
  

PROTOKOLL 2 (29)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-28 

 

Utses att justera Hibo Salad Ali (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2021-09-28 
kl. 17:45 

Paragraf 
 

 §42 

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: 2021-09-28 Datum för anslags nedtagande: 

 

2021-09-19 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

  

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

Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande 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) 

Övriga deltagare 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 

  



  

PROTOKOLL 15 (29)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 42 Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 
19:3) Nr 2001 

 Dnr KFN 20/0170 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontoret yttrandet 

för detaljplan Viby 19:3 som sitt eget och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen.  

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om omedelbar justering. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S) och Leif Janson (S) reserverar sig till 
förmån för eget förslag till beslut och medges lämna en protokollsanteckning 
vilken återfinns i slutet av paragrafen. 

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

Sammanfattning 
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, den 16 juni 2021 § 33, sänds förslag 
till detaljplan för Viby (Viby 19:3), nr 2001, ut för granskning enligt regler för 
utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900).  

Granskning av förslaget pågår från och med onsdag den 30 juni 2021 till och 
med onsdag den 25 augusti 2021. Kultur- och fritidsnämnden har beviljats 
uppskov till den 1 oktober 2021för att lämna yttrande. 

Planområdet är cirka 14 hektar stort och ligger vid infarten till Brunna i 
Kungsängen. Området är en tidigare handelsplats med tillhörande 
ytparkeringar som omvandlas genom att i föreslagen detaljplan medge 
utveckling av bostäder. Planförslaget var ute på samråd under september – 
oktober 2020 och nu är förslaget uppe för granskning.  

Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en 
blandad stadsdel med cirka 850 bostäder i varierade former och storlekar. 
Bostäderna kombineras med en grundskola och förskola, samt med 
centrumfunktioner i form av en livsmedelsbutik bland annat.  

Planförslaget avviker från inriktningen i kommunens översiktsplan. 
Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Kulturmiljö 
Inom området finns inga registrerade fornlämningar och för övrigt bedöms 
området inte innehålla några större kulturmiljövärden.  



  

PROTOKOLL 16 (29)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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 
träffpunkter för fritidsaktiviteter, både för kultur och idrott när nya områden 
planeras. I nära anslutning till Viby - som planeras för cirka 850 bostäder - 
behövs anläggningar för föreningslivet men även mindre anläggningar i 
närmiljön för spontanidrott. Dessutom finns behov av mötesplatser för 
kulturaktiviteter och andra fritidsaktiviteter. I nya bostadsområden ska det 
finnas ytor som lockar barn, unga och även vuxna att vistas utomhus vilket 
bidrar till ökad trivsel och livskvalité. Viktigt också att planeringen har 
könsperspektivet och jämlikhet i fokus. 

Idrottshallen 
En skola för 600 elever med tillhörande idrottshall finns med i planförslaget. 
Idrottshallen bör vara multifunktionell och möjliggöra spel för de traditionella 
inomhusidrotterna med krav på spelmåtten 20 x 40 m. Utöver en aktivitetsyta 
på 20 x 40 m behövs serviceytor i form av omklädningsrum, förråd och enkel 
servering för att möta föreningslivets behov på kvällar och helger.  

Det finns i dag smarta modullösningar som är mycket kostnadseffektiva vilket 
skulle löna sig på längre sikt istället för att bygga en liten gymnastikhall trots 
planer för utbyggnad vid Kungsängens IP.  

Skolan 
Yteffektivitet och samnyttjande av skolans lokaler är viktigt och därför bör 
lokalerna vara orienterade och utformade så att de kan fungera som 
mötesplats/träffpunkt för kultur- och fritidsaktiviteter på kvällar och helger. 
Skolan är planerad som en F-9 skola. Det är viktigt med en generöst tilltagen 
utemiljö som tar tillvara befintlig naturmark. En utemiljö som stimulerar till 
fysisk aktivitet, kreativitet och lek och som även kan fungera som en 
mötesplats för boende i området på kvällar och helger.  

Därför är det av stor vikt att vid anläggande av utemiljöerna ta hänsyn till att 
skapa trygga platser utan att för den skull göra avkall på möjligheten att ha god 
uppsikt både dag som kväll. 

Grönområden 
I Brunna finns idag få idrotts- och aktivitetsytor och det är brist på anlagda 
grönytor med hög rekreativ kvalitet. Det är därför extra viktigt att ta till vara på 
befintlig vegetation i södra delen av planområdet som kvalitetshöjare vid skol 
och förskolegårdarna.  
  



  

PROTOKOLL 17 (29)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Cykel och gångstråk  
På relativt kort avstånd till planområdet finns Kungsängens IP, Gröna dalen, 
badplatser och större friluftsområden. Dessa platser kommer att vara 
målpunkter för de boende i Viby och det är därför viktigt att stärka 
kopplingarna till platserna och utveckla befintliga cykel- och gångstråk till 
säkra och trygga. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 24 

augusti 2021. 

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

• Kultur- och fritidsnämndens remissvar - Detaljplan för Viby (Viby 
19:3) Nr 2001 den 25 september 2020. 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 
oktober 2020. 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontoret yttrandet 

för detaljplan Viby 19:3 som sitt eget och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om omedelbar justering. 

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

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på följande 
tilläggsyrkande under rubriken 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) yrkar bifall till Naser Vukovics (S) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut och Naser Vukovics (S) förslag till beslut. Ordförande ställer de två 
förslagen mot varandra och finner att kontorets förslag till beslut bifalles. 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Protokollsanteckning 
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S) och Leif Janson (S) lämnar följande 
protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna anser att vårt tilläggsyttrande från det senaste sammanträdet 
fortfarande är aktuellt. Inte minst när man ser effekterna av den långvariga 
coronapandemin. 

Lokaler och ytor för spontan motion, fysiska aktiviteter, mötesplatser, kultur-
meningsutbyte måste finnas med när nya områden planeras eller skapas.  

I såväl nya som befintliga bostadsområden ska det finnas ytor som är lätt tillgängliga 
och anpassade för barn, unga och även vuxna att vistas utomhus vilket bidrar till ökad 
trivsel och livskvalité för alla åldersgrupper.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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