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§ 1 Kultur- och fritidspolitisk strategi i 
Upplands-Bro kommun 2022–2030 

 Dnr KFN 21/0214 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidspolitiska strategin 
”Intryck, uttryck, avtryck – Upplands-Bro” och föreslår Kommunfullmäktige 
att anta densamma.   

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutet och medges lämna en 
protokollsanteckning vilken återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020, som en del av övergripande 
mål och budget 2021 med planering för 2022–2023, att Upplands-Bro kommun 
skulle ta fram en ny kultur- och fritidspolitisk strategi.    

I kommunens riktlinje för övergripande styrdokument definieras vad som är en 
strategi utifrån Upplands-Bro kommuns styrmodell. I denna beskrivs att en 
strategi ska ange viktiga och övergripande inriktningar och mål. En strategi 
formulerar således inte hur målen praktiskt ska förverkligas utan bidrar med att 
peka ut en riktning och ska vara vägledande vid vägval som genomförs 
dagligen och vid planering av alla kommunens verksamheter.  

Varför en kultur-och fritidspolitisk strategi?    

Kultur-och fritid lockar till fysisk aktivitet och kreativitet vilket bidrar till 
hälsosamma invånare med lust att lära och pröva nya vägar i livet. 
Kulturupplevelser bidrar till livserfarenheter genom att få oss att känna och 
reflektera. Kultur och fritid är också en nyckel till dialog, flera perspektiv, nya 
idéer och en avgörande del i det informella lärandet.    

När vi medverkar till att människor känner sig delaktiga i något, blir sedda och 
uppskattade, vågar vi öppna upp för det som tidigare känts nytt och 
främmande. Meningsfullhet är hälsofrämjande och skapar trygga samhällen 
med stor tillit.    

Kultur- och fritidspolitisk strategi 2030 – en angelägenhet för alla    

2030 är kultur- och fritidsfrågor allas angelägenhet. Kultur- och 
fritidsverksamheterna är det livsviktiga kittet som samverkar brett. Skapar 
värden mellan husen tillsammans med samhällsbyggnadskontoret. Minskar 
social isolering tillsammans med socialkontoret. Främjar nyfiken förflyttning 
tillsammans med utbildningskontoret och näringsliv. Kommunicerar och 
interagerar med många olika språk med invånarna och civilsamhället.    
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Även att främja det fria konst- och kulturlivet är en angelägenhet för alla 2030, 
som en central roll och utvecklingsmotor för transformation, innovation och 
utveckling i sig. Forskning, utbildning, näring och kultur samverkar.     

Process och metoder för att ta fram en kultur- och fritidspolitisk strategi  

Bred förankring i dialog  
I arbetet med att ta fram strategin har kultur- och fritidskontoret tagit fasta på 
ett av Upplands-Bro kommuns sex övergripande mål, stärkt demokrati. För att 
den ska tala till och vara relevant för alla den berör, människor som lever, 
verkar och besöker Upplands-Bro kommun har kultur-och fritidskontoret valt 
att arbeta med flera olika metoder.   

Kultur- och fritidskontoret har i den breda processen som använts för att ta 
fram strategin, aktivt verkat för att invånare och aktörer i kommunen känt sig 
delaktiga och redan idag skapat en samsyn och framför allt ett engagemang.   

Då de nationella, regionala och kommunala målen siktar mot samma 
hållbarhetsmål blev det uppenbart att vi ringade in liknande behov och 
viljeinriktningar när det insamlade underlaget summerades. Genom att gestalta 
strategin med hjälp av författandet kan vi stärka den som ett redskap för att 
realisera målen under resans gång.  

Vi har valt att gestalta strategin i nio kortare noveller. Varje novell är förankrad 
i de viljeriktningar som ringats in i de workshops, intervjuer och dialoger som 
förts, i Agenda 2030, övergripande mål och övrig informationsinsamling. 
Novellerna knyter an till och gestaltar framtidsvisioner för de människor som 
bor, lever och verkar i Upplands-Bro kommun 2030. Samverkan, innovation, 
samhörighet, flexibilitet, framåtanda och samverkan igen är det som främst 
speglas.   

