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§ 25

Dnr:

Informationspunkt
Vid sammanträde lämnas information om följande till kultur- och fritidsnämnden:
Vattenläckan vid Örvallen
Råsta Ryttarna, deras avtal samt föreningsutveckling
Transitboenden för flyktingar från Ukraina i Sundbyberg
Sektorns ekonomi

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Dnr: KFN-0146/ 2020

Sundbybergs stads konstpolicy
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens skrivelse den 15 mars 2022.
Förslag till Sundbybergs stads konstpolicy, daterat april 2022.
Samrådsredogörelse Sundbybergs stads konstpolicy, daterad 20 maj 2021
Grundskole- och gymnasienämndens yttrande den 20 april 2021
Förskolenämndens yttrande den 14 april 2021
Byggnads- och tillståndsnämndens yttrande den 23 april 2021
Äldrenämndens yttrande den 26 april 2021
Social- och arbetsmarknadsnämndens yttrande den 29 april 2021
Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande den 29 april 2021
Sundbybergs stadshus AB:s yttrande den 30 april 2021
Sundbybergs Stadsnätsbolag och Sundbybergs Bredband ABs yttrande den 3 maj 2021

Sammanfattning
I det kulturpolitiska program som antogs i kommunfullmäktige den 25 maj 2020 anges i
strategierna att en konstpolicy ska formuleras för att definiera Sundbybergs stads
förhållningssätt till konst (KS-0889/ 2019). I Sundbybergs stads budget för 2021 med
plan för 2022–2023 gavs kultur- och fritidsnämnden detta uppdrag:
En konstpolicy med tillhör ande riktlinjer for muler as tillsammans med ber ör da
nämnder och bolag för att definier a Sundbyber gs stads för hållningssätt till konst och
hur staden säker ställer ett kvalitativt fr amtagande av offentlig konst.
Sundbybergs stads konstpolicy är ett styrdokument som definierar hela Sundbybergs
stads och dess bolagskoncerns övergripande värderingar, förhållningssätt samt vision
och mål för arbetet med konst. Konstpolicyn ska även vara vägledande för externa
samarbetspartner. Konstpolicyn har tagits fram för att säkerställa ett långsiktigt och
kvalitativt arbete med konst. Konstpolicyn har arbetats fram av sektorn för kultur och
fritid i samråd med stadens nämnder och bolag.
Konstpolicyn behandlar konst som stadens nämnder och bolag äger, förvaltar och
förvärvar. Konstpolicyn berör dessutom den konst som tas fram och placeras i offentlig
miljö i samband med ny-, om- och tillbyggnationer, oavsett om det utförs av staden,
bolagen eller externa byggaktörer.
I konstpolicyn presenteras roll och ansvarsfördelning, finansiering samt innehållet för
de riktlinjer som ska tas fram till stöd för de processer som är kopplade till konst i
Sundbybergs stad.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 februari 2021 att skicka Sundbybergs stads
konstpolicy på remiss till samtliga nämnder och bolag för yttrande (KFN-0146/ 2020–1).
Totalt inkom yttranden från 10 aktörer. Utifrån dessa har sektorn arbetat fram ett
slutgiltigt förslag av Sundbybergs stads konstpolicy.
Kultur och fritidsnämnden ansvarar för att regelbundet se över och revidera stadens
konstpolicy.
Kultur- och fritidsnämnden fattade den 17 juni 2021 beslut om att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslag till Sundbybergs stads konstpolicyn.
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Kommunstyrelsen uppmärksammade att det i protokollet inte framgick under rubriken
Beslutsunder laget vilka yttranden som inkommit från stadens nämnder och bolag. I och
med det skickades ärendet tillbaka till kultur- och fritidsnämnden som behöver fatta ett
nytt beslut där detta framgår.
I samband med att ärendet tas upp igen i nämnden har sektorn förtydligat vissa delar i
Konstpolicyn samt gjort en ändring under rubriken Finansier ing. Sektorn har i samråd
med stadsbyggnadsavdelningen ändrat till genomförandeavtal istället för
exploateringsavtal då detta är den korrekta benämningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Kultur- och fritidsnämndens föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag
till Sundbybergs stads konstpolicy

