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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-24

Plats och tid

Hembygdsgården, 2019-09-24 16:00-17:35

Ajournering

17:05-17:10

Beslutande

Övriga deltagare

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Mattias Peterson, ordförande (C)
Paul Gustafsson, 1:a vice ordförande
(M)
Stanislav Lewalski (M)
Naser Vukovic, 2:e vice ordförande (S)
Seid Alajbegovic (S)
Katarina Olofsson (SD)
Hibo Salad Ali (S)
Anders Eklöf (L)
Linus Stefansson (KD)
Mats Zettmar (SD)

Kurshid Chowdhury (V)
Närvarande ersättare

Göran Söderqvist (C)
Marianne Stigle (L)
Susanne Engzell (S)
Leif Janson (S)

Hannah Rydstedt Nencioni
Karin Haglund, kommunsekreterare

Utses att justera

Seid Alajbegovic (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2019-10-01,
kl, 15:30

Paragrafer

§§ 36 – 41, 43 - 45

Underskrifter

Sekreterare

..................................................................
Karin Haglund

Ordförande

..................................................................
Mattias Peterson (C)

Justerare

..................................................................
Seid Alajbegovic (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-24

Datum för anslags uppsättande:

2019-10-01

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

.....................................................................
Karin Haglund
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 36

Sammanträdesdatum:

2019-09-24

Verksamhetsrapport augusti 2019
Dnr KFN 19/0104

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsrapport augusti 2019 i
enligt med Kultur- och fritidskontorets förslag.

Reservationer och särskilda uttalanden
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic och Hibo Salad Ali (S) deltar inte i
beslutet.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden visar efter augusti ett överskott på 541 000 kr. Den
positiva avvikelsen beror helt och hållet på att en översyn och rättning av
avskrivningstider på komponenter har genomförts.
Kultur- och fritidskontorets prognos för helåret är positiv och verksamheterna
kommer klara sin inom ram.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterat den 9 september
2019.

•

Bilaga 1 Verksamhetsrapport augusti 2019.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsrapport augusti 2019 i
enligt med Kultur- och fritidskontorets förslag.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Ekonomistaben

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 37

Sammanträdesdatum:

2019-09-24

Underlag till budget 2020
Dnr KFN 19/0005

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlaget och sänder det vidare för
politisk beredning.

Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD) och Mats Zettmar (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut enligt följande:
”Sverigedemokraterna motsätter sig avyttring av Tibblegården eftersom det är
den enda samlingslokalen för de boende i Håtuna, Håbo-Tibble. I området
finns stor sammanhållning. Det finns dessutom ingen lokal alls för
ungdomarna, så de är hänvisade till aktiviteter på Klockarbackens IP.
Besparingen är inte realistisk, då avstyckning och försäljning inte låter sig
göras 2020. VA anslutningen på 200 000 är ingen besparing, då det är en
investering och den kommer bara att belasta budgeten med
kapitaltjänstkostnaden. Tibblegården kan utvecklas med verksamhet för
ungdomar mellan 9-14 år (After school).”

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har i dag en slimmad verksamhet med barn och
ungdomar som den viktigaste målgruppen. Upplands-Bro ska erbjuda ett brett
utbud inom kultur- och fritidsområdet av god kvalité. Alla invånare ska ha
möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, kön, funktionsvariation,
intressen och ekonomi.
Kultur- och fritidsnämnden har enligt budgetdirektiven samma ramar för
driften som 2019 vilket innebär 70 452 000 kronor. Utöver detta har nämnden
fått utökade kapitalkostnader för nya sporthallen och aktivitetsparken.
Sammanlagda kapitaltjänstkostnader uppgår till 19 168 000 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås tilldelats en utökad investeringsbudget
med 23,5 miljoner för reinvesteringar.
Löne- och prisökningar uppgår under 2020 till 1 410 000 kronor och totalt
behöver nämnden effektivisera/spara 4 340 000 kronor vilket är sex procent av
den totala budgeten.
Utöver dessa kostnadsberäknade satsningar/tillägg är nämndens vilja att
utveckla Kvistaberg som besöksmål och kulturnav. Detta kräver en stor
satsning och prioriteringar inom nämndens budget och mellan verksamheter.
Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen att verksamheten kan genomföras
inom ram genom ett flertal åtgärder.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-24

Konsekvenserna för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter låter sig inte
göras lätt med effektiviseringar då flera av verksamhetsområdena är relativt
små. Största delen av nämndens budget är fasta kostnader så som lokal-,
personal-, it- och kapitaltjänstkostnader. Under de senaste åren har nämnden
flaggat för stort behov av underhåll av fastigheter med ökade driftkostnader
som följd samt förstärkning i personalgruppen bland annat på grund av
situationen i Bro men också ökande krav från medborgarna.