Filmer och musik som tagits fram under processen stärker det redan påbörjade 
arbetet med att synliggöra och fortsätta arbeta i strategins anda.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår att förslag till kultur-och fritidspolitisk 
strategi ”Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro" antas. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2021. 

 Förslag till kultur-och fritidspolitisk strategi. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidspolitiska strategin 
”Intryck, uttryck, avtryck – Upplands-Bro” och föreslår Kommunfullmäktige 
att anta densamma.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta.  

Protokollsanteckning 
Khalouta Simba (V) medges lämna följande protokollsanteckning: 

”Kultur- och fritidspolitisk strategi i Upplands-Bro kommun 2022–2030 

Vackra ord som i sak inte lovar någonting! 

Vi har sett hur den nuvarande kommunledningen i Alliansens regi har skapat ett vi och 
dem-klimat. 

Vi ser hur Alliansen tillsammans med sitt stödparti eldar på att Bro är stökigt och våra 
Bro-bor måste övervakas extra noga. Detta samtidigt som våldet per capita finns i ett 
område i Kungsängen. 

Vi ser att oppositionen, som representeras av runt 40% av kommuninnevånarna inte 
får vara delaktiga i framtagandet av översiktsplaner, mm. 

Vi ser att borgarna glatt meddelar att föreningslivet har fått delta i framtagandet av de 
nya planerna över Bro centrum och dess närområden. Detta samtidigt som de två 
PRO-föreningar som finns i Bro har varit utestängda till detsamma. Noteras kan att 
nästan 25% av kommunens innevånare är pensionärer.” 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
 Kommunfullmäktige 
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§ 2 Ekonomiskt stöd för kultur- och 
fritidsverksamhet i Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KFN 20/0177 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas. 

2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022. 

3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs. 

4. Kommunfullmäktige delegerar till Kultur- och fritidsnämnden att göra 
redaktionella ändringar för att anpassa reglerna till förändrad 
lagstiftning, övriga styrdokument och liknande justeringar. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela 
olika former av ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i 
Upplands-Bro kommun. Under 2019 genomfördes en utredning vid kultur- och 
fritidskontoret för att se över nuvarande ekonomiska stödformer och regler om 
ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet. 

För att uppmuntra och stötta ideella föreningar och invånare som anordnar 
kultur- och fritidsaktiviteter behöver det finnas bestämmelser och stödformer 
som är anpassade efter dagens förutsättningar. 

Målet med de nya bestämmelserna är att förenkla och möjliggöra för 
föreningar och Upplands-brobor att i så stor utsträckning som möjligt kunna 
erbjuda, uppleva och utöva kultur- och fritidsaktiviteter. Det i sin tur innebär 
stärkt folkhälsa och bättre livskvalitet på hemmaplan. 

En grundprincip i förslaget är att mottagarna av stöd och bidrag ska ges 
förutsättningar att vara självstyrande och inte begränsas av kommunal 
detaljstyrning i verksamheten. En annan princip är att inte ha fler stödformer än 
nödvändigt och att de som finns skall vara tydliga.  

I förslaget finns ett antal förändringar i jämförelse med dagens bidragsregler. 
Vissa bidragsformer försvinner, andra slås samman och några förändras mer 
eller mindre.  

Stödformerna riktar sig huvudsakligen till ideella föreningar, framför allt de 
som bedriver ungdomsverksamhet. Förslaget till nya regler öppnar dock upp ett 
par bidragsformer även för andra. 
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Kultur- och fritidskontorets slutsatser 

Huvudorsaken till att uppdatera reglerna är att göra bestämmelserna mer 
jämlika och förutsägbara för föreningarna. Preliminära beräkningar som kultur- 
och fritidskontoret genomfört, visar att det nya regelverket i huvudsak innebär 
ett ökat stöd. För enstaka föreningar med få deltagartillfällen kan det nya 
reglerna dock innebära ett minskat stöd. 

Därför har Kultur- och fritidsnämnden i sin budget för 2022 tillfört 500 000 kr 
som stöttar föreningar med få deltagartillfällen under en övergång på tre år. 
Under den tiden har dessa föreningar möjlighet att ställa om verksamheten. 

