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§ 57 Yttrande - Detaljplan Kockbacka gärde 
(Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003 

 Dnr KFN 21/0061 

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

Protokollsanteckning 

Khalouta Simba (V) lämnar följande protokollsanteckning:  

Minialliansen fördyrar och försvårar skolans arbete 

Här beslutar borgarna först att inte bygga en skola i kommunal regi. Fortsätt 
från att det är rent förkastligt - både rent ekonomiskt och praktiskt för en 
kommun att inte äga skolbyggnader själv, utarmar det kommunala bolagens 
kunskaper i sin verksamhet. 

Tappar kontrollen 

Bara det att frånhända sig rätten till att bestämma över lokalerna, där ägaren 
kan få för sig att de nu vill ha dessa lokaler till något annat än en kommunal 
skola, kanske i stället satsar på en privat sådan, borde vara tillräckligt för att 
inte sätta igång detta projekt! 

Den glädje över att ha tillgång till nya skollokaler utanför skoltid som 
tjänsteskrivelsen anger rår inte kommunen utan fastighetsägaren över. Skall 
kommunen använda lokalerna för fritidsverksamhet lär inte heller detta bli utan 
stora extrakostnader för ägaren vore dum om han inte passar på att göra pengar 
på även denna verksamhet! 
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Skattemiljoner som vi har kunnat använda till något som gett mervärde för oss 
kommuninnevånare 

Kommunen har nyligen satsat uppåt 18 miljoner kronor på upprustning av den 
nuvarande Broskolan. Detta är pengar som nu kastas i sjön! 

Både SKR och Kommuninvest, vilka bägge styrs av en borgerlig majoritet, 
avråder å det bestämdaste att en kommun lägger ut kommunens lokaler då detta 
främst blir mycket kostsammare. Då hyressättningen är fri på området och 
kommunen tappar stora delar av sin besittningsrätt minskar också 
möjligheterna att direkt påverka och bygga upp lokalerna så att dessa är 
anpassade till den verksamhet som bedrivs där. 

Alliansen tar inte hänsyn till vad Broborna egentligen anser om saken. 

Broskolan skall flyttas till ett ytterområde samtidigt som två skolor i 
Kungsängen placeras i en direkt anslutning till köpcentrum i Viby samt vid 
Coop Extra. Detta samtidigt som det område som för närvarande har mest 
orosanmälningar som förorsakas av ungdomar är Brunna i Kungsängen, där 
Viby kommer att ligga. 

Ansvarslöst hanterande av skattebetalarnas pengar 

Vänsterpartiet har under hela processen motsatt sig detta förslag. Detta 
lättjefulla slöseri med skattepengar måste få ett slut! Ministyret och dess 
stödparti lägger återigen skattemiljoner på ett helt onödigt projekt. 

Fram till denna mandatperiod har vi alltid ha fått hört att Högern är en garant 
för att inga skattemedel skall slarvas bort. I stället har ni visat att ni står för en 
politik som visar på motsatsen. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i samhällsbyggnadsutskottet, 27 oktober 2021 § 60, sänds förslag 
till detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, ut för 
granskning enligt regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i 
lydelse efter den 1 januari 2015).  

Planområdet är ca 14 ha och ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed 
Enköpingsvägen och Ginnlögs väg. Planens syfte är att göra det möjligt att 
bygga en ny skola i Bro och att skapa en park som kan användas av Bros 
invånare. Syftet med planen är också att barn i skolan ska kunna ta sig till 
skolan på ett tryggt och säkert sätt och därför ska möjligheten att gå eller cykla 
till skolan prioriteras. Planen säkerställer en dagvattenhantering för skolan och 
rening av dagvatten från östra Bro. I samband med dagvattenhanteringen 
etableras en park av naturkaraktär som samtidigt ger möjlighet till rekreation 
genom gångstråk runt diken och dammar. Planen syftar också till att göra plats 
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för bostäder för att förstärka tryggheten i närheten av skolområdet då de 
förväntas medföra större närvaro över dygnet. En förutsättning för planen är att 
det ska finnas en trygg och gen gång- och cykelväg till Bro IP. 

