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Kultur- och fritidsnämnden kallar till sammanträde 
Tid: tisdagen den 15 november 2022, kl. 15:00 

Plats: Gemaket och digitalt via Teams 

Ordförande: Mattias Peterson Ersoy (C) 

Sekreterare: Elisabeth Claesson 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Beredningen sammanträder den 8 november 2022, kl. 15:00 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Khalouta Simba (V) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 21 november 2022, kl. 13:00 

Temaärende – Miljö- och klimatstrategi och Fritidsbanken 

Beslutsärenden 

1. Revidering av Regler för kulturcheck och justering av 
kulturcheckens storlek
KFN 22/0137
Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
anta reviderade Regler för kulturcheck.

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
fastställa kulturcheckens storlek till 13 600 kr per 
checkberättigad kursplats och år från och med den 1 januari 
2023.

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta 
Uppföljningsplan Kulturcheck.
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2. Revidering av Kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning
KFN 22/0143

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar den reviderade
delegationsordningen för Kultur- och fritidsnämnden.

3. Svar på remiss - Miljö- och klimatstrategi för
Upplands-Bro kommun
KFN 22/0144

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontoret som sitt
eget och sänder till Kommunstyrelsen.

4. Svar på medborgarförslag om upprustning av
discgolfbanan vid Lillsjön
KFN 22/0150

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget med
upprustningsförslag för discgolfbanan vid Lillsjön och tar med dem i
den fortsatta utvecklingen av Lillsjöområdet.

5. Svar på tre medborgarförslag gällande utveckling av
Stjärnparken i Bro med plaskdamm, fontän och
linbana
KFN 22/0155

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslagen och
kommer att ta förslagen i beaktande i kommande utveckling av
Stjärnparken.

Rapporter  
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Delegationsbeslut 
1. Delegationslista - beslut om föreningsbidrag september - oktober 2022
2. Delegationslista - beslut om föreningsbidrag juni - augusti 2022

Anmälningar 
1. Kultur- och Fritidskontorets samverkansprotokoll, 2022-05-10
2. Kultur- och Fritidskontorets samverkansprotokoll, 2022-06-21
3. Kommunstyrelsens beslut § 110 Ny modell för nyföretagande och

entreprenörskap
4. Kommunstyrelsens beslut § 109 Handlingsplan för de nationella

minoriteterna
5. Kommunstyrelsens beslut § 120 - Redovisning av obesvarade

medborgarförslag hösten 2022
6. Kommunstyrelsens beslut § 121 - Redovisning av obesvarade motioner
7. Kommunfullmäktiges beslut § 117 - Handlingsplan för de nationella

minoriteterna
8. Kommunstyrelsens beslut § 131 - Modell för styrning och ledning av

kommunens bolag

Mattias Peterson Ersoy (C) 
Ordförande 
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