Beslutsunderlag
•
•
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterat den 9 september 2019.
Bilaga 1 Underlag till budget 2020
Bilaga 2 Konsekvenser av föreslagen ram 2020

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlaget och sänder det vidare för
politisk beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Sverigedemokraterna yrkar genom Katarina Olofsson (SD) på återremiss av
ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Han ställer dem mot
varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till
beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 38

Sammanträdesdatum:

2019-09-24

Utveckling av Kvistaberg
Dnr KFN 19/0151

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för förslaget till utveckling av Kvistaberg.
Kontoret får i uppdrag att ta fram statusbesiktningar på byggnaderna och
därefter återrapportera till nämnden för vidare ställningstagande.

Sammanfattning
Utredningen presentera möjligheter, utmaningar och förslag på hur UpplandsBro kommun kan utveckla Kvistaberg till ett besöksmål samt mötesplats för
föreningar inom vissa verksamhetsområden. Texten bygger delvis på tidigare
formuleringar som gjorts om Kvistabergs framtid.
Utredningen har utförts av Sara Hagström Yamamoto, kulturmiljöansvarig i
kommunen som också ansvarar för förvaltningen av Kvistaberg.
Utvecklingsplanen presenterar ett antal åtgärder som krävs för att utveckla
Kvistaberg enligt ovanstående mål. Ett nästa steg är att kostnadsberäkna
uppräknade fastighetsförbättringar.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse Utveckling av Kvistaberg KFN 19/0151 daterad 201909-05.

•

Bilaga 1 utvecklingsplan Kvistaberg 20190826

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för förslaget till utveckling av Kvistaberg.
Kontoret får i uppdrag att ta fram statusbesiktningar på byggnaderna och
därefter återrapportera till nämnden för vidare ställningstagande.

Protokollsanteckning
Katarina Olofsson (SD) och Mats Zettmar (SD) medges lämna följande
protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna anser att projektet borde kostnadsberäknas i tidiga
skeden, för att tydliggöra projektets storlek. ”En utveckling kräver en
omfattande och långsiktig satsning över flera år och kräver en tydlighet i
kulturmiljöuppdraget i sin helhet inom kommunen”. Därför bör en inventering
av kommunägda kulturbyggnader utföras och deras underhållsbehov beräknas
och utredas hur de kan nyttjas och hur de kan utvecklas.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-24

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kulturavdelningen, Kulturscen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 39

Sammanträdesdatum:

2019-09-24

Remiss - Ansökan om särskilt stöd för
elitidrottsförening, Kungsängens IF
Dnr KFN 19/0064

Beslut
Kultur- och Fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets yttrande
som sitt eget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tagit emot en ansökan från Kungsängens IF gällande
särskilt stöd för elitidrottsföreningar. Kommunstyrelsen har skickat ärendet på
remiss till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande i ärendet innan beslut fattas i
Kommunstyrelsen.
I ansökan framgår att Kungsängens IF:s herrseniorlag de senaste två åren har
lyckats avancera två divisioner i seriesystemet vilket är glädjande. En
konsekvens av framgångarna är dock de ökade kostnaderna för att bedriva en
verksamhet på en högre nivå. I ansökan framkommer att Kungsängens IF inte
har hunnit anpassa organisation och intäkter till de snabbt ökade utgifterna.
Tills en anpassning har skett med bland annat ökade sponsorintäkter önskar
Kungsängen IF bidrag från kommunen som skulle kunna hjälpa föreningen att
undvika att barn- och ungdomsverksamheten till stor del finansierar
senioridrotten. Kungsängens IF ansöker om 200 000 kr.
Kungsängen Ifs herrlag har lyckats avancera i seriespelet och endast 3,2
procent av Sveriges alla seriespelande lag, ca 2000, lag spelar i en högre
division. Detta är en mycket fin bedrift. Dessutom har klubben lyckats ta sig hit
med egna spelare. Spelare som är skolade i den egna ungdomsverksamheten
och som stannat kvar för att utvecklas och utveckla fotbollen i Upplands-Bros
kommun.
Kultur och Fritidskontoret tycker att föreningen lyfter en viktig aspekt när det
gäller att barn och ungdomsverksamhet inte ska finansiera senioridrott. Kulturoch fritidskontoret bistår med resurser som finns inom anläggningen
Kungsängens IP. Om föreningen vill ha råd och stöd med hantering av
fundraising och sponsorer kan Kultur- och fritidskontoret bistå med vägledning
av expertis. Kultur- och fritidskontoret har inte möjlighet att bidra med
kontanta bidrag inom verksamhetsåret 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-24