Planförslaget avviker från översiktsplanen eftersom översiktsplanen föreslår 
verksamheter i stället för skola, bostäder dagvattenhantering och rekreation. En 
utbyggnad av planförslaget ger tydligare fortsättning av befintlig bebyggelse 
vilket också förslaget till fördjupad översiktsplan för Bro ger stöd för. 

Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning granskas med planförslaget. 

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare under samrådet yttrat sig gällande 
förslagen detaljplan för Kockbacka gärde. 

Beslutsunderlag 

1. Underrättelse om granskning den 8 november 2021, Föreslag till 
detaljplan för Kockbacka gärde 

2. Informationsbroschyr om granskning Kockbacka gärde med länk till 
granskningshandlingar.  

3. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 25 maj 
2021, Yttrande - Samråd om förslag till detaljplan Kockbacka gärde 

4. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2021, Yttrande 
- samråd om förslag till detaljplan Kockbacka gärde 

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

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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§ 58 Yttrande - Detaljplan Klövberga etapp 1 
(Bro-Önsta 2:13 m.fl.), nr 1506, Bro, 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KFN 21/0213 

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

Sammanfattning 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen, 2021-10-27 § 58, sänds förslag till detaljplan 
för Klövberga etapp 1, nr 1506, ut för granskning enligt regler för normalt 
planförfarande, plan- och bygglagen (SFS 2010:900, enligt lydelse före den 2 
januari 2015).  

Till grund för förslaget finns ett godkänt detaljplaneprogram från december 
2014 och de mål och riktlinjer som formulerades i programmet följs. 
Planläggningen är uppdelad i tre etapper. I planförslaget för etapp 1 ingår ca 63 
hektar planlagd mark varav ca 25,5 hektar är kvartersmark och ligger i 
utkanten av tätorten Bro, väster om trafikplats Bro och väg 840 samt söder om 
E18. Detaljplaneförslaget har varit ute på samråd 31 maj 2016 – 31 juli 2016. 
Genomförandet av förslaget kan innebära betydande miljöpåverkan. En 
fördjupad miljökonsekvensbeskrivning följer därför med planförslaget. I 
samband med planförslaget har ett samråd med länsstyrelsen om skydd av 
livsmiljö för större vattensalamander skett enligt 12 kapitel 6 § miljöbalken. 

Detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 syftar till att utveckla ett varierat 
område för verksamheter, logistik och sällanköpshandel i kombination med att 
viktiga delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras och tillgängliggörs. 
Planen syftar också till en bebyggelse som anpassats efter landskapets 
förutsättningar och en hållbar hantering av dagvatten.  

Planförslaget bedöms vara förenligt med inriktningen i kommunens 
översiktsplan från 2010. 

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare under samrådet yttrat sig gällande 
förslagen detaljplan för Klövberga. I granskningsförslaget har synpunkter från 
samrådet beträffande anpassningen till natur- och kulturvärden fått större plats i 
det reviderade planförslaget vilket är positivt.  

Kultur-och fritidskontorets yttrande 

Upplands-Bro mångtusenårig historia skall ses som en tillgång i 
samhällsbyggandet. Upplands-Bro utvecklas idag i en snabb takt och står inför 
en fortsatt expansiv framtidsutveckling. I det arbetet är det viktigt att värna 
våra gemensamma natur- och kulturmiljöer.  
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Detaljplaneförslaget för Klövberga syftar till att utveckla ett varierat 
verksamhetsområde för logistik och handel i ett strategiskt läge nära E18 i 
kombination med att viktiga delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras 
och tillgängliggörs. Kultur- och fritidskontoret ser positivt på den uttalade 
ambitionen om att exploateringen anpassas för att bevara natur- och 
kulturmiljöer och att planen ska möjliggöra att allmänhet kan uppleva områdets 
kvaliteter.  

