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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

2020-03-31

Stora scenen, Kulturhuset, Kungängen 2020-03-31 16:00-16:15

Ajournering
Ledamöter
Beslutande

Mattias Peterson, ordförande (C)
Paul Gustafsson, 1:a vice ordförande (M)
Naser Vukovic, 2:e vice ordförande (S)
Hibo Salad Ali (S)
Anders Eklöf (L)
Mats Zettmar (SD)

Närvarande ledamöter via länk
(ej beslutande enligt politisk
överenskommelse 20-03-26)

Tjänstgörande ersättare

Ylva Henriksson (KD)

Katarina Olofsson (SD)
Linus Stefansson (KD)
Närvarande ersättare via länk

Khurshid Chowdury (V)

I enlighet med en skriftlig överenskommelse mellan gruppledarna den 26 mars 2020 om att
minska antalet beslutande i nämnder pga coronapandemin, infinner sig 7 beslutande
förtroendevalda vid Kultur- och fritidsnämnden den 31 mars 2020.

Hannah Rydsstedt Nencioni – kultur- och fritidschef
Karin Haglund - kommunsekreterare

Övriga deltagare

Naser Vukovic (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2020-04-07
kl. 16:00

Paragrafer

§§ 17 - 25

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

...................................................................
Naser Vukovic (S)

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-03-31

Datum för anslags
uppsättande:

2020-04-07

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

2020-04-30
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 17

Sammanträdesdatum:

2020-03-31

Underlag till budget 2021 Kultur- och
fritidsnämnden
Dnr KFN 20/0046

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar underlag till budget 2021 till
Kommunstyrelsen som underlag för beredning av budget 2021.

Reservationer och särskilda uttalanden
Mats Zettmar (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Underlag till budget 2021 är upprättat enlig de ekonomiska ramar som angivits
enligt Anvisningar för budget 2021–2023. Volymökning samt pris- och
löneuppräkning ska rymmas inom befintlig ram eller minskning om 2 procent.
Det innebär att i praktiken en minskning av ram med -2 samt -4 procent.
Nettobudget för Kultur- och fritidsnämnden 2021 är 90 450 tkr inom befintlig
ram och 89 023 tkr med en minskning av 2 procent. Kapitaltjänstkostnader
hanteras utöver.
För att sätta beloppen i perspektiv till verksamheternas storlekar är
3 200 000 kr (-4 %) en tredjedel av Kulturskolans budget eller hälften av
fritidsgårdarnas. Det betyder att mycket stora omställningar kommer behöva
göras om Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att genomföra -2 (-4) procent
under 2021.
Kultur- och fritidsnämnden har utöver ovan scenario följande att hantera under
2021:

Justerandes sign

•

Utfallet av Kulturchecken är svår att beräkna

•

Ca 1 000 tkr kommer den nya sporthallen att kosta i årlig drift och
underhåll vilket kultur- och fritidsnämnden inte fått kompensation för.

•

Kultur- och fritidsnämnden fastigheter har mycket stort behov av
underhåll.

•

WeEmpower tar slut vilket innebär att 1.0 tjänst är ofinansierad från
och med 2021. Projektet var ett sätt att hantera övergången av
fritidsgårdsverksamheten från Utbildningsnämnden till Kultur- och
fritidsnämnden.

•

Bro:n är från start underfinansierad med 3 månader.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-03-31

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse Underlag till budget 2021 daterat 9 mars 2021

•

Underlag till budget 2021 Kultur- och fritidsnämnden

•

Anvisningar budget 2021-2023

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar underlag till budget 2021 till
Kommunstyrelsen som underlag för beredning av budget 2021.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 18

Sammanträdesdatum:

2020-03-31

Revidering av taxor för Bro simhall
Dnr KFN 20/0057

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Kultur- och fritidskontorets förslag
om revidering av taxor för Bro simhall och sänder det vidare till
Kommunfullmäktige för beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Naser Vukovic (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut med följande text:
”Socialdemokraterna anser att dagens nivå av taxor är rimliga. De är viktiga för att
bibehålla en bra omsättning av besökare och tjänster i Brohuset. Det bidrar till att
mötesplatser i kommunen görs tillgängliga vilket i sin tur gynnar övrig kommunal och
privat verksamhet, inte minst för företagarna i Bro centrum som har uppenbarliga
svårigheter med lönsamheten.”

