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§ 49 Verksamhetsplan 2022 Kultur-och 
fritidsnämnden 

 Dnr KFN 21/0186 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsplan 2022 Kultur- och 
fritidsnämnden 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S) och Leif Janson (S) deltar inte i 
beslutet. 

Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutet. 

Katarina Olofsson (SD och Richard Ramstedt (SD) reserverar mot beslutet till 
förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftbudget på 96 056 tkr inklusive 
kapitalkostnadsökningar om 600 tkr, vilket är en ökning med 3 400 tkr jämfört 
med tidigare år. 

Kultur- och fritidsnämnden ökar stödet till bidragsberättigade föreningar samt 
satsar på aktiviteter och funktioner kopplade till meningsfull fritid och hållbart 
liv och hälsa under 2022. Många invånare har under det senaste åter inkommit 
med medborgaförslag gällande kommunens friluftsliv varför satsningar inom 
detta område kommer genomföras.  

Kultur- och fritidsnämnden har en total investeringsbudget på 24 350 tkr för 
2022 för bland annat återuppbyggnad av Lillsjö friluftsgård, utbyte av 
konstgräs på Bro IP, solcellsanläggning och laddstolpar för elbilar, upprustning 
av friluftsanläggningar och utbyggnad av Stjärnparken.  

Omdaning Bro 
Projektet omfattar en mängd aktiviteter som ligger inom flera olika nämnders 
ansvarsområde. Utgångspunkten är att aktiviteterna ska genomföras inom 
befintliga ramar. Delar av aktiviteterna är sådant som nämnderna planerat att 
genomföra sedan tidigare men där samordning nu sker med ”Omdaning Bro”.  
Kultur och fritidsnämnden 0,2 mnkr investering 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kultur- och fritidsnämndens mål 2022 

• Bibliotekets roll för ett lustfullt lärande och högre måluppfyllelse i 
skolan ska stärkas. 

• Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhet. 

• Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga. 

• Besökare ska känna sig trygga i samtliga verksamheter. 

• Alla människor ska vara inkluderade i Upplands-Bros kultur- och 
fritidsliv. 

• En ökad andel förnybar energi i nämndens anläggningar. 
 

Kultur- och fritidskontorets bedömning 

Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen att verksamheten kan genomföras 
inom tilldelad ram. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad den 28 september 

2021. 

• Verksamhetsplan 2022 Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsplan 2022 Kultur- och 
fritidsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets 
förslag till beslut.  

Naser Vukovic (S) meddelar att Socialdemokraterna inte deltar inte i beslutet. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
verksamhetsplan. 

Khalouta Simba meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.  

Stanislaw Lewalski (M) meddelar att Moderaterna yrkar bifall till kultur- och 
fritidskontorets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 
varandra. Han finner därefter att kultur- och fritidsnämnden har beslutat i 
enlighet med kontorets förslag till beslut.  
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna medges lämna följande protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna tycker att det var tråkigt att Sverigedemokraternas 
verksamhetsplan inte delgavs nämndledamöterna för kännedom. Nämnden kunde 
varken studera eller ta ställning till deras budgetförslag. Socialdemokraterna är 
tveksamma till att ordföranden tillåter hantera handlingar med okänt innehåll för de 
flesta ledamöterna samt okända konsekvenser för kommuninnevånare.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsekontoret, ekonomiavdelningen 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 50  Inventering av lokalbehov Kultur- och 
fritidsnämnden 2021-2030 

 Dnr KFN 21/0173 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och fritidskontorets 
inventeringsrapport med justering av text enligt nedan och skickar den vidare 
för fortsatt politisk beredning. 

Justering av text på sid 43 under rubriken ”Framtida behov på kort sikt” med 
följande ny lydelse: 

”I budget 2021 prioriterades utveckling av Kungsängens IP och finns nu med 
som planprio 1, samt utveckling av Bro IP som ännu inte har något 
planuppdrag. För att nå detta ska kultur- och fritidskontoret bistå med sakkunskap om 
verksamheterna som ska finnas på området enligt följande tidsplan:  

1. Kungsängens IP, förstudie 2021 därefter beslut om genomförande. 
2. Bro IP, förstudie 2022 därefter beslut om genomförande.” 

Sammanfattning 
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. 

Arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen för perioden 2023-2030 är 
påbörjad. I den processen ingår att respektive nämnd ska besluta om en 
inventeringsrapport som beskriver nämndens kommande behov av lokaler.  
Nämndernas inventeringsrapporter sammanställs till en lokalbehovsrapport 
som ligger till grund för de prioriteringar som görs i lokalförsörjningsplanen 
som kommunstyrelsen beslutar om i samband med budget 2023. 

Översiktligt beskrivet ser processen ut så här: 

Befolkningsprognosen för kommunen visar på en fortsatt stark 
befolkningsökning och den årliga ökningen beräknas ligga på över 1000 
personer de närmaste åren. Barn och ungdomar är den prioriterade målgruppen 
för Kultur- och fritidsnämnden och den målgruppen prognosticeras öka med 34 
% fram till 2030. Detta visar tydligt att efterfrågan på lokaler och anläggningar 
för kultur, fritid och idrott kommer att öka de närmaste åren.  

Det finns ett behov av större anläggningar för den organiserade 
föreningsidrotten men även en ökad efterfrågan på spontan- och 
friluftsanläggningar och träffpunkter.  
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förhoppningen är att möta det ökade behovet genom att planera för en 
mångfald av idrottsanläggningar och kulturlokaler när nya detaljplaner för 
bostadsbyggande tas fram. Utformningen ska utgå från invånarnas, skolans och 
föreningslivets behov men även närhetsprincipen. Planerade med ett 
tillgänglighets- jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv blir lokalerna naturliga 
mötesplatser och socialt hållbara träffpunkter för de boende vilket bidrar till 
ökad trivsel och attraktivitet och ger goda förutsättningar för en stärkt folkhälsa 
och en god livsmiljö. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad den 22 september 

2021. 

• Anvisningar för lokalförsörjningsplan 2023 

• Kolada – jämförande statistik 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och fritidskontorets 
inventeringsrapport och skickar den vidare för fortsatt politisk beredning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Mattias Peterson (C) yrkar på kontorets förslag till beslut med en 
justering på sid 43 under rubriken ”Framtida behov på kort sikt”.  

Ursprunglig lydelse: 

”I budget 2021 prioriterades utveckling av Kungsängens IP och finns nu med 
som planprio 1, samt utveckling av Bro IP som ännu inte har något 
planuppdrag. För att nå detta behöver följande tillkomma: Kommunstyrelsen bör 
snarast ge KFN i uppdrag att påbörja programinnehåll för; 

1. Kungsängens IP, initieras/planeras 2021-2022, genomförandestart 2023-
2024.” 

2. Bro IP, initieras/planeras 2022, genomförandestart 2023-2024. 

Förslag på ny lydelse: 
”I budget 2021 prioriterades utveckling av Kungsängens IP och finns nu med 
som planprio 1, samt utveckling av Bro IP som ännu inte har något 
planuppdrag. För att nå detta ska kultur- och fritidskontoret bistå med sakkunskap om 
verksamheterna som ska finnas på området enligt följande tidsplan:  

1. Kungsängens IP, förstudie 2021 därefter beslut om genomförande. 
2. Bro IP, förstudie 2022 därefter beslut om genomförande.” 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, kultur- och 
fritidskontorets förslag till beslut med redovisad justering, enligt ordförandens 
yrkande. Ordföranden finner därefter att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i 
enlighet med detta förslag.  

Protokollsanteckning 
Khalouta Simba (V) medges lämna följande protokollsanteckning för 
Vänsterpartiets räkning: 

”Håbo-Tibble 

Den tänkta försäljningen från minialliansens sida av Tibblegården (Tibble Kyrkby 
17:2) måste skrinläggas. Gården borde i stället få en kommunal satsning på 
ungdomsverksamhet för att våra landsbygdsungdomar också skall känna en 
samhörighet med vår kommun och samhälle.  

Gården har också ett värde som samlingslokal för orten och kan, om kommunen 
satsar, bli en viktig symbol för att även politikerna bryr sig om vår landsbygd! 

Håtuna 

Någon av de äldre skolorna i Tjusta borde få en kommunal satsning på 
ungdomsverksamhet för att våra landsbygdsungdomar också skall känna en 
samhörighet med vår kommun och samhälle.  