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr: KFN-0006/ 2020

Revidering av förslag till åtgärder gällande ljusstörning och buller vid
Ursviks IP, Ursviksvägen 99 A
Beslutsunderlag
Sektorn för kultur och fritids skrivelse den 11 april 2022.
Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2022-03-24 Revidering av förslag till åtgärder gällande ljusstörning och buller vid Ursviks I P,
Ursviksvägen 99 A

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden fattade den 24 mars 2022 beslut om en revidering av
begränsningar av nyttjandet av Ursviks I P (KFN-0006/ 2020–18). I nämndens beslut
framgick det endast i löptext att begränsningen om att endast använda 2/ 3 plan 19:0021:00 på söndagar skulle tas bort. I den numrerade listan stod det sedan att planen
skulle nyttjas till kl. 19.00 på söndagar och inte till kl. 21.00 som var det korrekta.

Sektorn för kultur och fritids förslag
För att förtydliga revideringen föreslår sektorn för kultur och fritid att nämnden fattar
ett beslut där det även i den numrerade listan framgår att planen kan nyttjas mellan
9.00-21.00 på söndagar.
Den förändring som föreslås är att punkt 2 justeras så att nyttjandetiden av Ursviks I P
ändras från söndagar 09:00-19:00 till söndagar 09:00-21:00.
De föreslagna revideringarna innebär att:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Antalet seniormatcher som spelas på Ursviks I P begränsas till högst 12 per år,
fördelat på 6 damlagsmatcher och 6 herrlagsmatcher Seniormatcher tillåts
mellan 12:00 och 15:00 under helger.
Nyttjandetider enligt nedan:
- M åndag-torsdag kl. 16:00-22:00. I nga matcher (barn och ungdom) efter kl.
21:00. Träning fram till kl. 22:00.
- Fredagar kl. 16:00-21:00
- Lördag 09:00-19:00 (seniormatcher tillåts kl. 12.00-15.00).
- Söndagar 09:00-21:00 (seniormatcher tillåts kl. 12.00-15.00).
Om inte hela planen är bokad för föreningsverksamhet, släcks planen ner till
2/ 3 plan för träning eller spontanverksamhet.
Belysning släcks 15 minuter efter avslutad träning/ match.
Vid träning på endast halvplan ska föreningar konsekvent välja planhalvan
längst bort från de närliggande fastigheterna.
Om reglerna inte efterföljs av föreningar som nyttjar Ursviks I P kan ytterligare
begränsningar i föreningarnas nyttjandetider eller flytt av del av föreningarnas
verksamhet till andra platser bli aktuell efter samråd med föreningen.

Sektorn har stämt av de föreslagna revideringarna med miljöenheten som inte har något
att invända. Även de anser att det är viktigt att hålla fast vid att antalet matcher
begränsas till 12 men att det är en bra lösning att även kunna spela match på söndagar.
Den reviderade handlingsplanen kommer skickas till byggnads- och tillståndsnämnden
för kännedom.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur-och fritidsnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Johan Storåkers (L).

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner revidering av handlingsplanen.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den nya handlingsplanen gäller från den
1 maj 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr: KFN-0024/ 2022

Svar på remiss - Investeringsprojekt 90349 Ny motionsgård, Milot
byggnad 78 – beslut om program, projektering och genomförande
ÄRENDET UTGÅR

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr: KFN-0025/ 2022

Svar på remiss - Investeringsprojekt 90346 Ursvikskolan, Ursviks
motionsgård – beslut om program, projektering och genomförande
ÄRENDET UTGÅR

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Dnr: KFN-0006/ 2022

Svar på medborgarförslag - Spola is utanför Milot
Beslutsunderlag
M edborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2021.
Sektorn för kultur och fritids skrivelse den 11 april 2022.
Förslag till svar på medborgarförslag.

Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2021 väcktes ett
medborgarförslag om att spola is utanför M ilot. Kommunfullmäktige beslutade att
kultur- och fritidsnämnden svarar på medborgarförslaget.
Förslagsställaren skriver:
”Det v or e t r evl i gt med en isyta i U r sv i k för att på när a och enkelt kunna l är a bar n att
åka skr idskor . En isyta på den asfalter ade ytan fr amför milot vor e per fekt. Där finns
en plan, asfalter ade yta med plats för att gör a en is. M ånga bar nfamiljer i omr ådet
skul l e bli öv er l yckl i ga.”
Sek t or n f ör k u l t u r och f r i t i d s bed öm n i n g
Att spola en yta för is där det inte finns någon anläggning för att kyla isen är väldigt
tidskrävande både för att spola och underhålla isen. När vintervädret, som det varit
under de senaste åren, är ostadigt är det även svårt att bibehålla en bra kvalitet på isen.
Kultur- och fritidsnämnden har därför köpt in två portabla isytor som alternativ till att
spola is på plana ytor.
Var de portabla isytorna placeras beror på flera faktorer såsom tillgång till el och vatten,
hur plan ytan är och att det är en plats som ej stör boende samt att den är tillgänglig för
att underhållas av sektorns personal och fordon. Under vintersäsongen 2021/ 2022 är en
placerad i Centrala Sundbyberg på Sundbybergs I P och den andra på Rissne torg.
I nuläget gör sektorn bedömningen att placeringarna på Sundbybergs I P och Rissne torg
är bra platser utifrån de parametrar som redovisas ovan men tar med sig
förslagsställarens önskemål om is vid M ilot för framtida vintrar.
I och med utvecklingen av hela Ursvik så kommer även Kvarnkullen, den nya
stadsdelsparken som planeras söder av Ursviks västra delar, att bli en idrottsplan med
kylslingor som möjliggör skridskoåkning på vinterhalvåret.
Sektorn för kultur och fritid föreslår därmed att medborgarförslaget avslås.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslag - spola is utanför M ilot.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till svar på medborgarförslaget.
3. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut i ärendet till kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr: KFN-0131/ 2021

Svar på medborgarförslag, Portabel kickbike/ skateboardbana vid
plaskis i Rissne
Beslutsunderlag
M edborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2021.
Sektorn för kultur och fritids skrivelse den 25 mars 2022.
Förslag till svar på medborgarförslag

Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2021 väcktes ett
medborgarförslag om portabel kickebike/ skateboardbana vid plaskdammen i Rissne.
Kommunfullmäktige beslutade att kultur- och fritidsnämnden svarar på
medborgarförslaget.
Förslagsställaren skriver:
Skulle så gär na vilja ha en sån där por tabel kickbike/ skateboar dbana vid plaskis i
Rissne så tr åkigt att ytan inte användas höst och vinter tid har sett att många bar n
åker i plaskis när den är tömd (inklusive vår t eget bar n, lite dåligt glid bar a hälsar
han).
Sek t or n f ör k u l t u r och f r i t i ds bedöm n i n g
Det är stadsbyggnads- och tekniska nämnden som ansvarar för ytan vid plaskdammen i
Rissne. Därför är sektorns svar på medborgarförslaget framtaget tillsammans med
sektorn för samhällsbyggnad.
Sektorn ser positivt på att utveckla existerande ytor för att få fler att röra på sig mer i sin
vardag då det bidrar till en förbättrad folkhälsa. Vad gäller förslaget att placera en
kickbike-/ skateboardbana i plaskdammen i Rissne så ser både sektorn för
samhällsbyggnad och sektorn för kultur- och fritid att det finns andra ytor i Rissne som
är lämpligare. En av dessa ytor är Rissne I P där staden har påbörjat ett arbete för att
utveckla området. Staden kommer att ta med sig frågeställarens önskemål i detta arbete.
Sektorn för kultur och fritid föreslår därmed att medborgarförslaget avslås.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslag – portabel
kickbike/ skateboardbana vid plaskis i Rissne.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till svar på medborgarförslaget.
3. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut i ärendet till kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr: KFN-0146/ 2021

Svar på medborgarförslag - Att Sundbybergs stad upprättar ett antal
3X3 - basketplaner
Beslutsunderlag
M edborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2021.
Sektorn för kultur och fritids skrivelse den 25 mars 2022.
Förslag till svar på medborgarförslag

Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2021 väcktes ett
medborgarförslag om att upprätta ett antal 3X3 – basketplaner. Kommunfullmäktige
beslutade att kultur- och fritidsnämnden svarar på medborgarförslaget.
Förslagsställaren skriver:
Jag för eslår att Sundbyber gs kommun kr okar ar m med Duvbo I K och uppför ett antal
3x3-basketplaner i Sundbyber gs kommun. Genom att gör a så kan 3x3-spor ten
utvecklas i kommunen och ungdomar er bjudas en meningsfull sysselsättning (även
kvällar ). För slagsvis uppr ätt as r iktiga 3x3-planer på följande platser :
- Aktivitetshuset Milot
- Gr usytan Lötsjöns utegym
- Rissne IP
RF och Svenska Basketbollför bundet har tagit fr am ett stöd med paket som innebär att
fär dig plan endast kostar 100 tkr . Öka antalet idr ottsytor för boende i Sundbyber g.
Sek t or n f ör k u l t u r och f r i t i d s bed öm n i n g
Sektorn är positiv till ytor som bidrar till ökad fysisk aktivitet och som uppmuntrar till
vistelse utomhus. Förslagsställarens förslag är i linje med Sundbybergs idrottspolitiska
program då staden ska stötta medborgarnas idrottande genom att se till att det finns god
tillgång till platser för spontana aktiviteter, näridrott och vardagsmotion.
3x3 -basket är en strukturerad tävlingsform av streetbasket. Den spelas på samma typ av
korgar och med samma linjer som vanlig basket. Dock används bara en korg samt 11×15
meter av den vanliga planen vilket är cirka hälften av planen.
I Sundbyberg finns idag flera ytor för basketspel utspridda över staden i olika storlekar
där det går att spela 3x3-basket som frågeställaren efterfrågar. Det finns som regel
möjlighet till basketspel på alla skolgårdar i Sundbyberg och utöver det finns det ett
antal basketplaner för spontanidrott runt om i staden.
Förslagsställaren ger förslag på tre ytor för nya 3x3- planer, Aktivitetshuset Milot,
Grusytan vid Lötsjöns utegym och Rissne I P. Vid Rissne I P finns flera basketplaner i
olika storlekar samt en basketplan med läktare och vid M ilot finns möjlighet för 3x3basketspel. Grusytan vid Lötsjön som föreslås används idag för boulespel. Denna yta
ligger även under samhällsbyggnad och tekniska nämndens ansvar. Det finns dock
möjlighet att spela basket vid både Ängskolan och Örskolan vilket är i närområdet.
Sektorn kommer, i arbete med att utveckla stadens utomhusytor och i utvecklingen av
Örvallen, se över möjligheten till nya basketplaner.
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Sektorn för kultur och fritid föreslår därmed att medborgarförslaget besvarat.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden besvarar medborgarförslag - Att Sundbybergs stad
upprättar ett antal 3X3 - basketplaner.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till svar på medborgarförslaget.
3. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut i ärendet till kommunfullmäktige.

Justerandes signatur
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§ 33

Dnr: KFN-0001/ 2022

14 (15)

Återrapportering av delegationsbeslut för perioden 14 februari - 12
april 2022
Beslutsunderlag
Sektorn för kultur och fritids skrivelse den 12 april 2022

Sammanfattning
Ti t el

D i ar i en u m m er D el egat

Besl u t sdat u m

Beslut om lovbidrag för
aktiviteter på påsklovet 2022,
Attention

KFN-0008/ 2022 Johan Malmgren

2022-03-25

Beslut om lovbidrag för
aktiviteter på påsklovet 2022,
Twin Doves

KFN-0016/ 2022

Johan Malmgren

2022-03-25

Beslut om lovbidrag för
aktivteter på påsklovet 2022,
Unga Örnar

KFN-0027/ 2022

Johan Malmgren

2022-03-25

Kultur-och fritidsnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Emelie Tillegård (MP) och Johan Storåkers (L).

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner återrapporteringen av delegationsbeslut
för perioden 14 februari – 12 april 2022.

Särskilt yttrande
Emelie Tillegård (MP), Max Jedevall Roseneld (M) och Paulos Abraha (KD) anmäler
gemensamt särskilt yttrande.

Justerandes signatur
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§ 34

Dnr: KFN-0002/ 2022

Samverkansprotokoll från sektorn för kultur och fritid, 2022-03-09
Beslutsunderlag
Samverkansprotokoll från sektorn för kultur och fritid 2022-03-09.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur-och fritidsnämnden noterar anmälan i protokollet.

Justerandes signatur
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