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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-12-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 54 Sammanträdestider för Kultur- och 
fritidsnämnden 2020 

 Dnr KFN 19/0171 

Beslut 
Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredning för år 
2020 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets kanslistab har 
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och 
dess beredningsgrupp för år 2020. I förslaget är ett antal sammanträden 
föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare 
sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till 
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 
ärenden ska vidare från nämnd till beslut i Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdesschema för år 2020: 

Beredning (tisdag) 16:00 Nämnd (tisdag) 16:00 

11 februari 18 februari 

24 mars 31 mars 

19 maj 26 maj 

22 september 29 september  

13 oktober 20 oktober 

1 december 8 december 

 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2019. 

Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredning för år 
2020 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
[Klicka här och skriv] 



  PROTOKOLL 4 (19)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-12-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden  
• Kommunstyrelsen   



  PROTOKOLL 5 (19)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-12-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 55 Lokaltaxa 2020 
 Dnr KFN 19/0197 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ny taxa för 
uthyrning av lokaler och anläggningar. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) reserverar sig 
till förmån för eget förslag till beslut med följande text: 

”Vi socialdemokrater tycker att det är fel att höja lokaltaxor eftersom det kan 
påverka den totala nyttjandegraden av våra lokaler och anläggningar negativt 
och särskilt i de stora idrottshallarna.” 

Intresse av att hyra lokaler i Upplands-Bro kommun kan minska och därmed 
även attraktionskraften av vår kommun. Färre personer kommer att upptäcka 
och besöka kommunen. 

Det kan finnas risk för att föreningar bokar tider i grannkommuner och våra 
lokaler och anläggningar står tomma. Vi har investerat betydande medel i våra 
anläggningar i syfte att hjälpa föreningslivet att utvecklas och jobba aktivt med 
motion och rörelse bland kommuninvånare. 

Vi socialdemokrater tycker att dagens nivå på lokaltaxor är rimliga och 
garanterar en fortsatt bra nivå av föreningsaktiviteter samt hög grad av 
nyttjande av gemensamma ytor vilket i slutända får en mycket positiv inverkan 
på folkhälsa samt välmående.” 

Khalouta Simba (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och 
ställer sig bakom Socialdemokraternas reservationstext.  

Sammanfattning 
Kommunen växer och står inför ekonomiska utmaningar framöver då den 
demografiska utvecklingen innebär att allt fler ska försörjas av allt färre i 
arbetsför ålder. Dessutom står kommunen inför stora investeringar framöver då 
vi behöver klara av volymökningarna i samtliga välfärdssektorer. 

Då bidragsutredningen som genomfördes 2018 nu leder till ett nytt stödsystem 
är det naturligt att taxorna också revideras. Senast taxorna reviderades var 2012 
och sedan dess har driftkostnaderna och underhållsbehovet ökat. 

I underlag till budget 2020 var höjda taxor en viktig del för att nämnden ska 
klara en budget i balans 2020. Det innebär att taxeändringarna behöver göras 
från 1 januari 2020.   



  PROTOKOLL 6 (19)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-12-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ny taxa för 
uthyrning av lokaler och anläggningar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Socialdemokraterna yrkar genom Naser Vukovic (S) avslag och yrkar på 
oförändrad lokaltaxa under år 2020. 

Khalouta Simba (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kultur- och 
fritidskontorets förslag till beslut samt Socialdemokraternas förslag till beslut 
om avslag samt yrkande om oförändrad lokaltaxa till och med 2021. 
Ordföranden ställer dem mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med kontorets förslag till beslut. 
Votering begärs och genomförs. Ordförande finner att Kultur- och 
fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Den som vill att ärendet beslutas i enlighet med kontorets förslag till beslut 
röstar ”ja” och den som vill att ärendet beslutas i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag röstar ”nej”. Efter omröstning finner ordföranden 
7 röster på ”ja” och 4 röster på ”nej”. Han konstaterar därefter att Kultur- och 
fritidsnämnden har fattat beslut i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Paul Gustafsson (M) X   
Mats Högberg (M) X   
Linus Stefansson (KD) X   
Anders Eklöf (L) X   
Katarina Olofsson (SD) X   
Richard Ramstedt (SD) X   
Naser Vukuvic (S)  X  
Seid Alajbegovic (S)  X  
Hibo Salad Ali (S)  X  
Khalouta Simba (V)  X  
Mattias Peterson (C) X   



