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Karin Haglund 
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...................................................................  
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Justerare 
...................................................................   
Naser Vukovic (S)  

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

Organ: Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2020-10-22 Datum för anslags nedtagande: 

 

2020-11-13 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  
Karin Haglund 

 
 

Plats och tid Dävensö, 2020-10-20 16:00 – 18:05 
Ajournering 16:25-16:35 

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Mattias Peterson, ordförande (C) 

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

Richard Ramstedt (SD), distans 
Leif Janson (S), distans 

Närvarande ersättare 

Maiki Lemne (S), distans 
Göran Söderqvist (C), distans, §§ 
48-51 
Marianne Stigle (L), distans §§ 
48-51 
Masoud Zadeh (M), distans 
Mats Högberg (M), distans 
 

Övriga deltagare Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef, distans 
Karin Haglund, utredare och kommunsekreterare 
Hans-Martin Akleye, projektledare § 51 
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§ 47  Remissvar - Detaljplan för Viby (Viby 
19:3) Nr 2001 

 Dnr KFN 20/0170 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontoret yttrandet för 
detaljplan Viby 19:3 som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Leif Janson (S) reserverar sig till 
förmån för eget förslag till beslut. 

Khalouta Simba (V) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas förslag 
till beslut. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, den 19 augusti 2020 § 36 sänds 
förslag till detaljplan för detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, 
ut för samråd enligt regler för utökat förfarande plan- och bygglagen 
(2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. Planområdet är ca 14 hektar och 
ligger norr om E18, vid infarten till Brunna, i direkt anslutning till befintlig 
infrastruktur och kollektivtrafik. Syftet är att i centrala Brunna möjliggöra 
utvecklingen av en blandad bebyggelse med cirka 850 bostäder, bestående av 
radhus, kedjehus och lägenheter i flerfamiljshus. Det planeras för en 
grundskola och förskola samt centrumfunktioner. På så sätt kan den lokala 
service och mötesplats som tidigare fanns återskapas. 

Enligt följebrev samråd Viby nr 2001 avviker planförslaget från inriktningen i 
kommunens översiktsplan.  

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Kulturmiljöaspekter 

Det finns inga registrerade fornlämningar i området Viby 19:3, Kungsängen, nr 
2001 och inget övrigt av kulturmiljöintresse. Detta område har varit skog såvitt 
kultur- och fritidskontorets kulturmiljöansvarige kan utläsa ur kartmaterialet. 
Bedömningen är således att inga kommentarer behöver lämnas ur 
kulturmiljösynpunkt om inte Länsstyrelsen gör en annan bedömning av den 
lilla skogsdungen.  

Livsmiljö och folkhälsa 

Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt. I 
vår växande kommun är det därför viktigt att det finns goda möjligheter att 
vara aktiv. En förutsättning för detta är att det finns lokaler, anläggningar och 
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träffpunkter för fritidsaktiviteter, både för kultur och idrott när nya områden 
planeras. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 25 

september 2020. 

• Samrådshandlingar, Detaljplan för Viby (Viby 19:3) Dnr KS 15/0583 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontoret yttrandet för 
detaljplan Viby 19:3 som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på följande 
tilläggsyrkande under rubrik Livsmiljö och folkhälsa i Kultur och 
fritidskontorets yttrande: 

”Nämnden anser det mycket angeläget att en aktivitetspark med varierande utbud som 
vänder sig till barn, unga och pensionärer tas med i detaljplanläggningen av området.” 

Khalouta Simba (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas förslag till 
tilläggsyrkande.  

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets förslag till 
beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett huvudförslag och ett tilläggsyrkande. 
Han föreslår att nämnden först tar ställning till om tilläggsyrkandet ska avslås 
eller bifallas och ställer därför dessa alternativ mot varandra. Han finner 
därefter att Kultur- och fritidsnämnden avslår tilläggsyrkandet. 

Votering begärs och genomförs. Ordföranden finner att Kultur- och 
fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Den som vill att tilläggsyrkandet avslås röstar ”ja” och den som vill 
tilläggsyrkandet bifalles, röstar ”nej”. Efter omröstning finner ordföranden 7 
röster på ”ja” och 4 röster på ”nej”. 

Ordföranden konstaterar att kultur- och fritidsnämnden avslår tilläggsyrkandet. 