Beslutsunderlag
•

Kultur- och Fritidskontorets yttrande den 21 juni 2019.

•

Ansökan om särskilt stöd för elitidrottsförening, Kungsängens IF

Förslag till beslut
Kultur- och Fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets yttrande
som sitt eget till Kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 40

Sammanträdesdatum:

2019-09-24

Svar på remiss på namnpolicy
Dnr KFN 17/0228

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden välkomnar ett policydokument som förtydligar
processen för namntilldelning och antar Kultur- och fritidskontorets yttrande
och överlämnar det till Tekniska nämnden som sitt eget med tillägget att
namnpolicyn ska kompletteras med innebörd av begrepp jämställdhet och
jämlikhet relaterat till själva sakfrågan.

Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD) och Mats Zettmar (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut med tilläggsyrkande enligt följande:
”Namnpolicyn skall baseras på bevarandet av kulturarvet. Detta innebär att vid
nybyggnation skall nya gator/vägar/kommunikationsleder, i mesta möjliga grad
utgå ifrån de gamla orts-namnen/beteckningarna och namnges därefter. I de fall
detta av någon anledning inte är möjligt/applicerbart, kan ”fantasi”-namn
accepteras.”

Sammanfattning
Tekniska nämnden har ansvar för att namnsätta vägar och strategiska platser i
kommunen. Namnberedningsgruppen har arbetat fram ett förslag till
namnpolicy för Upplands-Bro kommun. Namnpolicyn beskriver vilka ramverk
vi har att förhålla oss till och vilka grundprinciper som bör vara vägledande för
namnvården i Upplands-Bro kommun.
Ett tidigare förslag sändes ut på remiss den 7 november 2017. Kultur- och
fritidsnämnden besvarade denna remiss med ett yttrande vid
nämndsammanträde den 22 maj 2018. Kultur- och fritidsnämndens hade inga
invändningar gällande detta förslag.
Namnberedningsgruppen har efter inkomna remissvar arbetat om namnpolicyn
och Tekniska nämnden beslutade den 24 maj 2019 att åter sända namnpolicyn
på remiss.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kultur- och fritidskontorets yttrande den 10 september 2019.

•

Namnpolicy – remissutkast den 3 maj 2019.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-24

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden välkomnar ett policydokument som förtydligar
processen för namntilldelning och antar Kultur- och fritidskontorets yttrande
och överlämnar det till Tekniska nämnden som sitt eget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) Hibo Salad Ali (S) yrkar på ett tillägg
till kontorets förslag till beslut enligt följande:
”Komplettera namnpolicyn med innebörd av begrepp jämställdhet och
jämlikhet relaterat till själva sakfrågan.”
Katarina Olofsson (SD) och Mats Zettmar (SD) yrkar bifall till kontorets
förslag med tilläggsyrkande enligt följande:
”Namnpolicyn skall baseras på bevarandet av kulturarvet. Detta innebär att vid
nybyggnation skall nya gator/vägar/kommunikationsleder, i mesta möjliga
grad utgå ifrån de gamla orts-namnen/beteckningarna och namnges därefter. I
de fall detta av någon anledning inte är möjligt/applicerbart, kan ”fantasi”namn accepteras.”

