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Kultur- och fritidsnämnden kallar till sammanträde 
Tid: tisdagen den 31 mars 2020, kl. 16:00 

Plats: Stora scenen, Kulturhuset, Kungsängen 

Ordförande: Mattias Peterson (C) 

Sekreterare: Karin Haglund 

Beredningen sammanträder den 24 mars kl. 16:00 i rum 
Dävensö, plan 6 Kulturhuset, Kungsängen 
 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Naser Vukovic (S) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 7 april 2020, kl. 16:00 

Temaärende – Utgår 

Beslutsärenden 

1.  Underlag till budget 2021 Kultur- och fritidsnämnden 
KFN 20/0046 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar underlag till budget 2021 till 
Kommunstyrelsen som underlag för beredning av budget 2021. 

2.  Revidering av taxor för Bro simhall 
KFN 20/0057 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Kultur- och 
fritidskontorets förslag om revidering av taxor för Bro simhall och 
sänder det vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
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3.  Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020 
KFN 20/0069 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka vidare ansökan om 
stöd för projektet Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020 till 
kommunstyrelsen för beslut. Totalt ansöks om 650 000 kr fördelat 
på: 

• 225 000 kr öppen sporthall 

• 200 000 kr till lovaktiviteter 

• 225 000kr till JobBron 

4.  Samrådsyttrande - Detaljplan för Tibbleängen, del av 
Kungsängens-Tibble 1:470 m fl  
KFN 18/0023 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur- och fritidskontorets förslag 
till yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 
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5.  Definition av elitnivå för idrottsföreningar i Upplands-
Bro kommun 
KFN 20/0056 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta om att 
följande definitioner av begreppen ”elitidrottsförening” samt 
”elitnivå” ska användas i Upplands-Bro kommun: 

Elitidrottsförening 

• En elitidrottsförening bedriver en krävande, specialiserad och 
organiserad idrottsverksamhet med uttalade prestations- och 
resultatmål och har individer och/eller lag som deltar i senior-
SM. 

Elitnivå 

• Deltagare i senior-SM i individuella idrotter.  

• De två högsta divisionerna i fotboll för seniorer.  

• För övriga lagidrotter gäller spel i högsta serien för seniorer 
på nationell nivå samt att det finns minst två nivåer. 

6 Aktivitetsstöd 2020 med anledning av Covid-19 

KFN 20/0072 

Förslag till beslut 

Kultur - och fritidsnämnden beslutar om följande åtgärder för att 
underlätta för föreningslivet i Upplands-Bro kommun: 

1. Ta bort alla avbokningsavgifter i kommunens anläggningar till 
föreningslivet under vårterminen 2020. 

2. Det lokala aktivitetsstödet vårterminen 2020 ska baseras på vårterminen 
2019 års aktivitetsstöd.  

3. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att besluta om beslutspunkt 1-2 
också kan komma att gälla också under höstterminen 2020.  
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Rapporter 
• Kultur- och fridschefens rapport 

Delegationsbeslut 
 

1. Socialnämndens beslut § 95 - Översyn av ansvar för bidragsutbetalning 
till föreningar inom funktionshinderområdet 

2. Deltagande i seminarium "Stockholmstinget" 
3. Jämställdhetsbonus 2019 

Anmälningar 

1. Kommunstyrelsens beslut § 150 - Revidering av Kommunstyrelsens 
delegationsordning 

2. Meddelande inför antagande av detaljplan Köpmanvägen (Härnevi 1:71 
m.fl.), nr 1502, Bro 

3. Kommunfullmäktiges beslut § 265 - Övergripande mål och budget 
2020 med planering för 2021–2022 

4. Kommunstyrelsens beslut § 47 - Svar på medborgarförslag om att se 
över bidragssystemet Snabb Slant 

5. Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2019-11-24 
6. Bygg- och miljönämndens beslut § 114 - Val av ledamot till 

Stipendiekommittén efter Jan Westin (S) 
7. Bygg- och miljönämndens beslut § 113 - Entledigande av Jan Westin 

(S) som ledamot i Stipendiekommittén 
8. Kommunstyrelsens beslut § 149 - Svar - Ansökan om särskilt stöd till 

elitidrottsförening - Kungsängens IF 
9. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 69 - Översyn av ansvar för 

bidragsutbetalning till pensionärsföreningar 
10. Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 4 

mars 2020 - Åtgärdsprogram i Bro tätort för Broviken 
11. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 

2020 - Taxa för kopiering mm av allmänna handlingar i Upplands-Bro 
kommun 

12. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 
2019 - Svar på medborgarförslag om att anlägga en crossbana i 
kommunen 

13. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 
2019 - Svar på Medborgarförslag om att häva eller justera 
cykelförbudet i Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 

14. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 
2019 - Svar på medborgarförslag om tillgänglighet till natur och sjö 

15. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 
2019 - Svar på medborgarförslag om att bekämpa vass i Lillsjön 



 
 

 KALLELSE 5 (5)  

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Datum     
  2020-03-26     

 

16. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 
2020 - Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 
16 § arkivlagen 

17. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019 - Nytt reglemente för arvoden och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 

18. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019 - Entledigande av Sofia Ogenvall (KD) som ersättare i 
Kultur- och fritidsnämnden 

19. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december 2019 - Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Susanne Engzell (S) 

20. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 
2020 - Lokalbehovsrapport 2020 

21. Påverkan på rutiner vid kommunala verksamheter för hanteringen av 
covid-19 efter ny inriktning från Region Stockholm 

22. Begäran om yttrande - Motion om att bygga en träningshall i anslutning 
till befintlig Bro sporthall, KS 19/0479 

Mattias Peterson (C) 
Ordförande 
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