Under samrådet påpekades betydelsen av god en byggnadsutformning för att i 
minsta mån störa landskapsbilden, däribland framhölls byggnadshöjderna. Det 
är positivt att grundprincip är att högre byggnader förläggs utmed E 18 och att 
byggnadshöjderna och tomtstorlekarna anpassas för att området inte ska ge ett 
allt för storskaligt intryck mot väg 840. 

I nära anslutning till planområdet ligger Lilla Ullevi, en forntida kultplats, som 
exploateringsgrävts och presenterades i rapporten ”Lilla Ullevi – den heliga 
platsens geografi” 2010. Den pekar på områdets lokala och regionala mycket 
stora betydelse. Det är därför viktigt att extra stort hänsynstagande tas vid en 
eventuell exploateringen.    

Kultur-och fritidskontoret noterar inkomna synpunkter beträffande att 
jordbruksmark tas i anspråk. Tillgången på jordbruksmark minskar i världen 
samtidigt som behovet ökar. I Sverige försvinner en stor del på grund av 
exploatering. Detta är något som vi även ser i Upplands-Bro.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 5 
november 2021 

 Meddelande om granskning av förslag till detaljplan samt 
informationsbroschyr gällande förslag till detaljplan för Klövberga 
etapp 1. Länk till granskningshandlingar finns i 
informationsbroschyren. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 
september 2016. 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2016, 
Yttrande över förslag till detaljplaneprogram för Klövberga 

 Kultur- och fritidskontorets förslag till  yttrande den 16 augusti 2016. 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till 
yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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§ 59 Yttrande - Samråd gällande förslag till 
ändring av byggnadsplan för del av 
Björknäs, (området Sågbacken), Bro Nr 
5601 inklusive dess ändring Ä8104 

 Dnr KFN 21/0202 

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

Sammanfattning 
I planen för Ådöhalvön finns ett område kallat Sågbacken. Sedan 50-talet har 
här vuxit fram en bebyggelse med små tomtstorlekar och småskalig karaktär.  

I planprogrammet för Ådöhalvön, godkänt av Kommunstyrelsen den 18 april 
2012, beskrivs hur områdena Verkaviken och Sågbacken skulle kunna 
förändras med en utökad byggrätt för befintlig bebyggelse. 

I detta förslag till planändring föreslås att bestämmelserna om största 
byggnadsarea, husets fotavtryck, ökas till 100 kvadratmeter. Den sammanlagda 
arean för komplementbyggnader föreslås ökas till 20 kvadratmeter. Högsta 
tillåtna byggnadshöjd är fortsatt 3,5 meter men en ändring föreslås så att vind 
får inredas och källare ordnas. 

Kultur- och fritidskontoret samlade bedömning är att föreslagen ändring av 
byggnadsplanen inte får någon större negativ påverkan på vare sig 
kulturmiljövärden eller rekreationsvärden.  

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 8 

november 2021. 

 Samrådshandlingar, förslag till ändring av byggnadsplan för del av 
Björknäs, (området Sågbacken/, Bro Nr 5601 inklusive dess ändring Ä 
8104). 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag till 
yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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§ 60 Yttrande - Samråd gällande förslag till 
ändring av byggnadsplan för del av 
Björknäs, (området Verkaviken), Bro Nr 
6302 inklusive dess ändring Ä8105. 
Ä6302 Dnr KS 21/0556 

 Dnr KFN 21/0203 

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

Sammanfattning 
I området Verkaviken har en fritidsbebyggelse med trädgårdskaraktär byggts ut 
sedan 1960-talet i enlighet med gällande byggnadsplan och tillhörande ändring. 
Byggrätterna är begränsade till 60 kvadratmeter för huvudbyggnad och 20 
kvadratmeter för uthus.  