Khurshid Chowdhury (V) ansluter till Socialdemokraternas reservation.

Sammanfattning
Kommunen växer och står inför ekonomiska utmaningar framöver då den
demografiska utvecklingen innebär att allt fler ska försörjas av allt färre i
arbetsför ålder. Dessutom står kommunen inför stora investeringar framöver då
vi behöver klara av volymökningarna i samtliga välfärdssektorer.
Simhallens taxor justerades senast 2014 och det är nu inför budgetarbetet
naturligt att också dessa taxor revideras.
I underlag till budget 2020 var höjda och reviderade taxor en viktig del för att
nämnden ska klara en budget i balans 2020. Dock var inte simhallens taxor
med då. Ändringen bör göras omgående efter beslut i Fullmäktige.

Beslutsunderlag
•

Kultur och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2020.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Kultur- och fritidskontorets förslag
om revidering av taxor för Bro simhall och sänder det vidare till
Kommunfullmäktige för beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) yrkar på avslag på Kultur- och fritidskontorets förslag till
beslut och yrkar istället för oförändrad taxa för Bro simhall.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-03-31

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt
förslag om avslag. Han frågar därefter om ärendet ska avgöras idag och finner
bifall. Han frågar därefter om Kultur- och fritidsnämnden kan besluta i enlighet
med kontorets förslag till beslut och finner bifall.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 19

Sammanträdesdatum:

2020-03-31

Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro
2020
Dnr KFN 20/0069

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka vidare ansökan om stöd för
projektet Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020 till kommunstyrelsen för
beslut. Totalt ansöks om 650 000 kr fördelat på:
• 225 000 kr öppen sporthall
• 200 000 kr till lovaktiviteter
• 225 000kr till JobBron

Sammanfattning
Efter dödskjutningarna i Bro 2019 fanns stor oro att ungdomar nyrekryteras till
kriminella gäng. Polisen signalerade då att det var mycket viktigt att
kommunen arbetar aktivt för att stävja nyrekryteringen till kriminalitet.
Med hjälp av finansiering från Trygghetsutskottet 2019 kunde mötesplatsen
Bro:n fånga upp ungdomarna och utöka sin verksamhet med ‘JobBron’.
Bro:n arbetar med lärande processer i olika projekt där ungdomarna skapar
aktiviteter och event. Öppen sporthall är ett viktigt exempel på en sådan
aktivitet.
2018 fick Upplands-Bro rekvirera drygt 300 000 kr i stadsbidrag till
lovaktiviteter som bidrog till att skapa meningsfull och aktiv fritid under loven.
Detta stadsbidrag uteblev från och med 2019 enligt regeringsbeslut. Med dessa
medel har kostnadsfria hälso- och trygghetsfrämjande aktiviteter skapats under
loven i synnerhet på fritidsgårdarna.
Avsaknaden av dessa medel är främst påtagligt i kontorets arbete för att
motverka segregation och främja tryggheten i kommunen, på kort och långt
sikt.
Därför ansöker Kultur- och fritidsnämnden om stöd för att genomföra projektet
Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020. Totalt ansöks om 650 000 kr fördelat
på:
• 225 000 kr öppen sporthall
• 200 000 kr till lovaktiviteter
• 225 000kr till JobBron

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-03-31

Beslutsunderlag
•

Kultur och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2019.

