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Kultur- och fritidsnämnden kallar till sammanträde 
Tid: tisdagen den 3 december 2019, kl. 16:00 

Plats: Stora Scenen Kulturhuset, Kungsängen 

Ordförande: Mattias Peterson (C) 

Sekreterare: Karin Haglund 

Beredningen sammanträder tisdagen den 26 november 2019 
kl. 16:00 i Dalkarlen, kommunhuset 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Khalouta Simba (V) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 10 december 2019, kl. 15:30 

Temaärende – Bidragsutredning del 2   



KALLELSE 2 (5) 

Kultur- och fritidsnämnden 
Datum 

2019-11-21 
 

Beslutsärenden 

1. Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden
2020
KFN 19/0171

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

2. Lokaltaxa 2020
KFN 19/0197

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ny
taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar samt att ny taxa träder
i kraft den 1 januari 2020.

3. Yttrande motion om att illustrera och synliggöra
kommunens historia och kulturarv
KFN 19/0167

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.



KALLELSE 3 (5) 

Kultur- och fritidsnämnden 
Datum 

2019-11-21 

4. Yttrande - Medborgarförslag om att se över
bidragssystemet Snabb Slant
KFN 19/0009

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.

5. Yttrande - medborgarförslag om placering av staty i
Bro Centrum
KFN 19/0126

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.



KALLELSE 4 (5) 

Kultur- och fritidsnämnden 
Datum 

2019-11-21 

6. Översyn av ansvar för bidragsutbetalning till
pensionärsföreningar och föreningar inom
funktionshinderområdet
KFN 19/0166

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.

Rapporter 
• Kultur- och fritidschefens rapport

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



KALLELSE 5 (5) 

Kultur- och fritidsnämnden 
Datum 

2019-11-21 
 

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

Mattias Peterson (C) 
Ordförande 
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