Ordföranden frågar därefter om Kultur- och fritidsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med kultur- och fritidskontorets förslag till beslut och finner bifall.  
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Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Paul Gustafsson (M) 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  
Leif Janson (S)  X  
Maikki Lemne (S)  X  
Mattias Peterson (C) X   

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 48  Svar på medborgarförslag om att bygga 
en anläggning för vattensporter som 
kräver draghjälp 

 Dnr KFN 19/0210 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget men bedömer i 
enlighet med kultur- och fritidskontorets slutsats att det inte är aktuellt för 
Upplands-Bro kommun att bygga en vattensportanläggning. Det med hänsyn 
till den negativa inverkan en sådan anläggning skulle ha på natur- och djurliv i 
kommunens naturreservat. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Leif Janson (S) reserverar sig till 
förmån för eget förslag till beslut. 

Khalouta Simba (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att bygga en vattensportanläggning 
i kommunen. Den 28 oktober 2019 överlämnade Kommunfullmäktige 
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för att besluta i ärendet.  

En vattensportanläggning som medborgaren föreslår består av en 
draganordning för att kunna åka vattenskidor, wakeboard och andra 
vattenaktiviteter utan användande av båt.  

Förslagsskrivaren beskriver förslaget som en aktivitet som kommer att ge flera 
ungdomar möjlighet att praktisera en aktivitet som är rolig och verkar vara 
mycket populär. Hen beskriver även detta som ett bra komplement till andra 
aktiviteter som finns i kommunen. 

Kultur- och fritidskontorets slutsats 
De platser som föreslås i medborgarförslaget anses ej lämpliga utifrån negativ 
påverkan på växt och djurliv då dessa också är naturreservat. Denna typ av 
anläggning finns i närliggande kommuner och kontoret anser inte marknaden 
vara så stor att det finns utrymme för kommunen att driva ytterligare en. Detta 
typ av anläggning är dyr att etablera och inget som bör prioriteras i detta 
ansträngda ekonomiska läge. Det bör även ifrågasättas om det är en anläggning 
som ska drivas i kommunal regi, då den under säsong är driftkrävande.  
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Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 2 oktober 

2020. 

2. Medborgarförslag inkommit den 28 oktober 2019 

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 
november 2019  

4. Utdrag ur Naturreservatsföreskrifter  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget men bedömer i 
enlighet med kultur- och fritidskontorets slutsats att det inte är aktuellt för 
Upplands-Bro kommun att bygga en vattensportanläggning. Det med hänsyn 
till den negativa inverkan en sådan anläggning skulle ha på natur- och djurliv i 
kommunens naturreservat. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Naser Vukovic (S) yrkar bifall till medborgarförslaget för Socialdemokraternas 
räkning. 

Khalouta Simba (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas förslag om att 
bifalla medborgarförslaget.  

Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till 
kultur- och fritidskontorets förslag till beslut.  

Anders Eklöf (S) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer dem 
mot varandra och finner därefter att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i 
enlighet med kultur- och fritidskontorets förslag till beslut.  

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Maria Palm Fritidsavdelningen  
• Kommunfullmäktige 
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§ 49 Svar på medborgarförslag om att 
kommunen ska erbjuda brädspel, 
rollspel och figurspelsmöjligheter i 
Kulturhuset 

 Dnr KFN 20/0121 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och ger Kultur- och 
fritidskontoret i uppdrag att möjliggöra för det lokala föreningslivet att bedriva 
verksamhet i enlighet med förslagsställarens beskrivning. 

Sammanfattning 
Den 23 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om att kommunen ska 
erbjuda brädspel, rollspel och figurspelsmöjligheter i Kulturhuset. 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2020 att överlämna 
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för att fatta beslut i ärendet. 

Förslagsställaren föreslår att kommunen erbjuder brädspel, rollspel och 
figurspelsmöjligheter. Hen vill gärna se en form av klubb som bedriver 
verksamhet i kulturhuset ett par/tre kvällar i veckan. Om verksamheten 
tillhandahåller lokaler och spelutrustning erbjuder förslagsställaren sig att 
ideellt engagera sig i projektet. 

Rollspel och brädspel på Upplands-Bro bibliotek. 
Intresset för brädspel är dokumenterat stort och Upplands-Bro bibliotek har 
tidigare undersökt möjligheterna att understödja lokal rollspels- och 
brädspelsverksamhet. Kontakter togs med Sverok, en idéell organisation som 
samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. Ett eventuellt samarbete föll på att 
det tyvärr inte fanns några aktiva spelföreningar i kommunens närområde. 

Biblioteket arbetar redan idag med brädspel i det mindre formatet: After school 
är ett projekt som drivs av Upplands-Bro bibliotek och riktar sig till barn i 
åldrarna 9 - 14 år. Verksamheten erbjuder brädspel för barn i dessa 
åldersgrupper. 