Ett alternativ kan vara att en överenskommelse görs med kyrkan om att kommunen 
hyr in sig i församlingshemmet för en ordnad ungdomsverksamhet. 

Tegelhagen 

I Tegelhagen eller i dess närområde behövs det byggas en ungdomsgård. Området 
borde få en kommunal satsning på ungdomsverksamhet för att våra 
landsbygdsungdomar också skall känna en samhörighet med vår kommun och 
samhälle. ” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Kommunstyrelsekontoret, fastighetschef 
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§ 51  Förstudie om förutsättningar för att 
inrätta ett kulturreservat i Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KFN 20/0070 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förstudien om förutsättningar för 

att inrätta ett kulturreservat i Upplands-Bro kommun. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ger Kultur- 
och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett aktuellt kulturmiljöprogram 
för Upplands-Bro kommun i samverkan med Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har ett flertal värdefulla kulturhistoriskt präglade 
miljöer. Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för att förvalta och levandegöra 
dessa miljöer. Ett sätt att skydda och uppmärksamma ett område med sådan 
karaktär är att inrätta ett kulturreservat.  

Den 29 september 2020 fick kultur- och fritidskontoret ett uppdrag av Kultur- 
och fritidsnämnden att genomföra en förstudie för att undersöka 
förutsättningarna att inrätta ett kulturreservat i Upplands-Bro kommun. 

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram en förstudie enligt uppdraget. Utifrån 
förstudien bedömer kultur- och fritidskontoret att det finns ett behov av att göra 
en inventering av kulturhistoriska miljöer i Upplands-Bro kommun. Någon 
heltäckande inventering har inte skett sedan 1980-talet och det 
kulturmiljöprogram som finns i kommunen är därmed inte uppdaterat.  

Både ett nytt kulturmiljöprogram och ett eventuellt framtida kulturreservat 
behöver förekommas av en inventering av kulturhistoriska värden och därför 
föreslår kultur- och fritidskontoret att första steget är att genomföra en 
inventering för att därefter skapa ett nytt digitalt kulturmiljöprogram Att 
kulturmiljöerna finns med i de digitala program som används vid planläggning 
och bygglovshantering i kommunen medför att deras värden på ett tidigt 
stadium finns med som en del av utredningarna.  

Kulturmiljöprogrammet kan dessutom fungera som en guide för invånare och 
besökare som lättare kan få kännedom om vilka värden som finns att upptäcka 
i Upplands-Bro. 

Med en inventering och ett modernt miljöprogram på plats kan Upplands-Bro i 
ett senare skede ta ställning till om det finns något område som kan gynnas av 
att skyddas och bevaras i kulturreservatform.  
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Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att Kommunfullmäktige ger Kultur- 
och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett aktuellt kulturmiljöprogram för 
Upplands-Bro kommun i samverkan med Kommunstyrelsen. 

Kommunens kostnad för detta beräknas uppgå till ca 400 000 kr och ryms 
inom Kultur- och fritidsnämndens budgetram. Kultur- fritidskontoret avser 
ansöka om ytterligare 400 000 kr i bidrag från Länsstyrelsen i Stockholm. 

Beslutsunderlag 
• Kulturreservat i Upplands-Bro kommun – Förstudie om kommunens 

förutsättningar att inrätta ett kulturreservat. 

• Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 29 
september 2021. 

• Nuvarande kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun. 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förstudien om förutsättningar för 

att inrätta ett kulturreservat i Upplands-Bro kommun. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ger Kultur- 
och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett aktuellt kulturmiljöprogram 
för Upplands-Bro kommun i samverkan med Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets förslag till beslut.  
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets förslag till 
beslut för Sverigedemokraternas räkning. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Kommunfullmäktige 
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§ 52 Svar på medborgarförslag om att bygga 
en korthåls discgolfbana i Brunna 

 Dnr KFN 21/0044 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget men går inte vidare 
med förslaget om att anlägga en till discgolfbana i kommunen till förmån för 
underhåll av befintliga banor samt för möjlighet att bredda med nya 
fritidsaktiviteter för medborgare och besökare.  