  PROTOKOLL 7 (19)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-12-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Under upprop lämnas 7 ja-röster och 4 nej-röster. Ingen ledamot eller 
tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.  
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Kommunfullmäktige 

 
  



  PROTOKOLL 8 (19)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-12-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 56 Yttrande motion om att illustrera och 
synliggöra kommunens historia och 
kulturarv 

 Dnr KFN 19/0167 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta yttrande om att motionen ska 
bifallas. 

Sammanfattning 
Miljöpartiet har inkommit med en motion den 24 september 2019 om att 
synliggöra kommunens historia och kulturarv.  

De föreslår; 

• en permanent modern utställning om vårt kulturarv i Kulturhuset eller 
Kommunhusets foaje (gjord av utställningspedagog, i nästa steg även 
tillgängligt i Bro) 

• att skyltar som berättar och informerar om historiska platser sätts upp. 

Kultur-och fritidskontorets yttrande  
Följande yttrande är en redogörelse av nuläget i kommunens kulturmiljöarbete 
samt en kommentar till förslagen i motionen.  

Det är positivt att det finns engagemang och förslag för att ytterligare lyfta 
fram kommunens rika historia. Det är också viktigt att synliggöra att förslagen 
innebär att budget måste avsättas eller omprioriteras. I dagsläget arbetar en 
tjänsteperson, 0.8 tjänst med hela kulturmiljöområdet.  

Beslutsunderlag 
• Motion om att illustrera och synliggöra kommunens historia och 

kulturarv daterat 24 september 2019. 

• Tjänsteskrivelse med yttrande daterat 15 november 2019. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden anser att det är positivt att det finns engagemang 
och förslag för att ytterligare lyfta fram kommunens rika historia. Det är också 
viktigt att synliggöra att förslagen innebär att budget och arbetsresurser måste 
avsättas i enlighet med Kultur- och fritidskontorets yttrande som antas av 
Kultur- och fritidsnämnden. 
  

http://ubk111/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=541086&VerID=527473
http://ubk111/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=541086&VerID=527473
http://ubk111/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=541087&VerID=527474


  PROTOKOLL 9 (19)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-12-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sverigedemokraternas yrkar bifall till motionen via Katarina Olofsson (SD). 

Socialdemokraterna yrkar bifall till motionen via Naser Vukovic (S). 

Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen via Khalouta Simba (V) 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kultur- och 
fritidskontorets förslag till beslut samt förslag om att Kultur- och 
fritidsnämnden antar yttrande om att motionen ska bifallas. Ordföranden ställer 
dem mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med kontorets 
förslag till beslut. 
Voterings begärs och genomförs. Ordförande finner att Kultur- och 
fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Den som vill att ärendet beslutas i enlighet med kontorets förslag till beslut 
röstar ”ja” och den som vill att Kultur- och fritidsnämnden antar yttrande om 
att motionen ska bifallas röstar ”nej”. Efter omröstning finner ordföranden 5 
röster på ”ja” och 6 röster på ”nej”. Han konstaterar därefter att Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar att anta yttrande om att motionen ska bifallas. 

Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Paul Gustafsson (M) X   
Mats Högberg (M) X   
Linus Stefansson (KD) X   
Anders Eklöf (L) X   
Katarina Olofsson (SD)  X  
Richard Ramstedt (SD)  X  
Naser Vukuvic (S)  X  
Seid Alajbegovic (S)  X  
Hibo Salad Ali (S)  X  
Khalouta Simba (V)  X  
Mattias Peterson (C) X   

Under upprop lämnas 5 ja-röster och 6 nej-röster. Ingen ledamot eller 
tjänstgörande ersättare avstår från att rösta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
  



  PROTOKOLL 10 (19)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-12-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 57 Yttrande - Medborgarförslag om att se 
över bidragssystemet Snabb Slant 

 Dnr KFN 19/0009 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar förslagsställaren.  

1. Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur-och fritidskontorets yttrande 
om att beakta förslagsställarnas åsikter om bidraget ”Snabb slant” i det 
nya stödsystemet. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att inrätta ett 
ekonomiskt stöd för ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till 
ungdomsrådet.  

Sammanfattning 
Den 14 november 2018 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro 
kommun med förslag gällande kommunens stöd till kommunmedborgare som 
vill arbeta med frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter.  

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018 att överlämna 
medborgarförslaget för yttrande till Kultur- och fritidsnämnden. 

I medborgarförslaget föreslår förslagsställarna att föreningar och andra 
initiativtagare till arrangemang med fokus på demokrati och mänskliga 
rättigheter ska kunna få stöd av kommunen. Förslagsställarna önskar både 
konsultativt stöd för att kunna utveckla idéer inom dessa områden och stöd i 
form av ekonomiskt bidrag. 

De föreslår därför att kommunen förenklar stödprocesser för 
föreningar/ungdomsinitiativ som vill ha stöd i sitt arbete att utveckla 
demokratifrågor och mänskliga rättigheter samt att kommunen ser över 
bidragssystemet Snabb Slant. 

Kultur- och fritidskontoret tackar för medborgarförslaget och ser positivt på det 
engagemang som förslagsställarna visar i utformningen av förslaget. Kontoret 
kan konstatera att det idag är svårt för vissa typer av initiativ att passa in i 
bidragsreglerna.  

Kultur- och fritidskontoret kommer att ha medborgarförslaget i beaktande i den 
fortsatta översynen av föreningsbidrag som pågår under hösten 2019. Kultur- 
och fritidskontoret föreslår även inrättande av ett ekonomiskt stöd för 
ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till ungdomsrådet. 
Medborgarförslaget innehåller förutom förslag, även frågeställningar, som 
besvaras i detta yttrande.  



  PROTOKOLL 11 (19)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-12-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 18 

november 2019 

• Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 14 januari 2019 

• Medborgarförslag den 14 november 2018 

• Förtydligande av medborgarförslag den 20 november 2018 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar förslagsställaren.  

1. Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur-och fritidskontorets yttrande 
om att beakta förslagsställarnas åsikter om bidraget ”Snabb slant” i det 
nya stödsystemet. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att inrätta ett 
ekonomiskt stöd för ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till 
ungdomsrådet.  

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställarna  
• Kommunstyrelsen 
• Kommunfullmäktige 

 
  



  PROTOKOLL 12 (19)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-12-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 58 Yttrande - medborgarförslag om 
placering av staty i Bro Centrum 

 Dnr KFN 19/0126 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar förslagsställaren för detta initiativ. 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till ett minnesmonument av 
Charlie Norman i Bro centrum och antar Kultur- och fritidskontorets yttrande. 

Sammanfattning 
Den 13 oktober 2017 inkom ett medborgarförslag om att uppföra en staty, 
föreställande musikern Charlie Norman, i Bro centrum. Förslagsställaren 
framhåller att Charlie Norman var en traktens son och underhöll 
kommuninvånarna under många år.  

Den 18 oktober 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna 
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

Kultur- och fritidskontoret menar att uppförande av en staty föreställande 
Charlie Norman skulle kunna innebära ett kulturellt lyft för ett av kommunens 
centra som ger pedagogiskt perspektiv över verksamheter som kommit och 
gått. 