Förslaget kan genomföras inom Kultur- och fritidsnämndens tilldelade 
budgetram.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår att Kommunfullmäktige antar de nya 
reglerna för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet. Kontoret 
föreslår att reglerna börjar gälla från och med den 1 april 2022. Nya 
bestämmelser antas med fördel så tidigt på året som möjligt eftersom de flesta 
bidrag och stöd börjar betalas ut under första halvåret. På så sätt kan det nya 
reglerna börja gälla redan år ett för de flesta stöd- och bidragsformer. 

I samband med att de nya reglerna för ekonomiskt stöd och bidrag börjar gälla 
bör tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävas. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår också att Kommunfullmäktige delegerar till 
Kultur- och fritidsnämnden att göra redaktionella ändringar för att anpassa 
reglerna till förändrad lagstiftning, övriga styrdokument och liknande 
justeringar. På så sätt kan denna typ av förändringar genomföras utan att 
behöva invänta ett nytt beslut i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 15 december 2021. 

 Förslag till nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och 
fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun. 

 Nuvarande regler för bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i 
Upplands-Bro kommun, 2011 

 Remissvar från föreningar. 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Nya regler för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet antas. 

2. Reglerna börja gälla från och med den 1 april 2022. 

3. Tidigare regler om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet upphävs. 

4. Kommunfullmäktige delegerar till Kultur- och fritidsnämnden att göra 
redaktionella ändringar för att anpassa reglerna till förändrad 
lagstiftning, övriga styrdokument och liknande justeringar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
 Kommunfullmäktige 
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§ 3 Yttrande - Detaljplan Kungsängen-
Tibble 1:331 m.fl (Norrboda-Brunna 
handels- och verksamhetsområde) 

 Dnr KFN 19/0188 

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

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V) deltar ej i beslutet och medges lämna en 
protokollsanteckning vilken återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i samhällsbyggnadsutskottet, 27 oktober 2021 § 59, sänds förslag 
till detaljplan för Norrboda Brunna handels- och verksamhetsområde 
(Kungsängens Tibble 1:133 m.fl.), nr 1301Ä2, ut för granskning enligt regler 
för utökat planförfarande, plan- och bygglagen [2010:900 i lydelse efter den 1 
januari 2015].  

Planområdet ligger nordväst om Kungsängens tätort, intill väg E18, trafikplats 
Brunna och omfattar cirka 9 hektar. För planområdet finns idag en gällande 
detaljplan som medger handel och verksamhet. Området är delvis utbyggt. 
Kommunstyrelsen beslutade om nytt planuppdrag 5 oktober 2016, § 135, i 
syfte att ta fram förslag till ny detaljplan för området. Planförslaget har tidigare 
varit utskickat för samråd under hösten 2019.  

Syftet med en ny detaljplan är att skapa förutsättningar i området som bättre 
stämmer överens med efterfrågan på marknaden avseende markanvändningen. 
Inom området ska de nya byggrätterna skapa förutsättningar för att möjliggöra 
för cirka 470 bostäder (varav 100 radhus och 375 lägenheter), mindre 
centrumverksamheter, en grundskola för cirka 500 elever med fullstor 
idrottshall, samt möjligheter till trygghetsboende och förskola. Syftet med 
detaljplanen är även att den lastgata som ligger norr om handelsplatsen och 
idag är planlagd som kvartersmark istället omvandlas till allmän plats (gata).  

Planförslaget avviker från inriktningen i kommunens översiktsplan.  

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra risk för betydande 
miljöpåverkan. 

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare under samrådet yttrat sig gällande 
förslagen detaljplan. 
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Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 9 
december 2021 

 Granskningshandlingar av förslag till detaljplan för Norrboda Brunna 
handels- och verksamhetsområde.  

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 3 
december 2019. 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 26 
november 2019.  

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta.  

Protokollsanteckning 
Khalouta Simba (V) medges lämna följande protokollsanteckning: 

”Att lägga barn- och ungdomsverksamheter i direkt anslutning till ett köpcentrum kan 
i förlängning skapa ordningsproblem med snatterier, mm i de butiker som ligger där. 
Att Alliansen medvetet går in för att placera skolor i direkt anslutning till köpcentrum 
i Kungsängen medan ICA-handlaren i Bro centrum fick samma personer att flytta ut 
skolan som ligger i centrum till utkanterna av samhället är fel signaler att ge till oss 
innevånare.” 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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§ 4 Yttrande - Samråd om förslag till 
planprogram Centrala Bro 

 Dnr KFN 21/0225 

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

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V) deltar ej i beslutet och medges lämna en 
protokollsanteckning vilken återfinns i slutet av paragrafen. 

Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Leif Janson (S) deltar ej i beslutet 
och medges lämna en protokollsanteckning vilken återfinns i slutet av 
paragrafen. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen, den 27 oktober 2021 § 138, sänds förslag till 
planprogram för centrala Bro i Upplands-Bro kommun ut för samråd enligt 
beslut i Kommunstyrelsen, den 27 oktober 2021 § 138, sänds förslag till 
planprogram för centrala Bro ut för samråd enligt regler i plan- och bygglagen 
5 kap 11 §.  

Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett hållbart 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats” och det arbete som genomförts med 
FÖP Bro samt de projektdirektiv som beslutats av kommunstyrelsen för 
projektet Omdaning Bro. Den strategiska inriktningen är att gå från en tätort 
med förortskänsla till en sammanhållen stad med småstadskänsla. För att säkra 
inriktningen pekar planprogrammet ut flera viktiga ställningstaganden 
samtidigt som öppenhet och flexibilitet eftersträvas. Detta för att möjliggöra 
bred delaktighet i fortsatt arbete bland invånare, intressenter, befintligt och 
framtida näringsliv, civilsamhälle och föreningsliv.  

Bro ska utvecklas till en plats för alla, där utrymme ges för ett aktivt fritidsliv, 
ett hållbart liv och hälsa, lustfyllt lärande, meningsfullt åldrande, variation i 
boende, tillgänglighet till natur och rekreation samt ett varierat utbud av 
kommersiell service och möjlighet till arbete.  

Området för programarbetet består av tre sammanhängande delar. Den första 
omfattar Enköpingsvägen från Råbyrondellen till Finnstarondellen och de 
fastigheter som ligger norr och söder om vägen i denna sträckning. Den andra 
delen vid Bro centrum sträcker sig genom området norrut och avgränsas av 
Råbyområdet till väster, parken som ligger norr om centrum och österut i 
gränsen mellan centrum och Finnstaområdet.  
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Det tredje delområdet är Köpmanvägen ner till Prästvägen och de fastigheter 
som ligger öster och väster om denna.  

Planprogrammet stämmer överens med inriktningen i kommunens 
översiktsplan. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 9 

december 2021. 

 Förslag till planprogram för centrala Bro 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta.  

Protokollsanteckning 
Khalouta Simba (V) medges lämna följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet tror på den parlamentariska demokratin och eftersom inte samtliga 
partier i vårt kommunala parlament har fått varit med för att ta fram liggande förslag 
deltar vi inte i beslutet. 

I en kommun som ser normalt på hur större planer skall behandlas har även 
oppositionen fått vara med i planläggningen.” 
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Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Leif Janson (S) medges lämna 
följande protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna är i grunden positiva till utveckling av Bro med inriktning att 
hålla ihop samhället såväl socioekonomisk som demografisk. 

Däremot anser vi att den politiska processen, enligt beslut i Kommunstyrelsen, inte var 
öppen och transparant som kan önskas i en öppen demokrati. 

Av det skäl kan vi inte delta i beslutet. 

Socialdemokraterna i Kultur och fritidsnämnden lämnar in en 
protokollsanteckning genom att hänvisa till Protokollsanteckning som 
Socialdemokraterna lämnade in på KS-sammanträde den 27 oktober 2021: 

”Socialdemokraterna ser positivt på att utveckla Bro med den ansatsen att hålla ihop 
samhällets olika bostadsdelar med infrastruktur, bostäder, handel och mötesplatser. 

Socialdemokraterna tvingas att ej delta i beslutet på grund av att vi som opposition ej 
varit inkluderade i att bereda projektets framtagande utan endast fått information vid 
några tillfällen. Därför har vi heller ingen insyn i om finansieringen av projektet och 
genomförande är seriöst, ansvarsfullt och realistiskt. 

I ärendet står ”Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU med representation från 
samtliga partier bereder frågor inför beslut i Kommunstyrelsen” 

KSAU möten som genomförts har varit möten där endast rapporter avlämnats. 

Ingen beredning har genomförts, inga beslut har fattats ej heller någon dialog. 