Sammanfattning 
Den 25 december 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga en korthåls 
discgolfbana i Brunna. Förslagsställaren föreslår en skogsdunge mellan 
Rumbastigen, Tarantellan och Gånglåtsvägen i Brunna som plats för banan. 
Medborgaren framhåller att en korthålsbana kan fungera som en bra 
övningsbana för de som redan spelar och ge barn i kommunen möjlighet till 
spontanspel. 

Den 17 februari 2021 överlämnade Kommunfullmäktige medborgarförslaget 
till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

I Upplands-Bro kommun finns två discgolfbanor, en i Kungsängen och en i 
Bro. 

Banan i Bro har nyligen utökats från 9 hål till 18 hål och i med detta kan 
kultur- och fritidskontoret konstatera att det nu finns två fullstora discgolfbanor 
i kommunen, en i varje kommundel. Kultur-och fritidskontorets bedömning är 
att det i dagsläget inte är aktuellt att satsa på ännu en bana utan kommer även 
fortsättningsvis satsa på fortsatt underhåll och förbättringsåtgärder för de 
befintliga samt bredda utbudet med fler fritidsaktiviteter.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 21 september 2021 

• Medborgarförslag inkommet den 25 december 2020. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 
februari 2021. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget men går inte vidare 
med förslaget om att anlägga en till discgolfbana i kommunen till förmån för 
underhåll av befintliga banor samt för möjlighet att bredda med nya 
fritidsaktiviteter för medborgare och besökare.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mattias Petersson (C) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 
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§ 53 Svar på medborgarförslag om att 
utveckla Hällkana friluftsområde med 
större parkering och fler motionsspår 

 Dnr KFN 21/0067 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och konstaterar att 
Hällkana har utvecklats i den riktning som medborgaren önskar. Kultur- och 
fritidsnämnden tar med sig övriga förslag om fortsatt utveckling inför 
kommande satsningar i området. 

Sammanfattning 
Den 13 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att utveckla Hällkana 
friluftsområde. Förslagsställaren önskar större parkering, fler motionsspår samt 
en fortsatt utveckling med fler aktiviteter för allmänheten att ta del av.  Den 15 
mars 2021 överlämnade Kommunfullmäktige medborgarförslaget till Kultur- 
och fritidsnämnden för beslut. 

Hällkana friluftsområde ingår i Lejondals naturreservat och ligger i Bro. I 
området finns stora grönytor, badplats med brygga och en friluftsgård. I 
området finns därutöver många möjligheter till rörelse och aktivitet. 

Sedan medborgarförslaget skickades in har det under våren 2021 skett en 
utveckling i Hällkana friluftsområde. Det har tillkommit två anläggningar, ett 
utegym och en höghöjdsbana. När det gäller parkeringsplatsen har en 
förbättring skett genom att skapa tydligare avdelare mellan 
parkeringsplatserna.  

Det finns för närvarande inte några planer på att anlägga ytterligare 
motionsspår. När det gäller fler parkeringsplatser är avdelare ett steg på vägen 
mot förbättrade förhållanden för besökare som kommer med bil. Det finns inga 
konkreta planer på en utökning av antalet platser i dagsläget men kultur- och 
fritidskontoret är medveten om att fler parkeringsplatser skulle underlätta för 
fler att nyttja området. En annan åtgärd som kan bli aktuell framöver är att 
installera parkeringsindikatorer såsom i Lillsjöområdet. 

Kultur- och fritidskontoret konstaterar slutligen att det skett en utveckling av 
Hällkana det senaste året. Förslag om ytterligare förändring genom tillgång till 
fler parkeringsplatser och fler motionsspår tas i beaktande vid fortsatta 
satsningar i området.  
  



  

PROTOKOLL 14 (18)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 20 september 2021. 

• Medborgarförslag inkommet den 13 mars 2021. 

• Protokollsutdrag från Kommfullmäktiges sammanträde den 15 mars 
2021. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och konstaterar att 
Hällkana har utvecklats i den riktning som medborgaren önskar. Kultur- och 
fritidsnämnden tar med sig övriga förslag om fortsatt utveckling inför 
kommande satsningar i området. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mattias Petersson (C) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 54  Svar på medborgarförslag om att ordna 
belysning och dränering i 
motionsspåret vid Lillsjön 

 Dnr KFN 21/0068 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och konstaterar att 
det pågår arbete som motsvarar förslaget. Elljusspår kommer att monteras 
längs motionsslingan och underhåll av motionsspåren sker kontinuerligt.  