I planprogrammet för Ådöhalvön, godkänt av Kommunstyrelsen den 18 april 
2012, beskrivs hur områdena Verkaviken och Sågbacken skulle kunna 
förändras med en utökad byggrätt för befintlig bebyggelse, 100 kvadratmeter 
för huvudbyggnad och 30 kvadratmeter för kompletterande uthus.  

Planavdelningen föreslår nu att ändra detaljplanen så att bestämmelserna om 
största byggnadsarea, husets fotavtryck, ökas till 120 kvadratmeter. Den 
sammanlagda arean för komplementbyggnader föreslås ökas till 30 
kvadratmeter. Högsta tillåtna byggnadshöjd är fortsatt 3,5 meter men en 
ändring föreslås så att vind får inredas och källare ordnas. 

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Ådöhalvön är belägen vid Mälaren, ca tre km söder om Bro centrum. Området 
hyser stora naturvärden och är ett värdefullt område för rekreation. Idag växer 
samtidigt Bro tätort kraftigt, vilket ger ett ökat behov till tätortsnära 
rekreationsområden. Ådöhalvöns betydelse som rekreationsområde väntas 
därmed att öka. Därför är det viktigt att Ådöhalvöns förutsättningar som 
rekreationsområde inte förbises vid utvecklingen av Ådöhalvön.  

En fortsatt utveckling av Verkaviken och övriga områden inom Ådö leder 
troligen även till ytterligare permanentboende på Ådöhalvön, med ett ökat antal 
barnfamiljer som följd. En utveckling som ökar behovet av trygga 
mötesplatser. Området i anslutning till Björknäs gård har en potential att 
utvecklas till en pärla med bad, camping och anläggningar för lek, motion och 
fysik aktivitet. 
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Med en utveckling av Ådöhalvön och ett större antal permanentboende är det 
också viktigt att inte behovet av nya säkra gång- och cykelvägar mot 
Rättarboda/ Bro försummas. Detta är något som även påpekas i 
planprogrammet för Ådöhalvön 2012.  

Området Verkaviken har sedan den ursprungliga planen som fritidsområdet 
förändrats och utvecklats. Flera stugor är tillbyggda och omgjorda till 
åretruntbostäder. Fritidshusområdet Verkaviken övergår således alltmer till att 
bli ett permanentboendeområde, vilket bland annat har medfört ökande 
önskemål om expansionsmöjligheter. 

I området föreslås nu en utökad byggrätt för huvudbyggnad om 120 kvm 
byggnadsarea (BYA) och sammanlagt 30 kvm för komplementbyggnader. Den 
utökade byggrätten bedöms inte påverka områdets karaktär negativt då stora 
förändringar redan skett. Det är dock positivt att eftersträva att den småskaliga 
miljön med de gröna gaturummen och med bebyggelsen centralt placerad på 
tomterna är kännetecken som bibehålls i området. Vid förändringar är det 
viktigt att anpassningen sker med hänsyn till omgivningen och till tomtens 
naturliga terräng.  

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 8 

november 2021 

 Samrådshandlingar, förslag till ändring av byggnadsplan för del av 
Björknäs, (området Verkaviken), Bro Nr 6302 inklusive dess ändring Ä 
8105. Ä6302 Dnr KS 21/0556 

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

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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§ 61 Svar på medborgarförslag om 
basketkorgar vid Råbystigen i Bro 

 Dnr KFN 21/0201 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och konstaterar att 
nya basketkorgar till basketplanen vid Råbystigen redan är uppsatta enligt 
medborgarens önskemål. 

Sammanfattning 
Den 25 april 2021 inkom ett medborgarförslag om basketkorgar vid Råbystigen 
i Bro. Förslagsställaren anser att kommunen behöver sätta upp nya 
basketkorgar vid den befintliga basketplanen vid Råbystigen i Bro. 
Basketplanen har tidigare använts flitigt av medborgaren men då 
basketkorgarna saknas på stolparna är det inte möjligt att spela basket på 
planen längre.  