Beslutsgång
Ordföranden finner att det utöver kontorets förslag till beslut finns två
tilläggsyrkanden. Ordförande frågar först om nämnden kan fatta beslut i
enlighet med kontorets förslag och finner bifall. Ordföranden finner därefter att
nämnden bifaller socialdemokraternas tilläggsyrkande och avslår
sverigedemokraternas tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande

11 (18)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 41

Sammanträdesdatum:

2019-09-24

Yttrande över förslag till detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning för
Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl)
Bro, nr 1901, KS 17/0322
Dnr KFN 19/0122

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets yttrande
som sitt eget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 29 maj 2019 § 28, sänds förslag till
detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.), nr 1901, ut för samråd.
Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Kockbacka nya
trafikplats, direkt norr om E18. Inom området föreslås en
drivmedelsanläggning med fullservice inklusive butik och biltvätt, en
vägrestaurang samt en entréplats/besöksparkering med sittplatser och
informationsskylt till Lejondals naturreservat. I förslaget ingår en gång-och
cykelväg längs med E18, från Finnsta till planområdet.
Del av planområdet ligger inom strandskydd för Lejondalssjön. Kommunen har
för avsikt att upphäva strandskyddet inom den del av planområdet som
omfattas av strandskydd.
Den föreslagna detaljplanen innebär att tillgängligheten till naturreservatet och
området runt Lejondalssjön förbättras, vilket är positivt. Det är också mycket
bra att gång- och cykelvägen smalnas av för att ta hänsyn till intilliggande
fornlämning.
Detaljplanens gång- och cykelväg längs E18 innebär skada på en befintlig äldre
färdväg. Skadan är dock inte av en skala att invändningar finns mot föreslagen
vägsträckning. Med den moderna gång- och cykelvägen skapas möjligheten att
få bra tillträde och skyltning till den gamla vägen, vilket bör nämnas i
detaljplanen. Det föreslås även att detaljplanen tydligare lyfter fram att
information om Lejondals naturreservat också ska innehålla information om
kulturvärden i området.
Kultur- och fritidskontoret har inga invändningar mot förslaget under
förutsättning att de oskyddade trafikanterna kan nå planområdet från alla håll
genom säkra gång- och cykelvägar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-24

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2019.

•

Samrådshandlingar, förslag till detaljplan för Trumpetartorp (del av
Finnsta 2:5 m. fl.), Bro, nr 1901

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets yttrande
som sitt eget till Kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 42

Sammanträdesdatum:

2019-09-24

Svar på remiss - Namnsättning inom
detaljplan "Brogård 1:84 m.fl
(Tegelhagen), nr 1402, Bro, Södra
delen, TN 18/0200
Dnr KFN 19/0149

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på namnberedningens
förslag.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Ett nytt bostadsområde inom detaljplan ”Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen), nr
1402, Bro” är under projektering. Det är ett område som gränsar till Ginnlögs
väg i norr och Kvistabergsviken, Mälaren i söder, samt bostadsområdet
Rättarboda och Rösaringvägen/Jurstabergsvägen i öster och Brogård/Bro Hofs
golfbana i väster. I södra delen av området ligger det före detta tegelbruket och
Fiskartorp. Detaljplanen har vunnit laga kraft.
Remiss för namnsättning av områdets norra del har tidigare varit utsänt. Denna
remiss gäller för områdets södra del samt ett reviderat förslag för en väg och ett
torg i norra delen. Det reviderade förslaget är ett resultat av de remissvar som
inkom förra gången.
Namnberedningsgruppen har tagit fram förslag till namnsättning av vägar,
gång- och cykelvägar, torg, parker och dammar inom södra delen av området,
samt en väg och ett torg i norra delen. Namnberedningsgruppen föreslår för
lokalgatorna namnen Landbovägen, Rälsbanevägen, Sköna Ro-vägen,
Tegelladans väg, Ångaren Hillersjös väg och Ångaren Brages väg.
För torgen föreslås Torparetorget, Tegelhagstorget, Brännmästartorget och
Kolgårdstorget.

För parkerna föreslås Vårlandsparken, Vita Björn-parken, Tegelparken,
Pråmparken, Brageparken, Ångbåtsparken och Kolgårdsparken.
För dagvattendammarna föreslås Vita Björn-dammen, Tegeldammen och
Pråmdammen.
Kulturpromenaden som är tänkt ska sträcka sig längs med hela området
föreslås få namnet Sköna Ro-stigen.
Kultur- och fritidskontoret har inga synpunkter på namnberedningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-24

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2019

•

Remiss angående namnsättning inom detaljplan ”Brogård 1:84 m.fl.
(Tegelhagen), nr 1402, Bro” södra delen.
o Bilaga 1 - Karta namnsättning inom detaljplan "Brogård 1:84
m.fl. (Tegelhagen), nr 1402, Bro" södra delen.
o Bilaga 2 – Historik namnsättning inom detaljplan ”Brogård 1:84
m.fl. (Tegelhagen), nr 1402, Bro” södra delen.