Kontakt är tagen med förslagsställaren och en dialog förs kring hur aktiviteten 
kan utvecklas. 
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Kultur- och fritidskontorets slutsatser 
En kvällsaktivitet med inriktning mot rollspel skulle berika arbetet med 
ungdomar och skapa en gemenskap mellan olika åldersgrupper. Om frivilliga 
krafter är villiga att driva en förening är kultur- och fritidskontoret intresserat 
av att utveckla en verksamhet både i Bro och Kungsängen.  Kultur- och 
fritidskontoret ser därför positivt på möjligheten att samverka med lokala 
föreningar för att få tillstånd en verksamhet som motsvarar förslagsställarens 
beskrivning.   

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2020. 

• Medborgarförslag inkommit den 23 februari 2020 om att kommunen 
ska erbjuda brädspel, rollspel och figurspelsmöjligheter i Kulturhuset  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och ger Kultur- och 
fritidskontoret i uppdrag att möjliggöra för det lokala föreningslivet att bedriva 
verksamhet i enlighet med förslagsställarens beskrivning.  

Beslutet skickas till: 

• Olof Språng, avdelningschef biblioteket 
• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 
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§ 50 Svar på medborgarförslag om duschar 
vid badplatser 

 Dnr KFN 20/0184 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget om att installera 
uteduschar på kommunens badplatser. 

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidskontoret i uppdrag att 
undersöka möjligheten att installera uteduschar på kommunens större 
badplatser. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har tagit emot ett medborgarförslag gällande 
installation av uteduschar på kommunens badplatser. Kommunfullmäktige 
fattade den 30 september beslut om att överlämna medborgarförslaget för 
beslut i Kultur- och fritidsnämnden. 

Förslagsställaren framhåller att det varma somrar förkommer alg-bildning i 
kommunens sjöar och anser att det främjar hälsan att det finns möjlighet att 
duscha av sig efter bad i sjöar. Förslaget är att installera 2–3 uteduschar utan 
väggar som efter knapptryck duschar i cirka 20 sekunder åt gången. 

Kultur- och fritidskontorets slutsats 

Kultur- och fritidskontoret håller med förslagsställaren om att det finns goda 
skäl att installera uteduschar vid välbesökta badplatser i kommunen. Kontoret 
kan konstatera att det vid Lillsjön redan är beslutat om att bygga uteduschar 
som en del av återuppbyggnaden av Lillsjöns friluftsgård. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att Kultur- och fritidsnämnden ger kontoret 
i uppdrag att undersöka möjligheten att installera uteduschar på kommunens 
större badplatser. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2020. 

• Medborgarförslag om duschar vid badplatser inkommet den 24 juni 
2020 

• www.giftinformation. 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget om att installera 
uteduschar på kommunens badplatser. 

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidskontoret i uppdrag att 
undersöka möjligheten att installera uteduschar på kommunens större 
badplatser. 

Beslutet skickas till: 

• Fritidsavdelningen Maria Palm 
• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 
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§ 51 Rapporter 

Temaärende 
• Upplands-Bro kommuns stödsystem för kultur- och fritidsverksamhet 

Kultur- och fritidschefens rapport 

• Renovering av Stora scenen i Kulturhuset pågår.  

• Vattenskada i nya Hammarhallen. Åtgärder pågår. 

• Vattenläcka i Marina föreningshuset av mindre karaktär. 

• Belysning i kulturhuset har ej fungerat på kvällstid. Åtgärder pågår.  

• Covid-19: Bemanning har fungerat förhållandevis väl med hänsyn till 
att fler varit sjukskrivna utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Särskilt utmanade att bemanna fritidsgårdarna på 
ett tillfredsställande sätt. Bibliotekets bemanning har också påverkats. 

• Låga sjuktal totalt sätt inom kultur- och fritidskontoret samt låg 
omsättning av personal. 

• Offentlig konst. Den nya konsten i stjärnparken är monterad. Invigning 
den 5 november 2020 kl. 15:00. 

• Invigning av konstverket Ping-pong vid Hammarhallen blir preliminärt 
den 12 december 2020. 

• Kultur- och fritid är med i två stora projekt "Skola för mig" och 
"Hållbar skola" - gymnasieprojekt.  

• Vid Kultur- och fritidsnämnden i december 2020 kommer 
inkluderingsgruppen och pratar om sitt arbete för. Då fattas även beslut 
om årets jämställdhetsbonus. 
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Kontaktpolitikerbesök 

• Rapport från Naser Vukovic (S) som varit på besök på fritidsgårdarna i 
kommunen tillsammans med Oshy Liebech Schwartz, avdelningschef. 
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