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Kultur- och fritidsnämnden kallar till sammanträde 

Beredningen sammanträder tisdag den 26 mars i 
Dalkarlen 
Tid: tisdagen den 2 april 2019, kl. 16:00 

Plats: Upplands-Bro Ryttarförenings stall 

Adress: Husbyvägen 1, 197 91, Bro 

Ordförande: Mattias Peterson (C) 

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

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Katarina Olofsson (SD) 
Dag för justering, förslag:  tisdag den 9 april 2019, kl. 16:00 

Temaärende – Kultur- och fritidsnämndens anläggningar/ Lillsjön och 
Bidragsutredningen 

Beslutsärenden 

1.  Rivning av gamla stallet - Husby 1:4 
(Ridanläggningen Prästtorp) 
KFN 19/0065 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till Kultur- och 

fritidschefen att verkställa rivning av gamla stallet – Husby 
1:4. 

 
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att omfördela 600.000 kr 

från projektet, nybyggnation av stall vid Husby 1:4, till 
rivning av gamla stallet vid samma anläggning. 
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2.  Kontaktpolitiker för Kultur- och fritidsnämnden 2018 - 
2022 
KFN 19/0025 

Förslag till beslut 
1. Uppdrag kontaktpolitiker inrättas.  
2. Riktlinjer för kontaktpolitiker inom Kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde antas.  
3. Till kontaktpolitiker i följande verksamheter utses:  

• Simhall och dess kunder/besökare. 
2 representanter  

• Biblioteken i Bro och Kungsängen och dess 
kunder/besökare. 
2 representanter 

• Kulturskolan och dess elever/utövare.  
2 representanter  

• Kulturscenerna och dess kunder/besökare samt konst 
och kulturmiljö. 
2 representanter  

• Fritidsgårdarna, Hagan, Trappan och Bro fritidsgårdar 
samt deras besökare/deltagare. 
2 representanter 

• Förening och anläggning, gäller verksamhet ej 
föreningslivet generellt.  
2 representanter 
 

3.  Uppföljning av nämndmål 2.3.4 Kultur- och 
fritidsnämndens personal ska trivas. 
KFN 19/0002 

Förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna kontorets 
redovisning av nämndmål, 2.3.4 Kultur- och fritidsnämndens 
personal ska trivas, för 2018. 

4.  Val av ordförande till stipendiekommitté 
KFN 19/0014 

Förslag till beslut 
Till ordförande i stipendiekommittén utses xx (x) under mandatperioden 
2018–2022  
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5.  Remiss - Medborgarförslag om att bygga en 
utomhusbassäng vid idrottsplatsen i Kungsängen 
KFN 18/0170 

Förslag till beslut 
Kultur och fritidskontoret föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget då en 
utomhusbassäng inte är aktuell i nuläget, men kultur- och 
fritidsnämnden tar med sig synpunkter om geografisk placering om 
frågan blir aktuell i framtiden. 

Rapporter 

Delegationsbeslut 

Anmälningar 
Kommunfullmäktiges beslut § 20 - Val av ledamöter och ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden 2019-2022, KS 18/0509 

Kommunfullmäktiges beslut § 35 - Entledigande av Mohamed Guez Guez (M) 
från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden, KS 19/0067 

Kommunfullmäktiges beslut § 36 - Val av ny ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden efter Mohamed Guez Guez (M), KS 19/0068 

Information till förtroendevalda - Arbetsmiljöverket besöker regioner och 
kommuner, 2017/061088 

Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2019-01-22 

Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2019-02-21 

Mattias Peterson (C) 
Ordförande 
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