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Plats och tid

Distans via Teams, 2021-03-30 15:00-16:25

Ajournering
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Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Mattias Peterson, ordförande (C)

Leif Janson (S)
Christer Norberg (S)
Masoud Zadeh (M)
Richard Ramstedt (SD)

Naser Vukovic, 2:e vice ordförande (S)
Katarina Olofsson (SD)
Stanislav Lewalski (M)

Närvarande ersättare

Hibo Salad Ali (S)

Göran Söderqvist (C)

Anders Eklöf (L)

Marianne Stigle (L)

Linus Stefansson (KD)
Närvarande icke beslutsför ledamot

Khalouta Simba (V) - avsaknad av
kamera

Maikki Lemne (S) §25
Anette Nyberg (SD)

Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef

Övriga deltagare

Karin Haglund, utredare och kommunsekreterare
Emine Korkmaz, nämndsekreterare

Hibo Salad Ali (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid
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§ 24

Sammanträdesdatum:

2021-03-30

Yttrande - lokalbehovsrapport 2022–
2024
Dnr KFN 21/0049

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt
eget och skickar det vidare för politisk beredning med tillägget att
Tibblegården bör utvecklas och inte avvecklas såsom föreslås i
Lokalbehovsrapporten på sida 69.

Reservationer
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Leif Jansson (S) och Christer Norberg
(S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 17 mars, KS 21/0153, sänds förslag till
lokalbehovsrapport 2022–2024 till berörda nämnder för yttrande.
Kultur- och fritidskontorets yttrande omfattar de delar av lokalbehovsrapporten
som handlar om Kultur- och fritidsnämndens verksamhetslokaler i kapitel 5.
Syftet med kommunens lokalresursplanering är att säkerställa en effektiv
användning av lokaler/anläggningar, strategisk och långsiktig planering samt
en väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor mellan kommunens
verksamheter.
Lokalbehovsrapporten är ett underlag för den lokalförsörjningsplan som
kommer att redovisa vilka lokalprojekt som ska prioriteras i budget 2022.
Enligt befolkningsprognosen ökar åldersgruppen 7–19 år med cirka 24 % fram
till 2029, vilket talar för att efterfrågan på lokaler och anläggningar för kultur,
fritid och idrott kommer att öka.
Lokalbehovsrapporten är framtagen i nära dialog med Kultur- och
fritidskontoret och beskriver väl det behov av lokaler och anläggningar som
finns både på kort och lång sikt. Dock föreslås några kompletteringar.
Under rubriken Framtida behov på kort sikt: Upprusta och utveckla befintliga
friluftsmiljöer för att möta det ökande intresset för friluftsliv.
Nämnden har ett uppdrag att bedriva Ungdomens Hus (UH). Ingen verksamhet
är igång då lokaler saknas.
Planer finns att starta öppen ungdomsverksamhet i Bro för barn i åldrarna 9–12
år. Om det finns tillgängliga lokaler för den verksamheten har ännu inte
undersökts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vid införande av en Fritidsbank behövs en lokal på 400–700 m2 i centrala Bro
eller i nära anslutning till idrott/fritidsverksamhet.
Under rubriken Framtida behov på längre sikt; finns önskemål om att starta en
förstudie för att komplettera fastighetsbeståndet med ishall samt ny simhall.
Ett tillägg under 5.5.3 Kulturfastigheter: Uppland-Bro kommun äger flera
kulturhistoriskt värdefulla fastigheter som står och förfaller. För att dessa
byggnader inte ska vara utom räddning krävs beslut om åtgärder innan det är
för sent.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 mars 2021.