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på namnberedningens
förslag.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kultur- och fritidsnämnden

§ 43

2019-09-24

Rapporter
1. Temaärende: Kerstin Molander berättar om Hembygdsgården i
Kungsängen.
2. Kultur- och fritidskontorets rapport:

Justerandes sign

▪

Miljödiplomering

▪

Sjukfrånvaro, personalomsättning, KIA
(incidentrapporteringar)

▪

Trygghetscenter ska startas upp i Brohuset och just nu
sitter arkitekterna och ritar på tänkbar disposition så att
alla verksamheter får plats på ett bra sätt.

▪

Kungsängens IP och tvisten med Peab har varit en lång
process men är nu förhoppningsvis i sitt slutskede.

▪

HBTQ- utbildning – Jämställdhet

▪

Den 24 september 2019 lanseras Stockholms läns
museums app Upptäck konsten i Upplands-Bro – en app
som guidar dig till den offentliga konsten i kommunen
och även i Solna, Huddinge, Täby, Nacka och Värmdö.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-09-24

§ 44

Delegationsbeslut

1.

Tillförordnad Kultur- och fritidschef under sommaren 2019.

2.

Grundbidrag 2019, Synskadades RF Järfälla-Upplands-Bro.

3.

Förstärkt Grundbidrag 2019, Kungsängens Sportklubb.

4.

Grundbidrag 2019, Kalevan Seniorit.

5.

Grundbidrag 2019, PRO Bro.

6.

Grundbidrag 2019, Friluftsfrämjandet Kungsängen - Bro.

7.

Grundbidrag 2019, SPF Seniorerna Vikingarna Upplands-Bro.

8.

Grundbidrag 2019, PRO Kungsängen 2019.

9.

Grundbidrag 2019, Tibble Kungsängens Bordtennisklubb.

10.

Grundbidrag 2019 Upplands-Bro gymnasiet.

11.

Grundbidrag 2019, Synskadades RF Järfälla-Upplands-Bro.

12.

Grundbidrag 2019 Hjärt- och lungsjukas förening
Järfälla/Upplands-Bro.

13.

Grundbidrag 2019, Unga Örnar Upplands-Bro och Österåker.

14.

Grundbidrag 2019, Föreningen Upplands-Bro/ Bålsta Basket.

15.

Förstärkt Grundbidrag 2019, Bro IK.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-24

§ 45

Anmälningar

1.

Kommunfullmäktiges beslut § 122 - Val av ny ersättare i Kulturoch fritidsnämnden efter Mohamed Guez Guez (M)

2.

Kommunstyrelsens beslut § 69 - Internt miljöstipendium i
Upplands-Bro kommun för 2018

3.

Kommunstyrelsens beslut § 81 - Delårsbokslut januari till april
2019 med helårsprognos för 2019

4.

Bygg- och miljönämndens beslut § 83 - Val av ledamöter till
Stipendiekommitté, 2019-08-29, BMN 19/0007

5.

§39 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den
24 maj 2019

6.

§40 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den
24 maj 2019

7.

Kommunfullmäktiges beslut § 109 Motion om ett kulturhus som
är ett kulturhus

8.

Kommunfullmäktiges beslut § 141 - Medborgarförslag om att
utveckla motionsspåret i Bro och ge möjlighet till cykling i
skogen

9.

Kommunfullmäktiges beslut § 142 - Medborgarförslag om
förlängd tid för badbryggorna i Stigstorp

10.

Remiss angående namnsättning inom detaljplan ”Brogård 1:84
m.fl.
(Tegelhagen ), nr 1402, Bro”, södra delen

11.

Kommunstyrelsens beslut § 82 - Direktiv till budget 2020 och
plan för 2021-2022

12.

Samråd om förslag till detaljplan för Trumpetartorp (del av
Finnsta 2:5
m.fl.), Bro, nr 1901, KS 17/0322

Justerandes sign

13.

Ärendet överförs till Kultur- och fritidsnämnden för beslut Medborgarförslag om en parkourbana

14.

Kommunstyrelsens beslut § 44 Årsredovisning 2018 för
Upplands-Bro kommun

15.

Returnering av arbetsmiljöansvar i Blåhuset

16.

Delegationsbeslut om upplåtelse av offentlig plats, Lillsjön
Scenen, 2019-08-10 -- 2019-08-11
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