Den 14 april beslutade KS att utse KSAU till beredande organ för Omdaning Bro. 
Beslutet lyder (och relaterar till KSAU funktion): 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till beredande organ för Omdaning Bro. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott adjungerar gruppledare för de partier som inte är 
representerade i arbetsutskottet när Omdaning Bro bereds. 

I sammanfattningen framgår att: inom ramen för sitt beredande uppdrag ges 
kommundirektören förutsättningar att tillse relevanta utredningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde för första gång kring 
Utveckling/Omdaning Bro den 10 juni 2021. Mötet bestod av § 3 Rapporter, det vill 
säga inget formellt beslutsärende. Ingen beredning. 

KSAU den 17 september bestod av en rapport, det vill säga inget formellt 
beslutsärende. Ingen beredning. 

(Kommunen publicerar inga protokoll från styrelsens/nämndernas arbetsutskott på 
hemsidan.) 

Det förespeglas från M L C och Kd att ”Projektet ”Omdaning bro” är ett långsiktigt 
sådant som kommer att pågå under många år med skiftande valresultat och skiftande 
majoriteter.  
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För att projektet ska vara stabilt över tid krävs ett samarbete över block- och 
partigränser och en samarbetsvilja för Upplands-Bros bästa. Därför har vi valt att 
driva projektet i kommunstyrelsens arbetsutskott, KS Au, så att samtliga partier ges 
möjlighet att delta i ”Omdaning Bro”. 

Om meningen med att driva projektet långsiktigt genom att avrapportera till 
oppositionens företrädare med jämna mellanrum, ja då har man lyckats men 
inkludering och samarbete har totalt uteblivit. 

Där med är långsiktigheten i projektet helt förbisett. Socialdemokraterna beklagar 
bristen på demokrati i hela processen.”” 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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§ 5 Rapporter 
   

Kultur- och fritidschefens rapport, Hannah Rydstedt Nencioni 

 Begränsad personalstyrka i dagsläget på grund av covid-19 
 Planering för sommaren har startat 
 Enkäten om badstränder fick över 500 svar 
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§ 6 Delegationsbeslut 
1. Beslut om verksamhetsbidrag Villa skogas Vänner 

 Dnr KFN 21/0054 
  

2. Beslut om verksamhetsbidrag för kulturföreningar - Bro Lossa 
Hembygdsförening 
 Dnr KFN 21/0195 

  

3. Beslut om verksamhetsbidrag för kulturföreningar, Upplands-Bro 
kulturhistoriska forskningsinstitut 
 Dnr KFN 21/0205 

  

4. Beslut verksamhetsbidrag för Kulturföreningar, Upplands-Bro Konst 
 Dnr KFN 21/0207 

  

5. Ansökan verksamhetsbidrag för Kulturföreningar, Öråkers Kulturförening 
 Dnr KFN 21/0208 

  

6. Beslut om verksamhetsbidrag för kulturföreningar - Stockholms Näs 
Hembygdsförening 
 Dnr KFN 21/0211 

  

7. Verksamhetsbidrag för kulturföreningar - Upplands-Bro Musik & 
Teatersällskap 
 Dnr KFN 21/0212 

  

8. Verksamhetsbidrag för kulturföreningar - Kungsängens Folkdansgille 
 Dnr KFN 21/0222 

  

9. Beslut om verksamhetsbidrag för kulturföreningar, Håtuna Håbo-Tibble 
hembygdsförening 
 Dnr KFN 21/0238 

  

10. Beslut - verksamhetsbidrag för kulturföreningar, Föreningen Konstformer i 
Upplands-Bro 
 Dnr KFN 21/0219 
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§ 7 Anmälningar 
1. Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp, 2021-10-19 

 Dnr KFN 21/0009 
  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 176 - Upplands-Bro kommuns 
Näringslivsstrategi 
 Dnr KFN 21/0235 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 172 - Kulturmiljöprogram i Upplands-Bro 
kommun 
 Dnr KFN 21/0236 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 177 - Omfördelning av investeringsmedel 
från Kungshallen i Kungsängen till ridhuset i Bro 
 Dnr KFN 21/0176 

  

5. Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp, 2021-12-07 
 Dnr KFN 21/0009 

  

 

 

 