Sammanfattning 
Den 2 mars 2021 inkom ett medborgarförslag gällande motionsspåret vid 
Lillsjön. Förslagsställaren önskar att motionsslingan vid Lillsjön kompletteras 
med belysning samt blir till en slinga som går att springa runt. Medborgaren 
anser att ett elljusspår ökar tryggheten och bidrag till att fler tar sig ut i spåret. I 
medborgarförslaget framkommer även förslag på att dränera delar av marken 
där den är sank. 

Den 3 mars 2021 överlämnade Kommunfullmäktige medborgarförslaget till 
Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Motionsspår och gångvägar vid Lillsjön 
Vid Lillsjön i Kungsängen finns en ca tre kilometer lång motionsslinga som 
redan idag går att springa runt. Kultur- och fritidskontoret gör kontinuerliga 
insatser för att motionsspåret ska vara i ett bra skick. När marken är våt 
genomförs underhållsinsatser i form av utfyllnad i de delar av marken som 
tillhör spåren. Kommunen har även ansvar för underhåll av andra gångvägar 
och promenadstråk. Vanliga åtgärder som genomförs av tekniska kontoret är  
hyvling och påfyllning av material för att göra vägarna gångbara. 

När det gäller belysning finns planering för att genomföra det förslag som 
medborgarförslaget beskriver. Det pågår för närvarande planering för att 
komplettera spåret med belysning så att det blir ett elljusspår. Detta för att 
skapa trygga förutsättningar för alla att motionera i området. 

Kultur- och fritidskontorets slutsatser 
Kultur- och fritidskontoret tackar för medborgarförslaget. Förslagsställaren 
lyfter viktiga aspekter som bidrar till ökad rörelse i trygga miljöer och på så 
sätt till ökad folkhälsa hos kommunens medborgare.  

Kultur- och fritidskontoret ser att det pågår arbete som motsvarar förslagen 
som medborgaren har. Elljusspår kommer att monteras längs motionsslingan 
och kontoret är mån om att motionsspåren ska ha ett bra underlag att springa 
på. I dialog med tekniska kontoret har det framkommit att det kommer ske en 
översyn av behov av åtgärder för gångvägarna runt i Lillsjöområdet. Om en 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

hyvling eller påfyllning av gropar och ojämnheter behövs kommer detta att 
genomföras då det ingår i ett redan befintligt uppdrag.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 20 september 2021. 

• Medborgarförslag inkommet den 2 mars 2021. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 mars 
2021. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och konstaterar att 
det pågår arbete som motsvarar förslaget. Elljusspår kommer att monteras 
längs motionsslingan och underhåll av motionsspåren sker kontinuerligt.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mattias Petersson (C) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
• Kommunfullmäktige 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 55 Rapporter 
• Temaärende 

Temaärende om ”Omdaning Bro” utgick och kommer därför upp vid nästa 
sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden. 

• Kultur- och fritidschefens rapport 

1. Brand vid UKG:s sporthall stoppades av kultur- och fritidskontorets 
personal. Rådigt ingripande av dem som var på plats. 

2. Föreningsbesök ute i hallar och lokaler som föreningarna använder för 
att föra dialog och visa vårt intresse. 

3. Planering gällande utveckling av Kungsängens IP pågår och 
föreningsdialoger pågår. Studiebesök till Knivsta och Lindesberg 
kommer också att genomföras under veckorna som kommer. 

4. Insamlingsskedet av underlag till kultur- och fritidspolitisk strategi är i 
sitt slutskede och under nästa vecka träffar vi sista gruppen som är 
samhällsbyggnadskontoret. I dagarna påbörjad arbetet med att 
sammanställa, analysera och bearbeta informationen för att kunna 
presentera ett skal till nästa nämnd. 

5. Simhallen har fortfarande trasiga ledningar men skol- och 
simundervisningsbassängen fungerar. 

6. Planering av utveckling på kort och på lång sikt. Vision för Destination 
Björknäs ska presenteras för Kommunstyrelsen i januari. 

7. Program för höstlovsaktiviteter snart färdigt. Välkomna! 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 56 Anmälningar 
1. Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp, 2021-09-21   
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