Kommunfullmäktige medborgarförslaget 
till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.  

Kultur- och fritidskontoret anser att förbättringsåtgärderna som 
förslagsställaren beskriver är bra förslag som skulle höja nivån på banan 
ytterligare. Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att förslagen tas med i 
den fortsatta utvecklingen av Lillsjöområdet. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2022. 

• Medborgarförslag inkommet den 8 augusti 2022. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 
september 2022. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget med 
upprustningsförslag för discgolfbanan vid Lillsjön och tar med dem i den 
fortsatta utvecklingen av Lillsjöområdet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson Ersoy (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. 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Frågeställaren 
• Kommunfullmäktige 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-11-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 35 Svar på tre medborgarförslag gällande 
utveckling av Stjärnparken i Bro med 
plaskdamm, fontän och linbana 

 Dnr KFN 22/0155 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslagen och kommer att ta 
förslagen i beaktande i kommande utveckling av Stjärnparken. 

Sammanfattning 
Den 23–24 juni 2022 inkom tre medborgarförslag gällande utveckling av 
Stjärnparken i Bro. I medborgarförslagen framkommer förslag om en 
plaskdamm eller fontän liknande den som finns på torget i Kungsängen.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2022. 

• Medborgarförslag gällande fontän och plaskdamm i Stjärnparken 
inkommet den 24 juni 2022. 

• Medborgarförslag gällande plaskdamm i Stjärnparken inkommet den 23 
juni 2022. 

• Medborgarförslag gällande linbana och plaskdamm inkommet den 23 
juni 2022. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 
september, §§ 111–112 samt § 114. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslagen och kommer att ta 
förslagen i beaktande i kommande utveckling av Stjärnparken. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson Ersoy (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: 

• Förslagsställarna 
• Kommunfullmäktige 
• KFN 22/0153, KFN 22/0152  
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§ 36 Rapporter 
Miljö- och klimatstrategi  

• Mira Gartz – Miljö- och hållbarhetsstrategi presenterar kommunens 
miljö- och klimatstrategi. 

Fritidsbanken 
• David Mathiasson presenterar arbetet med Fritidsbanken. 

Kultur- och fritidschefens rapport 
• Utbildning för förtroendevalda ligger på portalen. 

• Jobb och kompetensmässan som ska hållas av näringsenheten den 17 
nov på UBG. 

• Kulturskolan har i dag genomfört Kulturkarusellen med barn från 
Finnsta och Råby. 

• Kultur- och fritidskontoret var med vid äldrerådet och öppnade upp 
möjligheten att delta i organisations aktiviteter.  

• Schemaläggning av halltider med hjälp av AI. 

• Lillsjö friluftsgård, vi arbetar med försäkringsärendet i två delar- vite 
och skadestånd.   

• Kura skymning Nordisk biblioteksvecka.  

• Tills vi dör (filmen), kommer tas till kommunen och som uppstart i 
arbetet med Äldre vänlig kommun. Vi är uppstarten för den svenska 
kommunala turnén.  

• Mycket fint scenprogram! Förra torsdagen hade vi en 
cirkusföreställning som var fullsatt. 

• Felicia- Rymdkväll på Kvistaberg kommer bli av (100 intresserade på 
Facebook). 

• Tjejspelkvällarna har blivit väldigt lyckade och efterfrågade. 

• Den 24 november kommer vi få vara med och berätta om det Kultur- 
och fritidspolitiska för Sveriges Fritids- och kulturchefer och samma 
dag ska vi vara med och berätta om Förening för alla på MUCFs 
årskonferens.  
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§ 37 Delegationsbeslut 
1. Delegationslista - beslut om föreningsbidrag september - oktober 2022 

 Dnr KFN 22/0001 
  

2. Delegationslista - beslut om föreningsbidrag juni - augusti 2022 
 Dnr KFN 22/0001 
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§ 38 Anmälningar 
1. Kultur- och Fritidskontorets samverkansprotokoll, 2022-05-10 

 Dnr KFN 22/0010 
  

2. Kultur- och Fritidskontorets samverkansprotokoll, 2022-06-21 
 Dnr KFN 22/0010 

  

3. Kommunstyrelsens beslut § 110 Ny modell för nyföretagande och 
entreprenörskap 
 Dnr KFN 22/0145 

  

4. Kommunstyrelsens beslut  § 109 Handlingsplan för de nationella 
minoriteterna 
 Dnr KFN 22/0146 

  

5. Kommunstyrelsens beslut § 120 - Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag hösten 2022 
 Dnr KS 21/0621 

  

6. Kommunstyrelsens beslut § 121 - Redovisning av obesvarade motioner 
 Dnr KS 21/0622 

  

7. Kommunfullmäktiges beslut § 117 - Handlingsplan för de nationella 
minoriteterna 
 Dnr KS 22/0446 

  

8. Kommunstyrelsens beslut § 131 - Modell för styrning och ledning av 
kommunens bolag 
 Dnr KS 22/0567 
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