Fler basketplaner i området 

Kultur- och fritidskontoret kan konstatera att basketkorgarna under en period 
har varit borta från den basketplan som medborgaren hänvisar till.  

I närheten av den basketplan som medborgaren hänvisar till ligger Stjärnparken 
med en basketplan, ca 100 meter bort. Det ligger också en basketplan på 
Korpstigen ca 250 meter bort från den basketplan som medborgaren hänvisar 
till. 

Kultur- och fritidskontorets slutsatser 

Kultur- och fritidskontoret är positiv till att medborgare både nyttjar 
aktivitetsytor, förmedlar till kommunen hur ytorna nyttjas och vilka behov av 
komplettering eller upprustning som finns för att platsen ska kunna användas 
på bästa sätt.  

Med anledning av de närliggande kompletta basketplanerna har kommunen 
haft tankar om att nyttja den gamla basketplanen för andra ändamål. Det finns 
dock inga konkreta planer för detta i dagsläget.  

Därför har kultur-och fritidskontoret nyligen satt upp nya basketkorgar till 
stolparna för att ytan ska kunna fortsätta användas till basket i väntan på en 
eventuell kommande förändring av ytan. 
  



  

PROTOKOLL 14 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-12-07 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsunderlag 
 Kultur-och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2021. 

 Medborgarförslag inkommet den 25 april 2021. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 
oktober 2021. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och konstaterar att 
nya basketkorgar till basketplanen vid Råbystigen redan är uppsatta enligt 
medborgarens önskemål. 

 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 
 Kommunfullmäktige 

 
  



  

PROTOKOLL 15 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-12-07 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 62 Svar på medborgarförslag om att 
anlägga en pumptrackbana under 
motorvägsbron vid Kungsängens IP 

 Dnr KFN 21/0050 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och ger kultur- och 
fritidskontoret i uppdrag att beakta förslaget om att anlägga en pumptrackbana 
i den pågående förstudien gällande utveckling av Kungsängens IP samt inför 
fortsatt planering av utveckling för Bro IP med start 2022. 

Sammanfattning 
Den 26 december 2020 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en 
pumptrackbana under motorvägsbron vid Kungsängens IP. 

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

En pumptrackbana är ett område som formats med mindre kullar och sluttande 
kurvor för att cykla i. Tanken är att man med hjälp av pumpande rörelser driver 
cykeln framåt i gupp och kurvor i stället för att trampa. 

Kultur- och fritidsnämnden besvarade ett tidigare inkommet medborgarförslag 
angående pumptrackbana vid Kungsängens IP den 25 maj 2021.  

Kultur- och fritidskontorets föreslår, liksom för tidigare medborgarförslag om 
en pumptrackbana, att medborgarförslaget beaktas i den pågående förstudien 
gällande utveckling av Kungsängens IP samt inför fortsatt planering av 
utveckling för Bro IP.  

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2021. 

 Medborgarförslag inkommet den 26 december 2020. 

 Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari 
2021. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 
maj 2021. 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2021. 

 Medborgarförslag inkommet den 8 september 2020.  



  

PROTOKOLL 16 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-12-07 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och ger kultur- och 
fritidskontoret i uppdrag att beakta förslaget om att anlägga en pumptrackbana 
i den pågående förstudien gällande utveckling av Kungsängens IP samt inför 
fortsatt planering av utveckling för Bro IP med start 2022. 

 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 
 Kommunfullmäktige 

 
  



  

PROTOKOLL 17 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-12-07 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 63 Svar på medborgarförslag om att ordna 
en ny badplats i Svartviken/Ryssgraven 

 Dnr KFN 20/0202 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och konstaterar att 
en översyn av stränder i kommunen har påbörjats och att förslaget om badplats 
vid Svartviken/Ryssgraven kommer att ingå i denna översyn.  

Sammanfattning 
Den 17 augusti 2020 inkom ett medborgarförslag om att ordna en ny badplats 
vid Svartviken/Ryssgraven. 