Förslaget går i linje med hur planering av minnesmonument kan initieras. 
Kultur- och fritidskontoret har i dag inte möjlighet att prioritera denna form av 
offentlig konst men tar med sig förslaget i planeringen av framtida 
minnesmonument. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019 

• Medborgarförslag om Placering av staty i Bro centrum  

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
oktober 2017.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar förslagsställaren för detta initiativ. 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till ett minnesmonument av 
Charlie Norman i Bro centrum och antar Kultur- och fritidskontorets yttrande. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Kommunfullmäktige 

 
  



  PROTOKOLL 13 (19)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-12-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 59 Översyn av ansvar för 
bidragsutbetalning till 
pensionärsföreningar och föreningar 
inom funktionshinderområdet 

 Dnr KFN 19/0166 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

ansvaret för bidragsutbetalningar till pensionärsföreningar flyttas över 
från Kultur- och fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 
ansvaret för bidragsutbetalningar till föreningar inom 
funktionshinderområdet flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till 
Socialnämnden. 

3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige överföra den 
budget som är avsedd till bidrag för utbetalningar till 
pensionärsföreningar under 2020, till Äldre- och omsorgsnämnden.  

4. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige överföra den 
budget som är avsedd för utbetalningar till föreningar inom 
funktionshinderområdet under 2020 till Socialnämnden. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidskontoret genomför under hösten 2019 en översyn av Kultur- 
och fritidsnämndens föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna 
bestämmelser för ekonomiska bidrag. Socialkontoret deltar i översynen och 
förslår tillsammans med Kultur- och fritidskontoret, att ansvaret för 
utbetalningar av föreningsbidrag till pensionärsföreningar, förs över till Äldre- 
och omsorgsnämnden.  

Kultur- och fritidsnämnden ska föra över en budget för utbetalningar till 
pensionärsföreningar under 2020 till Äldre- och omsorgsnämnden.  

Kultur- och fritidsnämnden ska föra över en budget för utbetalningar till 
föreningar inom funktionshinderområdet under 2020 till Socialnämnden.  

Målsättningen är att samtliga nämnder i kommunen som betalar ut 
föreningsbidrag ska ha så lika ansökningsförfaranden och riktlinjer/regler för 
sina bidrag som möjligt, för att förenkla och förtydliga ansökningsförfarandet 
för ansökande föreningar. Äldre- och omsorgsnämnden uppdrar även till 
socialkontoret ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag som stämmer överens 
med Kultur- och fritidsnämndens nya riktlinjer som inkluderar 
pensionärsföreningar.  



  PROTOKOLL 14 (19)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-12-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 11 november 2019. 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

ansvaret för bidragsutbetalningar till pensionärsföreningar flyttas över 
från Kultur- och fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 
ansvaret för bidragsutbetalningar till föreningar inom 
funktionshinderområdet flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till 
Socialnämnden. 

3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige överföra den 
budget som är avsedd till bidrag för utbetalningar till 
pensionärsföreningar under 2020, till Äldre- och omsorgsnämnden.  

4. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige överföra den 
budget som är avsedd för utbetalningar till föreningar inom 
funktionshinderområdet under 2020 till Socialnämnden. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Kommunfullmäktige 
• Socialnämnden 
• Äldre-och omsorgsnämnden 

  



  PROTOKOLL 15 (19)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-12-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 60 Samrådsyttrande - Detaljplan 
Kungsängen-Tibble 1:331 m.fl 
(Norrboda-Brunna handels- och 
verksamhetsområde) 

 Dnr KFN 19/0188 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kontorets förslag till yttrande som sitt eget 
och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 28 augusti 2019 § 36, sänds förslag 
till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- 
och verksamhetsområde), nr 1301Ä, ut för samråd enligt regler för 
standardförfarande, plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 
januari 2015.  