•

Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka vidare ansökan om stöd för
projektet Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020 till kommunstyrelsen för
beslut. Totalt ansöks om 650 000 kr fördelat på:
• 225 000 kr öppen sporthall
• 200 000 kr till lovaktiviteter
• 225 000kr till JobBron
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 20

Sammanträdesdatum:

2020-03-31

Samrådsyttrande - Detaljplan för
Tibbleängen, del av KungsängensTibble 1:470 m fl
Dnr KFN 18/0023

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

Sammanfattning
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet 29 januari 2020 § 1, sänds förslag
till detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr
0801, ut för utställning enligt regler för normalt förfarande, Plan- och
bygglagen (ÄPBL 1987:10).
Planområdet ligger i Gröna dalen och omfattar del av fastigheten
Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna
Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269.
Planen avgränsas i norr av ett radhusområde som ligger norr om
Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta
samt ekskog i öst, Kungsängens kyrka i sydost, och i söder ett öppet parkrum
och en skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga gång- och cykelvägar
och är i dagsläget obebyggt.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 110-120 nya
lägenheter i flerbostadshus och cirka 65 rad- och kedjehus. Målet med att låta
dessa typologier samsas är att få till ett trivsamt, blandat bostadsområde som
erbjuder olika boendeformer och kännetecknas av en mänsklig skala. Den nya
bebyggelsen ska möta upp Gröna dalens parkrum med småhus i två plan och
sekundärentréer ut mot parken, vilka anses viktiga från trygghetssynpunkt. Att
bebyggelsen möter omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på
ett bra sätt är elementärt för detta projekt. Hållbarhetsaspekten är vägledande –
lekytor anläggs, dagvatten renas och fördröjs, grönytor förstärks och lyfts fram.
Projektet ska bidra till utvecklingen av Gröna dalen.
Kultur- och fritidskontorets yttrande
Det är bra att planen har som utgångspunkt att bebyggelsen ska möta Gröna
dalens parkrum och omgivande kulturmiljöer på ett bra sätt. Det är positivt att
en sådan ambition också syns i konkret genomförande, med att antalet bostäder
minskats till sammanlagt ca 180 st och hushöjderna minskats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-03-31

Detaljplanen innehåller dock inga överväganden kring kulturmiljön i avsnittet
Miljökonsekvenser och behöver kompletteras på den punkten. Kulturmiljöunderlaget som gjorts för planområdet inför Planprogram för Ekhammar
behöver arbetas in i planbeskrivningen. I avsnittet behöver det också finnas ett
tydligt resonemang kring siktlinjer i jämförelse med kulturmiljöunderlagets
ställningstagande och en bedömning om de öppningar i bostadsområdet som nu
finns kan anses vara tillräckliga för att skapa siktlinjer enligt
gestaltningsprogrammets ambition.
Det är mycket viktigt att planbeskrivningens åtgärd att öppna upp
Hjortronvägen för genomfartstrafik utreds och utförs på ett medvetet sätt så att
de inte skadar Tibbleområdets bärande värden, särskilt då trafiksepareringen.
Ett sådant resonemang behöver tillföras planbeskrivningen.
Det nya planförslaget innebär förbättringar för fritidsaktiviteter genom att en
lekplats och en aktivitetsyta nu finns med i planen. Lekplatsen och
aktivitetsytan föreslås byta plats för att de ska samspela bättre med omgivande
miljö och finnas där de som använder ytorna rör sig.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse med yttrande den 3 mars
2020.

•

Samrådshandlingar, förslag till detaljplan Detaljplan för Tibbleängen,
del av Kungsängens-Tibble 1:470 m fl, Kungsängen nr 0801, KS
15/0024.

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

Protokollsanteckning
Naser Vukovic (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna instämmer i Kultur-och fritidskontorets förslag till yttrande
utifrån nämndens perspektiv men vill tillägga att Socialdemokraterna på
kommunstyrelsen yrkade på återremiss för att:
”För att se över husens placering för lägre hus mot Hjortronvägen samt ta bort
byggnation Norrut på vallen (Kommunal mark) och höja parkeringsnormen i
området.”

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

10 (18)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 21

Sammanträdesdatum:

2020-03-31

Definition av elitnivå för
idrottsföreningar i Upplands-Bro
kommun
Dnr KFN 20/0056

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta om att följande
definitioner av begreppen ”elitidrottsförening” samt ”elitnivå” ska användas i
Upplands-Bro kommun:
Elitidrottsförening
•

En elitidrottsförening bedriver en krävande, specialiserad och
organiserad idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål
och har individer och/eller lag som deltar i senior-SM.

