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Övriga deltagare  
Elisabeth Claesson - Sekreterare, Hannah Rydstedt Nencioni - kultur- och 
fritidschef, Magnus Carlberg - avdelningschef kulturavdelningen, Anette 
Fredriksson - avdelningschef för simhall och Brohuset, Olof Språng -
avdelningschef bibliotek, Oshy Liebech - avdelningschef för avdelningen 
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§ 39 Sammanträdestider för Kultur- och 
fritidsnämnden 2023 

 Dnr KFN 22/0172 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att ge 
Kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att ha Kultur- 
och fritidsnämndens sammanträdestider och dess beredning en annan dag än 
tisdagar. 

Reservationer 
Naser Vucovic (S) reserverar sig 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. 

Förslag till sammanträdesschema för Kultur- och fritidsnämnden och 
dess beredning 2023:  
Beredning kl. 15:00 Kultur- och fritidsnämnden kl. 15:00 
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 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2022 
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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 
Katarina Olofsson (SD) yrkar på återremittering av ärendet för att ge 
Kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att ha Kultur- 
och fritidsnämndens sammanträdestider och dess beredning en annan dag än 
tisdagar. 

Sara Andersson (KD) yrkar bifall till Katarina Olofssons (SD) förslag på 
återremittering.  

Naser Vucovic (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Marianne Stigle (L) yrkar bifall till Katarina Olofssons (SD) förslag på 
återremittering.  

Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till Katarina Olofssons (SD) förslag på 
återremittering.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut och Katarina Olofssons (SD) förslag på återremittering. Ordförande 
frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras.  

Votering begärs och genomförs där de som röstar för kontorets förslag till 
beslut säger ”Ja” och de som röstar på återremittering säger ”Nej”. Vid 
votering lämnas 4 Ja-röster och 7 Nej-röster.   

Ordförande konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i 
enlighet med Katarina Olofssons (SD) förslag på återremittering. 

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Mats Högberg (M)  X  

Anthony Haddad (M)  X  

Marianne Stigle (L)   X  

Sarah Andersson (KD)  X  

Katarina Olofsson (SD)  X  

Mats Zettmar (SD)  X  
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Naser Vukovic (S) X   

Christer Norberg (S) X   

Hibo Salad Ali (S) X   

Khalouta Simba (V) X   

Mattias Petersson Ersoy (C)  X  
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§ 40 Jämställdhetsbonus 2022 
 Dnr KFN 22/0159 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tilldelar föreningen Tatakai kyokushin Bro 2022 
års jämställdhetsbonus. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att dela ut en jämställdhetsbonus på 15 
000 kr som fördelas till en eller flera föreningar som arbetat aktivt med 
jämställdhetsarbetet under året. För att få stöd ska verksamheter ha ett 
förhållningssätt där alla medlemmar deltar på lika villkor och motverka 
diskriminering och kränkande behandling. Verksamheten ska aktivt verka för 
jämställdhet och inkludering. Ett jämställt samhälle är ett välmående samhälle 
som gynnar alla.  

Verksamheter som får stöd av kultur- och fritidsnämnden ska vila på 
demokratisk grund och bedrivas i enlighet med FN:s Konvention om mänskliga 
rättigheter, Barnkonvention och riksidrottsförbundets värdegrund.  

För år 2022 har nämnden beslutat att dela ut detta pris till Tatakai kyokushin 
Bro. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2022 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tilldelar föreningen Tatakai kyokushin Bro 2022 
års jämställdhetsbonus. 

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: 

• Den tilldelade föreningen 
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§ 41 Omfördelning av investeringsmedel 
inom bibliotekets verksamhet 

 Dnr KFN 22/0170 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden omfördelar 250 000 kr av investeringsmedel 
avsatta för inventarier till biblioteksverksamheten till ombyggnation av 
bibliotekets lokaler i Bro för att skapa fler studieplatser. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har avsatt 300 000 kr i investeringsmedel för 
inventarier till bibliotekets verksamhet.  

Med anledning av stor efterfrågan på studieplatser i Bro bedömer kultur-och 
fritidskontoret att en omprioritering bör ske och att investeringsmedlen nyttjas 
för ombyggnation av ett förrådsrum i anslutning till biblioteket i Bro för att 
skapa fler små studieplatser. Innerväggar behöver sättas upp och eluttag flyttas 
och öka i antal.  