Planområdet omfattar en yta om ca 12 hektar intill Norrboda-Brunna 
handelsplats. Planområdet är beläget norr om Kungsängens tätort, sydväst om 
E18 vid trafikplats Brunna. Det aktuella området ligger inom en detaljplan med 
pågående genomförandetid. Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra 
omvandling från storskalig handel till cirka 590 stycken bostäder, småskalig 
handel, skola för cirka 500 elever, parkeringshus och äldreboende. 

Detaljplanen innebär en kulturmiljöpåverkan då en torplämning (efter 
Norrboda torp) utraderats under senare år på grund av anläggningen av en 
parkeringsyta.  

En skola för 500 elever inklusive sporthall finns med i förslaget. I planförslaget 
är byggyta angivet för skolan (4300) men inte specificerat för sporthallen. Med 
fullstor sporthall med multifunktionalitet avses cirka 2500 byggyta som 
möjliggör spel för de traditionella inomhusidrotterna.  
Parkering för anställda och besökare till skola och idrottshall föreslås i garage 
under idrottshallen. Dimensioneringen behöver ta höjd för publik vid tävlingar 
som arrangeras i hallen på helger. Skolan bör utformas så att den kan fungera 
som mötesplats/träffpunkt för kultur- och fritidsaktiviteter på kvällar och 
helger.  
 
Det är av stor betydelse för folkhälsan att skapa förutsättningar till fysisk 
aktivitet och ett aktivt uteliv. Det är därför viktigt att mindre 
motionsanläggningar som inbjuder till spontan aktivitet planeras in i parker 
eller i anslutning till skola/sporthall. 
 



  PROTOKOLL 16 (19)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-12-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Det är nödvändigt att skapa en trygg och trafiksäker passage för de oskyddade 
trafikanterna från planområdet till Kungsängens IP och övriga delar i Gröna 
dalen.  

Beslutsunderlag 
• Samrådsyttrande - Detaljplan Kungsängen-Tibble 1:331 m.fl 

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) daterat 26 
november 2019. 

• Beslut om planuppdrag för ändring av detaljplan, Kommunstyrelsens 
beslut 5 oktober 2016, §135  

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 14 augusti 2019  

• Planbeskrivning, 25 juli 2019  

• Plankarta, 5 juni 2019  

• Illustrationsbilaga, 5 juni 2019  

• Behovsbedömning, 5 mars 2018  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kontorets förslag till yttrande som sitt eget 
och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
  



  PROTOKOLL 17 (19)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-12-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 61 Rapporter 

Temaärende 
 

1. Bidragsutredning del 2, Hans-Martin Akleye, projektledare Kultur- och 
fritidskontoret.  

  



  PROTOKOLL 18 (19)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-12-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 62 Delegationsbeslut 
1. Beslut om särskilt stöd 2019 - Kungsängens idrottsförening 
2. Särskilt stöd 2019 Kungsängens Tennisklubb 

  



  PROTOKOLL 19 (19)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-12-03 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 63 Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges beslut - Återtagande av 

beslut gällande Kultur- och Fritidsnämndens roll som remissinstans i 
namnärenden 

2. Kommunfullmäktiges beslut § 207 - Sammanträdestider 2020 för 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen 

3. Kommunfullmäktiges beslut § 206 - Förändring av styr- och 
budgetprocess 

4. Kommunfullmäktiges beslut § 205 - Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag 2019 

5. Kommunfullmäktiges beslut § 204 - Redovisning av obesvarade 
motioner 2019 

6. Kommunstyrelsens beslut § 126 - Underlag till budget 2020 för 
Kommunstyrelsen 

7. Kommunstyrelsens beslut § 132 - Upplands-Bro kommuns risk och 
sårbarhetsanalys för mandatperioden 2019-2022 

8. Tekniska nämndens beslut § 81 - Medborgarförslag om parkbänkar i 
Tibble/Lillsjö-området 

9. Tekniska nämndens beslut § 84 - Policy för namnsättning inom 
Upplands-Bro kommun 

10. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 28 oktober 
2019- Namnsättning av vägar, gång- och cykelvägar, torg och dammar- 
Södra Tegelhagen 
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