Den 30 september 2020 överlämnade Kommunfullmäktige förslaget till Kultur- 
och fritidsnämnden för beslut. 

Längs kommunens stränder finns det ett antal iordningsställda badplatser 
såsom Björknäs, Frölunda, Gröna Udden, Hällkana, Lillsjön och Stigstorp. Det 
finns dessutom många naturstränder längs kommunens strandlinjer. 

Den 13 oktober 2021 gav Kommunfullmäktige i uppdrag till Kultur – och 
fritidsnämnden att genomföra en översyn och inventering av kommunens 
badplatser och naturstränder samt undersöka möjligheter till parkområden och 
parkeringsplatser i anslutning till dessa.  

Kultur- och fritidskontoret välkomnar förslaget om en badplats vid 
Ryssgraven/Svartviken. I det nyss påbörjade arbetet med översyn av stränder i 
kommunen på uppdrag av Kommunfullmäktige finns planering för att 
undersöka denna del av strandlinjen som en potentiell strand att utveckla. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2021.  
 Medborgarförslag inkommet den 17 augusti 2020.  
 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 

september 2020. 
 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 

oktober 2021. 

 Kommunledningskontorets tjänstskrivelse den 8 augusti 2021. 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 21 april 2021. 
  



  

PROTOKOLL 18 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-12-07 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och konstaterar att 
en översyn av stränder i kommunen har påbörjats och att förslaget om badplats 
vid Svartviken/Ryssgraven kommer att ingå i denna översyn.  

 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 
 Kommunfullmäktige 

 
  



  

PROTOKOLL 19 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-12-07 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 64 Svar på medborgarförslag om 
utomhusbad, relaxavdelning samt 
bassänger för yngre barn 

 Dnr KFN 21/0199 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslagen och konstaterar att 
det pågår flera projekt och utredningar med målsättningen att öka tillgång till 
badmöjligheter, vattenlek och fritidsaktiviteter i kommunen. Kultur- och 
fritidsnämnden kommer att beakta förslag om plaskdammar och 
utomhusbassäng i förstudierna för Kungsängens IP och Bro IP. Kultur- och 
fritidsnämnden tar även med sig önskemål om en relaxavdelning inför framtida 
satsningar på simhall i kommunen. 

Sammanfattning 
Den 22 juni 2021 inkom ett medborgarförslag om att bygga en 
utomhusbassäng i kommunen och en relaxavdelning i Upplands-Bro simhall. 
Den 7 juli 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga ett utomhusbad i 
Kungsängen. I samma medborgarförslag finns ett önskemål om att anlägga 
plaskbassänger i både Kungsängen och i Bro för familjer med yngre barn. 

Den 13 oktober 2021 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna båda 
medborgarförslagen till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.  

Kultur- och fritidskontoret konstaterar att det för närvarande pågår flera projekt 
och utredningar med målsättningen att öka tillgång till badmöjligheter, 
vattenlek och fritidsaktiviteter i kommunen.  

Kultur- och fritidskontoret förslår dock att förslagen om plaskdammar och 
utomhusbassänger beaktas i förstudierna om utvecklingen för Kungsängens IP 
och Bro IP som ett komplement till kommunens anordnade strandbadplatser 
och naturstränder. Därtill föreslår kultur- och fritidskontoret att Kultur- och 
fritidsnämnden tar med sig önskemål om relaxavdelning inför framtida 
satsningar på simhall i kommunen.  
  



  

PROTOKOLL 20 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-12-07 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2021. 

 Medborgarförslag om att bygga en utomhusbassäng samt 
relaxavdelning i Upplands-Bro simhall inkommet den 22 juni 2021. 

 Medborgarförslag om utomhusbad samt bassänger för yngre barn 
inkommet den 7 juli 2021. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 
oktober 2021, § 120. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 
oktober 2021 , § 119. 

