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Kultur- och fritidsnämnden kallar till sammanträde 
Tid: tisdagen den 20 oktober 2020, kl. 16:00 

Plats: Dävensö samt på distans via TEAMS 

Ordförande: Mattias Peterson (C) 

Sekreterare: Karin Haglund 

Beredningen sammanträder tisdagen den 13 oktober kl. 16:00 i 
Dävensö samt på distans via TEAMS. 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Seid Alajbegovic (S) 
Dag för justering, förslag:  onsdag den 28 oktober 2020, kl. 15:00 

Temaärende – Upplands-Bro kommuns stödsystem för kultur- och 
fritidsverksamhet   



 
 

 KALLELSE 2 (3)  

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Datum     
  2020-10-13     

 

Beslutsärenden 

1.  Remissvar - Detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr 2001 
KFN 20/0170 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontoret yttrandet 
för detaljplan Viby 19:3 som sitt eget och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen.  

2.  Svar på medborgarförslag om att bygga en 
anläggning för vattensporter som kräver draghjälp 
KFN 19/0210 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget men 
bedömer i enlighet med kultur- och fritidskontorets slutsats att det 
inte är aktuellt för Upplands-Bro kommun att bygga en 
vattensportanläggning. Det med hänsyn till den negativa inverkan en 
sådan anläggning skulle ha på natur- och djurliv i kommunens 
naturreservat. 

3.  Svar på medborgarförslag om att kommunen ska 
erbjuda brädspel, rollspel och figurspelsmöjligheter i 
Kulturhuset 
KFN 20/0121 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och ger 
Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att möjliggöra för det lokala 
föreningslivet att bedriva verksamhet i enlighet med 
förslagsställarens beskrivning.  
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4.  Svar på medborgarförslag om duschar vid badplatser 
KFN 20/0184 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget om att 
installera uteduschar på kommunens badplatser. 

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidskontoret i uppdrag 
att undersöka möjligheten att installera uteduschar på kommunens 
större badplatser.   

Rapporter 
• Kultur- och fritidschefens rapport 

Mattias Peterson (C) 
Ordförande 
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