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Kultur- och fritidsnämnden kallar till sammanträde 
 
Beredningen sammanträder den 30 november kl 15:00 digitalt 
via Teams 

Tid: tisdagen den 7 december 2021, kl 15:00 

Plats: Digitalt via Teams 

Ordförande: Mattias Peterson 

Sekreterare: Johanna Thåström 
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:  måndagen den 13 december 2021, kl 15:00 

Temaärende – Omdaning Bro och Kultur- och fritidspolitisk strategi 

Beslutsärenden 

1.  Yttrande - Detaljplan Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 
m.fl.), nr 2003 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag 
till yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

2.  Yttrande - Detaljplan Klövberga etapp 1 (Bro-Önsta 
2:13 m.fl.), nr 1506, Bro, Upplands-Bro kommun 
 

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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3.  Yttrande - Samråd gällande förslag till ändring av 
byggnadsplan för del av Björknäs, (området 
Sågbacken), Bro Nr 5601 inklusive dess ändring 
Ä8104 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag 
till yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

4.  Yttrande - Samråd gällande förslag till ändring av 
byggnadsplan för del av Björknäs, (området 
Verkaviken), Bro Nr 6302 inklusive dess ändring 
Ä8105. Ä6302 Dnr KS 21/0556 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag 
till yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

5.  Svar på medborgarförslag om basketkorgar vid 
Råbystigen i Bro 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och 
konstaterar att nya basketkorgar till basketplanen vid Råbystigen 
redan är uppsatta enligt medborgarens önskemål. 
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6.  Svar på medborgarförslag om att anlägga en 
pumptrackbana under motorvägsbron vid 
Kungsängens IP 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och ger 
kultur- och fritidskontoret i uppdrag att beakta förslaget om att 
anlägga en pumptrackbana i den pågående förstudien gällande 
utveckling av Kungsängens IP samt inför fortsatt planering av 
utveckling för Bro IP med start 2022. 

7.  Svar på medborgarförslag om att ordna en ny 
badplats i Svartviken/Ryssgraven 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och 
konstaterar att en översyn av stränder i kommunen har påbörjats och 
att förslaget om badplats vid Svartviken/Ryssgraven kommer att ingå 
i denna översyn.  

8.  Svar på medborgarförslag om utomhusbad, 
relaxavdelning samt bassänger för yngre barn 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslagen och 
konstaterar att det pågår flera projekt och utredningar med 
målsättningen att öka tillgång till badmöjligheter, vattenlek och 
fritidsaktiviteter i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden kommer 
att beakta förslag om plaskdammar och utomhusbassäng i 
förstudierna för Kungsängens IP och Bro IP. Kultur- och 
fritidsnämnden tar även med sig önskemål om en relaxavdelning 
inför framtida satsningar på simhall i kommunen. 
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9.  Jämställdhetsbonus för föreningar 2021 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tilldelar årets jämställdhetsbonus 2021 
om 15 000 kr till föreningen Bro IK för arbetet med Ungt ledarskap 
och Brotjejernas fotboll.  

Rapporter 

Delegationsbeslut 

Anmälningar 
Remiss - Bygglov för tillbyggnad av bostadshus, Kungsängens-Tibble 1:139 
BYGG.2021.415 

Kommunfullmäktiges beslut § 123 - Svar på motion om badplats och park i 
Vållsvik 

Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp, 2021-05-24 

Kommunfullmäktiges beslut § 155 - Tertialrapport 2 - 2021 med delårsbokslut 

Kommunfullmäktiges beslut § 153 - Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag höst 2021 

Kommunfullmäktiges beslut § 156 - Entledigande av Ylva Henriksson (KD) 
som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut § 157 - Val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Ylva Henriksson (KD) 

Mattias Peterson (C) 
Ordförande 
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