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Kultur- och fritidsnämnden kallar till sammanträde 
Tid: tisdagen den 19 oktober 2021, kl. 15:00 

Plats: digitalt via Teams 

Ordförande: Mattias Peterson (C) 

Sekreterare: Emine Korkmaz 

Beredningen sammanträder den 12 oktober kl. 15:00 digitalt via 
Teams. 
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:  onsdagen den 27 oktober 2021, kl. 09.00 

Temaärende – Omdaning Bro 

Beslutsärenden 

1.  Verksamhetsplan 2022 Kultur-och fritidsnämnden 
KFN 21/0186 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsplan 2022 
Kultur- och fritidsnämnden 
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2.  Inventering av lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 
2021-2030 
KFN 21/0173 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och 
fritidskontorets inventeringsrapport och skickar den vidare för 
fortsatt politisk beredning. 

3.  Förstudie om förutsättningar att inrätta ett 
kulturreservat i Upplands-Bro kommun 
KFN 20/0070 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förstudien om 

förutsättningar att inrätta ett kulturreservat i Upplands-Bro 
kommun. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 
ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett 
aktuellt kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun i 
samverkan med Kommunstyrelsen. 

4.  Svar på medborgarförslag om att bygga en korthåls 
discgolfbana i Brunna 
KFN 21/0044 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget men går 
inte vidare med förslaget om att anlägga en till discgolfbana i 
kommunen till förmån för underhåll av befintliga banor samt för 
möjlighet att bredda med nya fritidsaktiviteter för medborgare och 
besökare.  

  



 
 

 

KALLELSE 3 (3)  

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Datum     
  2021-10-07     

 

5.  Svar på medborgarförslag om att utveckla Hällkana 
friluftsområde med större parkering och fler 
motionsspår 
KFN 21/0067 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och 
konstaterar att Hällkana har utvecklats i den riktning som 
medborgaren önskar. Kultur- och fritidsnämnden tar med sig övriga 
förslag om fortsatt utveckling inför kommande satsningar i området. 

6.  Svar på medborgarförslag om att ordna belysning 
och dränering i motionsspåret vid Lillsjön 
KFN 21/0068 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och 
konstaterar att det pågår arbete som motsvarar förslaget. Elljusspår 
kommer att monteras längs motionsslingan och underhåll av 
motionsspåren sker kontinuerligt.  

Rapporter 
• Kultur- och fritidschefens rapport 

Anmälningar 
1. Protokoll från kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2021-09-21 

Mattias Peterson (C) 
Ordförande 
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