De studierum som redan idag finns i Bro är mycket uppskattade och flitigt 
använda. Eftersom de snabbt blir upptagna på eftermiddagarna väljer en del 
invånare att ta sig till Kungsängen för att kunna sitta där och studera. Även i 
Kungsängens bibliotek är studieplatserna välanvända. Det är glädjande att så 
många invånare väljer att studera på bibliotekens lokaler och det visar på ett 
stort behov av fler studieplatser. Kultur- och fritidskontoret vill därför ge denna 
möjlighet till fler. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår en ombyggnation som leder till fyra nya 
studierum. Två av dessa kommer få dubbla användningsområden då de 
kommer kunna nyttjas som omklädningsrum för kulturskolans 
teaterverksamhet. 

Den del av investeringsmedlen som kvarstår kommer som planerat att gå till 
inventarier i form av främst bord och stolar. 

Kultur-och fritidskontoret förslår således att kultur- och fritidsnämnden 
omfördelar 250 000 kr av investeringsmedel avsatta för inventarier till 
biblioteksverksamheten till ombyggnation av bibliotekets lokaler i Bro för att 
skapa fler studieplatser. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2022 



  

PROTOKOLL 8 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden omfördelar 250 000 kr av investeringsmedel 
avsatta för inventarier till biblioteksverksamheten till ombyggnation av 
bibliotekets lokaler i Bro för att skapa fler studieplatser. 

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: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 42 Yttrande - Miljö- och klimatstrategi för 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KFN 22/0144 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontoret yttrande som sitt 
eget och sänder till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutet och tillåts lämna en 
protokollsanteckning som återfinns i slutet i paragrafen. 

Naser Vucovic (S) reserverar sig till förmån för eget beslut. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 
uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 
Kommunledningskontoret har under våren 2022 tagit fram en miljö- och 
klimatstrategi för Upplands-Bro kommun. Framtagandet har letts av konsulter 
från U&WE. Miljö- och klimatstrategin utgår från den vision och de 
övergripande mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- 
och klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens 
verksamheter och den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning. 

Den 1 juni 2022 fattade Kommunstyrelsen beslut om att skicka den framtagna 
miljö- och klimatstrategin på remiss till samtliga nämnder i Upplands-Bro 
kommun. 

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande med 
synpunkter på miljö- och klimatstrategin. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2022 

• Förslag till miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 2023–
2030 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022 

• Förslag till yttrande - miljö- och klimatstrategi 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontoret yttrande som sitt 
eget och sänder till Kommunstyrelsen. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till kontorets 
förslag till beslut med följande ändringsyrkandet: 

1. Frididsbanken stryks från yttrandet. 
2. Kultur och fritidsnämnden kommer i sin verksamhetsplan att formulera 

aktiviteter som syftar till att uppfylla miljö- och klimatstrategins mål 
samt besluta om de mest kostnadseffektiva åtgärderna.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut och Naser Vukovics (S) förslag på ändringsyrkande. Ordförande ställer 
de två förslagen mot varandra och finner att kontorets förslag till beslut 
bifalles. 
Votering begärs och genomförs där de som röstar för kontorets förslag till 
beslut säger ”Ja” och de som röstar på Naser Vucovics (S) förslag på 
ändringsyrkande säger ”Nej”. Vid votering lämnas 7 Ja-röster och 3 Nej-röster, 
1 avstår.   

Ordförande konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i 
enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Mats Högberg (M) X   

Anthony Haddad (M) X   

Marianne Stigle (L)  X   

Sarah Andersson (KD) X   

Katarina Olofsson (SD) X   

Mats Zettmar (SD) X   

Naser Vukovic (S)  X  

Christer Norberg (S)  X  

Hibo Salad Ali (S)  X  

Khalouta Simba (V)   X 

Mattias Petersson Ersoy (C) X   
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Protokollsanteckning 
Khalouta Simba (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

Vänsterpartiet anser att kultur- och fritidsnämndens yttrande till 
Kommunstyrelsen gällande Miljö- och klimatstrategi 2023-2030 inte är 
tillräckligt kritiskt/upplysande om de brister som finns i klimatstrategi. 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet anser inte att den föreslagna Miljö- och klimatstrategin uppfyller 
de behov som finns, att på kort tid nå viktiga mål på miljö- och klimatområdet. 
De föreslagna målen är inte tillräckligt tydliga för att kunna brytas ner till 
delmål, som i sin tur inte heller är tydliga. Vi anser att de saknas tydlig 
koppling mellan mål och delmål, åtgärder, tidsplan, uppföljning samt 
ansvariga. 

