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Kultur- och fritidsnämnden kallar till sammanträde 
Tid: tisdagen den 23 mars 2021, kl. 15:00 

Plats: Distans via TEAMS 

Ordförande: Mattias Peterson (C) 

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

Beredningen sammanträder den 16 mars 2021 kl. 15:00 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Katarina Olofsson (SD) 
Dag för justering, förslag:  onsdagen den 31 mars 2021, kl. 09:00 

Temaärende – Underhållsplaner fastigheter samt Lillsjö friluftsgård 

Beslutsärenden 

1. Utredning fritidsbank i Upplands-Bro
KFN 21/0041

Förslag till beslut
Kultur och Fritidsnämnden beslutar skicka vidare Utredning
fritidsbank i Upplands-Bro kommun som bilaga till Underlag till
budget 2022 för vidare politisk beredning.

2. Utredning – Solceller Kungsängens IP
KFN 21/0039

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för återrapporteringen och
beslutar att installation av solceller ska ingå i underlag för budget
2022.
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3.  Yttrande - lokalbehovsrapport 2022-2024 
KFN 21/0049 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut gällande remiss till 
nämnderna om lokalbehovsrapporten den 17 mars 2021. Handlingar 
till ärendet kompletteras efter Kommunstyrelsens beslut. 

4.  Budgetunderlag 2022 med planering för 2023-2024 
Kultur- och fritidsnämnden 
KFN 21/0003 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlag till budget 2022 och 
beslutar enligt Kultur- och fritidskontorets förslag och lämnar det 
vidare för politisk beredning.    

5.  Regler för tilldelning av Årets Upplands-Broförening 
KFN 21/0037 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar regler för tilldelning av Årets 
Upplands-Broförening 

6.  Stöd till kultur- och fritidsverksamhet 2021 
KFN 21/0038 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer: 

• Grundbidraget (x) till 70 kr/bidragsberättigad medlem. 

• Aktivitetsbidraget (y) till 70 kr/aktivitetstillfälle. 

• Det förstärkta grundbidraget (z) till 80 tkr. 

• Riktat driftbidrag till 85% av driftkostnaderna.  

• Jämställdhetsbonusen till 15 tkr. 

• Årets Upplands-Broförening 15 tkr.  
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7.  Yttrande om urval av tre namn inför omröstning om 
namnsättning av ny sporthall i Tibble, Kungsängen 
KFN 21/0042 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Kultur- och 
fritidskontorets förslag och förordar att ersätta namnberedningens 
förslag U-Brohallen med Kungsbrohallen. 

8.  Yttrande - Samråd om förslag till detaljplan för del av 
Tång 2:5 m.fl. nr 1906 
KFN 21/0033 

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

9.  Yttrande - Motion om skidspår med konstsnö 
KFN 20/0228 

Förslag till beslut 
Kultur och Fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets yttrande 
som sitt eget och överlämnar det till Kommunfullmäktige. 

10.  Svar på medborgarförslag om att bygga ett utegym 
vid Hällkana friluftsområde 
KFN 20/0261 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och 
beslutar att ge Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att uppföra ett 
utegym vid Hällkana friluftsområde under 2021.   

11.  Lokala åtgärder för kultur- och fritidsverksamhet med 
anledning av Covid-19 
KFN 21/0040 

Förslag till beslut 
Ärendet kan tillkomma vid nya restriktioner med anledning av 
Covid-19. 
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Rapporter 
• Kultur- och fritidschefens rapport. 

Anmälningar 

1. Kommunstyrelsens beslut § 15 - Anvisningar budget 2022-2024 
2. Protokoll Kultur- och Fritidskontorets Samverkansgrupp, 2021-02-09 
3. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2-03-1--20 

- Uppdrag till kommundirektören med anledning av 
dataskyddsombudets årsrapport 

4. Kommunfullmäktiges beslut § 15 - Val av ny ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Rolf Ringstrand (SD) 

5. Kommunfullmäktiges beslut § 11 - Entledigande av Rolf Ringstrand 
(SD) som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 

 

Mattias Peterson (C) 
Ordförande 

 


	Kultur- och fritidsnämnden kallar till sammanträde
	Tid: tisdagen den 23 mars 2021, kl. 15:00
	Plats: Distans via TEAMS
	Ordförande: Mattias Peterson (C)
	Sekreterare: Karin Haglund

	Beredningen sammanträder den 16 mars 2021 kl. 15:00
	Inledning
	Temaärende – Underhållsplaner fastigheter samt Lillsjö friluftsgård
	Beslutsärenden
	Rapporter
	Anmälningar

	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut

