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Sammanträdesdatum:

2021-09-28

Gemaket och digitalt via Teams, 2021-09-28 15:00 – 17:40

Plats och tid
Ajournering

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Mattias Peterson, ordförande (C)
Paul Gustafsson, 1:a vice ordförande (M) §46
Temaärende
Naser Vukovic, 2:e vice ordförande (S)
Katarina Olofsson (SD)
Stanislav Lewalski (M)
Hibo Salad Ali (S)
Khalouta Simba (V)
Anders Eklöf (L)
Linus Stefansson (KD)

Leif Janson (S)
Masoud Zadeh (M) §§37-48
Richard Ramstedt (SD)
Närvarande ersättare

Marianne Stigle (L)
Maikki Lemne (S)
Anette Nyberg (SD)
Christer Norberg (S)

Emine Korkmaz - Sekreterare, Hannah Rydstedt Nencioni - Kultur- och fritidschef,
Mattias Wiberg – Upphandlingschef, Andrés Sierra Martinez - Producent §46 Temaärende, Annika
Tving - Föreståndare §46 Temaärende, Camilla Stark - Enhetschef, §46 Temaärende, Carlos Rojas Analyschef på Sweden Research §46 Temaärende, Carolinne Rindal - Fritidsledare §46 Temaärende,
Eva Falk - Projektledare §46 Temaärende, Fredrik Brangel Lindström - Fritidsledare §46
Temaärende, Hélene Norén - Föreståndare §46 Temaärende, Joceline Holm - Fritidsledare §46
Temaärende, Karin Haglund, Utredare – §§46 Temaärende, Maj Petterson - Samordnare §46
Temaärende, Maria Palm - Avdelningchef för Fritid §46 Temaärende, Oshy Liebech Schwartz Avdelningschef §46 Temaärende, Sara Edelsund - Fritidsledare §46 Temaärende, Jonathan Tving –
Fritidsledare §46 Temaärende, Yasin Tarek – Fritidsledare §46 Temaärende

Övriga deltagare

Hibo Salad Ali (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Digitalt 2021-10-27 kl. 14:00

Paragraf

§39

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:

2021-09-28

Datum för anslags uppsättande:

2021-10-27

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

2021-11-17

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 39

Sammanträdesdatum:

2021-09-28

Sammanträdestider för Kultur- och
fritidsnämnden 2022
Dnr KFN 21/0172

Beslut
Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredning för år
2022 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD) och Richard Ramstedt (SD) reserverar sig till förmån
för eget förslag till beslut.

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 2022 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 för att underlätta handläggningen för ärenden som ska
vidare från nämnderna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Förslag till sammanträdesschema för Kultur- och fritidsnämnden och
dess beredning 2022:

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämndens
beredning kl. 15:00

Kultur- och fritidsnämnd kl. 15:00

18 januari

25 januari

22 februari

8 mars

24 maj

31 maj

27 september

4 oktober

8 november

15 november

6 december

13 december

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2021-09-28

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2021

Förslag till beslut
Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredning för år
2022 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) yrkar på återremiss för att ge kontoret i uppdrag att
undersöka om nämnderna kan undvika att sammanfalla i lika stor utsträckning
Naser Vukovic (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till
beslut och Katarina Olofssons (SD) förslag till beslut på återremiss.
Ordförande frågar först nämnden om frågan ska avgöras idag och finner att
frågan ska avgöras idag.
Votering begärs och genomförs. Ordföranden finner att nämnden godkänner
följande beslutsgång. Den som önskar att beslut fattas i enlighet med kontorets
förslag röstar ”ja” och den som önskar att beslut fattas i enlighet med
Katarina Olofssons (SD) återremissyrkande röstar ”nej”
Efter omröstning finner ordföranden 9 röster på ”ja” och två röster på ”nej”.
Ordföranden konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i
enlighet med kontorets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2021-09-28

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

Masoud Zadeh (M)

X

Stanislaw Lewalski (M)

X

Anders Eklöf (L)

X

Linus Stefansson (KD)

X

Nej

Katarina Olofsson (SD)

X

Richard Ramstedt (SD)

X

Naser Vukovic (S)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

Leif Jansson (S)

X

Mattias Petersson (C)

X

Behov av rättelse
Efter justeringen så upptäcktes att klockslaget i tabellen under ”Förslag till
sammanträdesschema för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredning
2022” var felaktigt då det stod 16:00 i stället för 15:00. För att protokollet ska
överensstämma med beslutet som togs har denna del i protokollet justerats på
nytt så att det korrekta klockslaget 15:00 numera står i tabellen.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Samtliga ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige i Upplands-Bro

Utdragsbestyrkande
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