Uppdraget 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 
uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023-2030. 
Syftet var att tydliggöra målsättningar och aktiviteter för att nå egna 
målsättningar samt regionala, nationella och globala målsättningar inom klimat 
och miljö. Det är oklart vad skillnaden mellan detta uppdrag och förslaget till 
Miljö- och klimatstrategin är. 

Förslag 
Vänsterpartiet föreslår att den föreslagna strategin återremitteras till 
kommundirektören som får i uppgift att snarast utveckla en tydligt plan/strategi 
med tydliga mål och delmål för Miljö och klimatområdet och utpekar åtgärder, 
tidsplan, uppföljning samt ansvariga. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 43 Rapporter 
Temaärende: Mandatperioden 2018–2022 

• Hannah Rydstedt Nencioni – Kultur- och fritidschef 

- Stärkt demokrati har sträckt sig över nämndens arbete.  

- Lustfyllt lärande, stort ansvar hos bibliotekets. Vikten av att skapa 
inspirerande sammanhang. Verksamheten har mottagit många 
feriearbetare.  

- Meningsfullt åldrande. 

• Magnus Carlberg, avdelningschef kulturavdelningen 

• Anette Fredriksson, avdelningschef för simhall och Brohuset 

- Mycket samverkan med skolorna i simhallarna.  

• Olof Språng avdelningschef bibliotek 

- Bibliotek ska vara det lustfulla alternativet till skolan. Biblioteket och 
vuxenutbildningen ska gå hand i hand.  

- Skapat ett sagorum, arkitekten skapade tillsammans med konstnärer en 
portal in i sagans värld.  

• Oshy Liebech avdelningschef för avdelning unga 

- Under denna mandatperiod har kommunen jobbat med den europeiska 
chartern.  

• Susanne Lindqvist, avdelningschef för fritid och idrott 

- Drift och underhåll av alla lokaler, ett arbete som är konstant. 

 

Partierna tackar kontorscheferna för det hårda arbetet under denna 
mandatperiod och ser fram emot kommande tillsammans.  
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§ 44 Delegationsbeslut 
1. Beslut - Verksamhetsbidrag Föreningen Villa Skogas Vänner 

 Dnr KFN 22/0098 
  

2. Beslut - verksamhetsbidrag Föreningen Konstformer i Upplands-Bro 
 Dnr KFN 22/0118 

  

3. Beslut verksamhetsbidrag UKF - Upplands-Bro Kulturhistoriska 
forskningsinstitut 
 Dnr KFN 22/0129 

  

4. Beslut - verksamhetsbidrag Upplands-Bro Musik- och teatersällskap 
(UMTS) 
 Dnr KFN 22/0131 

  

5. Beslut- verksamhetsbidrag UB Konst 
 Dnr KFN 22/0132 

  

6. Beslut - Verksamhetsbidrag Öråkers Kulturförening 
 Dnr KFN 22/0136 

  

7. Beslut - verksamhetsbidrag Kungsängens Folkdansgille 
 Dnr KFN 22/0157 

  

8. Delegationslista utbetalda bidrag november 2022 
 Dnr KFN 22/0001 
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§ 45 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 24 - Tertialrapport 2 - 2022 med 

delårsbokslut 
 Dnr KFN 22/0006 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 40 - Entledigande av Peter Wissing (M) 
som vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden 
 Dnr KS 22/0037 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 41 - Val av ny ledamot och vice ordförande 
i Kultur- och fritidsnämnden efter Peter Wissing (M) 
 Dnr KS 22/0037 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 21 - Inträdesordning för ersättare i 
Kommunstyrelse och nämnder för mandatperioden 2022 - 2026 
 Dnr KS 22/0405 
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