•

Lokalbehovsrapport 2022–2024

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta kultur- och fritidskontorets
yttrande som sitt eget och skickar det vidare för politisk beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag.
Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på följande:
”Kontorets förslag till yttrande under rubriken Framtida behov på kort sikt
kompletteras med följande tilläggsförslag:
•
•
•

Den kommunala kulturskolan utvecklas – tillgängligt göra lämpliga lokaler
för att nå ut och erbjuda aktiviteter till fler barn och ungdomar ute i
kommunen
Fler lämpliga lokaler till Kultur – Allmänkultur.
Gym-motionshall i Brocentrum område”

Anders Eklöf (L) yrkar avslag till Naser Vukovics (S) tilläggsförslag och yrkar
bifall till kontorets förslag till beslut.
Mattias Peterson (C) yrkar för Centerpartiet räkning bifall på kontorets förslag
till yttrande med tillägget att Tibblegården bör utvecklas och inte avvecklas såsom
föreslås i Lokalbehovsrapporten på sida 69.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till
beslut samt Socialdemokraternas förslag till beslut. Han finner att det dessutom
finns ett tilläggsförslag gällande kontorets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden börjar med att ställa kontorets förslag till beslut mot
Socialdemokraternas förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med kontorets förslag till beslut.
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
Socialdemokraternas förslag röstar ”nej”.
Efter omröstning finner ordföranden 7 röster på ”ja” och 4 röster på ”nej”.
Ordföranden konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i
enlighet med kontorets förslag till beslut.
Ordförande frågar därefter om nämnden kan besluta i enlighet med Mattias
Peterson (C) tilläggsförslag. Ordförande finner bifall till tilläggsförslaget.

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

Stanislaw Lewalski (M)

X

Masoud Zadeh (M)

X

Anders Eklöf (L)

X

Linus Stefansson (KD)

X

Katarina Olofsson (SD)

X

Richard Ramstedt (SD)

X

Naser Vukovic (S)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

Leif Jansson (S)

X

Christer Norberg (S)

X

Mattias Peterson (C)

Justerandes sign

Nej

X

Utdragsbestyrkande

Avstår
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Reservationstext
Naser Vukovic (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande
reservationstext:
”Vi vet redan att en stor del av kommunens barn och ungdomar deltar i kulturskolans
olika verksamheter.
Barnfamiljer hittar till vår kommun vilket är glädjande på många sätt och vis.
Samtidigt har det blivit en spännande utmaning för politiken att kunna erbjuda ett brett
val av aktiviteter. En utvecklad Kulturskoleverksamhet och med rätt resurser kan nå ut
till flera och på helt nya platser samt sammanhang än man gör idag.
Ett starkt och fritt kulturliv är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. Därför
vill vi verka för att erbjuda attraktiva kulturskapandemiljöer samt öka tillgängligheten
till kultur.
Kommunen har få anläggningar för dans och gymnastik som gynnar flickors hälsa och
idrottsutövande. Vi vill göra något åt det. Närheten till inomhusgym för spontan eller
organiserade motion samt fysiska övningar handlar om att ha en bra livsmiljö och
social interaktion för alla.
Det är väldigt viktig utifrån demokratiperspektiv att alla medborgare känner
tillhörighet och erkännande i vår kommun.
Socialdemokraterna tycker att det är väldigt tråkigt att Alliansen och
Sverigedemokraterna inte godkänner vårt yrkande till förslag av kompletteringar till
nämndens yttrande.”

Protokollsanteckning
Katarina Olofsson (SD) lämnar för Sverigedemokraternas räkning följande
protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna är av uppfattningen att lokalbehovsrapporten i sig är
mycket omfattande, men vi ställer oss frågande till avsaknaden, i kapitlet om
lokalinventering, av fullständiga uppgifter om byggnadsytor, hyra/kostnader,
nyttjandegrad och utvecklingspotential. Dessutom är det i rapporten redogjorda
byggnadsbeståndet ej komplett, för att ge ett exempel saknas redogörelser för
kulturfastigheter. Dessa data är av stor betydelse för att de i rapporten
presenterade uppgifterna ska kunna utgöra underlag för en
lokalförsörjningsplan. Det är Sverigedemokraternas uppfattning att samtliga
typer av byggnader/lokaler ska redogöras för i en rapport av detta slaget för att
ge en överblick av samtliga lokaler i kommunen, utan undantag.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Avgifter och ersättning Kulturcheckar
Dnr KFN 21/0057

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
avgiften för kulturskolan kvarstår enligt tidigare belopp, 900 kr per elev/termin
och att kulturchecksersättningen för år 2021 blir 6.000 kronor för varje
genomförd kurs per elev och termin.
Ovanstående förslag gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige antar
föreslagna regler för Kulturcheck