 Handlingsplan delprojekt Program temporära ytor, Omdaning Bro. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslagen och konstaterar att 
det pågår flera projekt och utredningar med målsättningen att öka tillgång till 
badmöjligheter, vattenlek och fritidsaktiviteter i kommunen. Kultur- och 
fritidsnämnden kommer att beakta förslag om plaskdammar och 
utomhusbassäng i förstudierna för Kungsängens IP och Bro IP. Kultur- och 
fritidsnämnden tar även med sig önskemål om en relaxavdelning inför framtida 
satsningar på simhall i kommunen. 

 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställarna 
 Kommunfullmäktige 

 
  



  

PROTOKOLL 21 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-12-07 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 65 Jämställdhetsbonus för föreningar 2021 
 Dnr KFN 21/0095 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tilldelar årets jämställdhetsbonus 2021 om 15 000 
kr till föreningen Bro IK för arbetet med Ungt ledarskap och Brotjejernas 
fotboll. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att dela ut en jämställdhetsbonus på 15 
000 kr till en eller flera föreningar som arbetat aktivt med jämställdhetsarbetet 
under året.  

Inbjudan till att ansöka om jämställdhetsbonus har varit utlyst i lokalpressen 
och på kommunens hemsida och det har varit fritt att nominera fram till den 
sista oktober 2021. 

Kultur och fritidskontoret bedömer att Bro IK ska tilldelas jämställdhetsbonus 
på 15 000 för år 2021 för deras projekt Brotjejernas fotboll och Ungt ledarskap. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2021. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tilldelar årets jämställdhetsbonus 2021 om 15 000 
kr till föreningen Bro IK för arbetet med Ungt ledarskap och Brotjejernas 
fotboll.  
 

Beslutet skickas till: 

Bro IK 

 
  



  

PROTOKOLL 22 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-12-07 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 66 Rapporter 
   

Sammanfattning av kontorschefens rapport  

 Än så länge har Kultur- och fritidskontoret inga aktiviteter som 
påverkas av de nya kraven på Vaccinationspass.  

 Det har varit ett ovanligt högt tryck på kommunens alla badplatser 
under sommarsäsongen. Ett arbete med att utveckla de badplatser som 
finns och att förhoppningsvis anlägga nya har påbörjats. Bland annat 
genom att inhämta kommunmedlemmarnas åsikter kring vad de önskar 
av en badplats med hjälp av en enkät. Stort gensvar på enkäten redan 
efter några dagar. Under sommaren infördes det badvärdar vid Lillsjön. 
Det var uppskattat och kommer förhoppningsvis ske även nästa år och 
kanske på fler badplatser. Det går även numera att hyra kajaker vid 
flera av kommunensbadplatser.  

 En ny dirtbikebana har anlagts bakom Lillsjöskolan.  
 En ny boulebana ska invigas snart.  
 Discgolfbanan har utökats från 9 till 18 hål.  

 
  



  

PROTOKOLL 23 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-12-07 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 67 Delegationsbeslut 
   

Inga delegationsbeslut är anmälda till dagens sammanträde. 

 
  



  

PROTOKOLL 24 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-12-07 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 68 Anmälningar 
 

Kultur- och fritidsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.  

 

1. Remiss - Bygglov för tillbyggnad av bostadshus, Kungsängens-Tibble 
1:139 BYGG.2021.415 
 Dnr KFN 21/0196 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 123 - Svar på motion om badplats och park 
i Vållsvik 
 Dnr KFN 20/0224 

  

3. Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp, 2021-05-24 
 Dnr KFN 21/0009 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 155 - Tertialrapport 2 - 2021 med 
delårsbokslut 
 Dnr KFN 21/0005 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 153 - Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag höst 2021 
 Dnr KS 20/0760 

  

6. Kommunfullmäktiges beslut § 156 - Entledigande av Ylva Henriksson 
(KD) som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 
 Dnr KS 21/0036 

  

7. Kommunfullmäktiges beslut § 157 - Val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Ylva Henriksson (KD) 
 Dnr KS 21/0036 

  

 

 

 


