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Kultur- och fritidsnämnden kallar till sammanträde 

Tid: tisdagen den 16 februari 2021, kl. 15:00 (observera tiden!) 

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. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Naser Vukovic (S) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 22 februari 2021, kl. 13:00, e-
signering 

Temaärende – Sparks-rapporten 
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Beslutsärenden 

1.  Verksamhetsberättelse 2020 - Kultur- och 
fritidsnämnden 

KFN 21/0006 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 

2020 i enlighet med kultur- och fritidskontorets förslag och 

överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av 

intern kontrollplan 2020 för Kultur- och fritidsnämnden i 

enlighet med kultur- och fritidskontorets förslag. 

2.  Lokala anpassningar och aktivitetsstöd med 
anledning av Covid-19 

KFN 21/0019 

Förslag till beslut 

Kultur - och fritidsnämnden beslutar om följande åtgärder och 

anpassningar för att underlätta för föreningslivet i Upplands-Bro 

kommun samt följa den regionala överenskommelsen och 

pandemilagen.  

1. Ta bort alla avbokningsavgifter i kommunens anläggningar 

till föreningslivet under vårterminen 2021. 

2. Det lokala aktivitetsstödet vårterminen 2021 ska baseras på 

vårterminen 2019 års aktivitetsstöd i de fall vårterminen 2021 

aktiviteter är färre än 2019. 

3. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att besluta om 

beslutspunkt 1-2 också kan komma att gälla också under 

höstterminen 2021. 

4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Kultur- 

och fritidskontorets förlag till lokala anpassningar för den 

egna verksamheten från och med den 23 februari 2021. 
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3.  Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2021 

KFN 21/0017 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om ändringar i Kultur- och 

fritidsnämnden delegationsordning 2021 enligt Kultur- och 

fritidskontorets förslag. 

4.  Förvärv av mark -del av Husby 2:1 (Ridanläggning 
Prästtorp) 

KFN 21/0026 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsätta medel för förvärv av 

del av Husby 2:1 enligt karta i bilaga Värdeutlåtande, del av Husby 

2:1 i Upplands-Bro kommun och föreslår Kommunfullmäktige att 

omfördela erforderliga medel från Kultur- och fritidsnämndens 

investeringsbudget till Kommunstyrelsen för genomförandet.  

5.  Entledigande av Linda Pettersson (S) som ledamot i 
stipendiekommittén 

KFN 21/0030 

Förslag till beslut 

Linda Pettersson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

stipendiekommittén. 

6.  Val av ledamot till stipendiekommittén 

KFN 21/0029 

Förslag till beslut 

Till ledamot i stipendiekommittén utses XX under resterande 

mandatperiod 2018-2022 
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Rapporter 

• Kultur- och fritidschefens rapport 

Delegationsbeslut 

1. Ordförandebeslut - Revidering av tidigare beslut om anpassning av 

verksamhet inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 

2. Ordförandebeslut - Revidering och förlängning av tidigare beslut om 

anpassning av verksamhet inom Kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde 

3. Ordförandebeslut - Revidering av anpassning av verksamhet inom 

Kultur- och fritidsnämndens verskamhetsområde 

4. Ordförandebeslut - revidering av tidigare beslut om anpassning inom 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet med anledning av Covid19 

5. Ordförandebeslut - Förlängning av anpassning av verksamhet inom 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde med anledning av råd 

för regionen på grund av Covid-19 

6. Ordförandebeslut - revidering av tidigare beslut och anpassning inom 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhets med anledning av Covid 19 

Anmälningar 

1. Motion om skidspår med konstsnö 

2. Samverkansprotokoll 2020-10-13 

3. Samverkansprotokoll 2020-11-17 

4. Remiss - Strategi för friluftsliv i Stockholms län 

5. Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde - 

Planuppdrag för Kungsängens IP 

6. Planuppdrag för Kungsängens IP 

7. Kommunfullmäktiges beslut § 189 - Val av ny ersättare i Kultur- och 

fritidsnämnden efter Linda Pettersson (S) 

8. Skrivelse från Svenska Ridsportförbundet - Skärpta restriktioner hot 

mot hästvälfärd 

9. Skrivelse från Vänsterpartiet angående avsaknad av beslutsunderlag 

Mattias Peterson (C) 

Ordförande 

 