Reservationer
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Leif Jansson (S) och Christer Norberg
(S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för
barn och ungas egna skapande inom Kulturskolans område. Syftet är att kunna
erbjuda ett bredare utbud gällande alla konstformer som ett komplement till
kulturskolans verksamhet som drivs i kommunens regi. Genom checksystemet
kan fler kulturformer erbjudas och det möjliggörs för fler barn och unga att ta
del av kulturlivet.
Under förutsättning att Kommunfullmäktige antar ”Regler för Kulturcheck”
under våren 2021 är planeringen att den nya modellen för
kulturskoleverksamhet, i såväl kommunal som privat regi, ska implementeras
till höstterminen 2021.
Kultur- och fritidskontorets förslag är att de befintliga avgifterna för kunden
(barn och föräldrar) i Upplands-Bro kommun inte förändras vid införandet av
kulturchecksystemet. Därmed sker ingen förändring gällande barn och ungas
möjligheter att tillgodogöra sig individuell undervisning, gruppundervisning
eller orkester/ensemble inom kulturområdena som är angivna i reglementet.
Även längd på lektioner som gällt under flera år i Upplands-Bro kommun
bibehålls.
Dessa förutsättningar kommer enligt reglementet också att gälla oavsett vilken
anordnare kunden väljer. Kulturchecksystemet kommer därmed inte att
innebära ökade kostnader för kunden utan syftar i första hand till att öka
valfrihet och bredd genom att skapa möjlighet även för privata anordnare att
erbjuda verksamhet i Upplands-Bro kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7 (11)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-03-30

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2020.

•

Regler för kulturcheck, förslag till Kommunfullmäktige

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
avgiften för kulturskolan kvarstår enligt tidigare belopp, 900 kr per elev/termin
och att kulturchecksersättningen för år 2021 blir 6.000 kronor för varje
genomförd kurs per elev och termin.
Ovanstående förslag gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige antar
föreslagna regler för Kulturcheck

Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) yrkar på följande:
•

”Att Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar att avgiften för Kulturskolan sänks till 500 kr per elev/termin

•

Att kvarvarande medel, 1 900 tkr, ska användas för att utveckla och
bredda verksamheten i den kommunala Kulturskolan samt garantera
minst en kulturupplevelse per år och barn/elev i Upplands Bros skolor”

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till
beslut och Naser Vukovics (S) förslag till beslut och ställer dem mot varandra.
Han finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med kontorets
förslag till beslut.
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 Naser
Vukovic (S) förslag röstar ”nej”.
Efter omröstning finner ordföranden 7 röster på ”ja” och 4 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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Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

Stanislaw Lewalski (M)

X

Masoud Zadeh (M)

X

Anders Eklöf (L)

X

Linus Stefansson (KD)

X

Katarina Olofsson (SD)

X

Richard Ramstedt (SD)

X

Nej

Naser Vukovic (S)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

Leif Jansson (S)

X

Christer Norberg (S)

X

Mattias Peterson (C)

Avstår

X

Reservationstext
Naser Vukovic (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande
reservationstext:
”Socialdemokraterna i Upplands–Bro vill att Kulturskolan ska utveckla befintlig
verksamhet och prova nya satsningar.
Ett större utbud gör att fler kan bli delaktiga i en fritid som de själva kan välja och vill
ha. Det i sin tur kommer att bidra till att de upplever en mängd positiva effekter som
just delaktighet; demokrati, tillhörighet och erkännande.
Kultur-, fritids- och idrottsverksamheterna behöver nå nya och bredare målgrupper i
hela kommunen, förbättra folkhälsan, stimulera invånarnas delaktighet och knyta
människor närmare varandra.
Socialdemokraterna vill:

Justerandes sign

•

Att Kulturskolan ska arbeta aktivt för att även nå barn och ungdomar som av
någon anledning inte söker sig till Kulturskolan idag.

•

Att Kulturskolan skall nå ut och erbjuda aktiviteter till fler barn på nya platser
och i nya sammanhang.

•

Att alla barn och elever i kommunens förskolor och skolor ska garanteras
minst en kulturupplevelse per år”

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Rapporter

Kultur- och fritidschefens rapport
- Information om hur verksamheten påverkas utifrån restriktionerna
gällande Covid-19

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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