Elitnivå
•

Deltagare i senior-SM i individuella idrotter.

•

De två högsta divisionerna i fotboll för seniorer.

•

För övriga lagidrotter gäller spel i högsta serien för seniorer på nationell
nivå samt att det finns minst två nivåer.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinjer för särskilt
stöd till elitidrottsföreningar. Förslaget är utarbetat efter en granskning av hur
andra kommuner i landet hanterat bidrag eller stöd av detta slag. Bidraget kan
ges till den förening som i samband med elitseriespel belastas med ökade
kostnader. Förslaget innebär att det är kommunstyrelsen som fattar beslut om
att ge stöd samt hur stort stödet ska vara. I ansökan ska berörd förening ange de
ökade kostnader som föreningen belastas med samt hur dessa påverkar
föreningen. Ansökan ska också tydliggöra föreningens egen ekonomiska
satsning samt hur föreningens ungdomsverksamhet ser ut. I samband med att
en ansökan om stöd inkommer ska ärendet remitteras till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande. Kommunstyrelsen har alltid tolkningsföreträde
avseende riktlinjerna.
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att definiera vad elitnivå för
idrottsföreningar är i Upplands-Bro kommun då flera föreningar har önskemål
om att ansöka om stöd till elitidrottsföreningar. Denna definition ska vägleda
Kommunstyrelsen att fatta beslut om sponsring eller stöd till föreningar på
elitnivå och komplettera riktlinjerna för särskilt stöd till elitidrottsföreningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-03-31

Kultur- och fritidsnämndens förslag till tolkning av elitidrottsförening:
En elitidrottsförening bedriver en krävande, specialiserad och organiserad
idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål och har individer
och/eller lag som deltar i senior-SM.
Kultur och fritidsnämndens förslag till tolkning av elitnivå:
•

Deltagare i senior-SM i individuella idrotter.

•

De två högsta divisionerna i fotboll för seniorer.

•

För övriga lagidrotter gäller spel i högsta serien för seniorer på nationell
nivå samt att det finns minst två nivåer.

Beslutsunderlag
•

756 Riktlinjer för särskilt stöd för elitidrottsföreningar

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta om att följande
definitioner av begreppen ”elitidrottsförening” samt ”elitnivå” ska användas i
Upplands-Bro kommun:
Elitidrottsförening
•

En elitidrottsförening bedriver en krävande, specialiserad och
organiserad idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål
och har individer och/eller lag som deltar i senior-SM.

Elitnivå
•

Deltagare i senior-SM i individuella idrotter.

•

De två högsta divisionerna i fotboll för seniorer.

•

För övriga lagidrotter gäller spel i högsta serien för seniorer på nationell
nivå samt att det finns minst två nivåer.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 22

Sammanträdesdatum:

2020-03-31

Aktivitetsstöd 2020 med anledning av
Covid-19
Dnr KFN 20/0072

Beslut
Kultur - och fritidsnämnden beslutar om följande åtgärder för att underlätta för
föreningslivet i Upplands-Bro kommun:
1. Ta bort alla avbokningsavgifter i kommunens anläggningar till
föreningslivet under vårterminen 2020.
2. Det lokala aktivitetsstödet vårterminen 2020 ska baseras på vårterminen
2019 års aktivitetsstöd.
3. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att besluta om beslutspunkt 1–2
också kan komma att gälla också under höstterminen 2020.

Sammanfattning
Många föreningar har det tufft och känner stor oro på grund av coronaviruset.
Riksidrottsförbundet lämnade den 17 mars 2020 besked om att det lokala
aktivitetsstödet, LOK-stödet, inte kommer att minska för att det blir färre
aktiviteter – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019.
Coronavirusets spridning gör att våra föreningar ställer in verksamheten
framförallt inomhus. Den samhällsinsatsen ska inte få negativa ekonomiska
konsekvenser för våra barn- och ungdomsföreningar.
Det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) beräknas normalt utifrån antalet
sammankomster som träningstillfällen.
För att stötta våra föreningar föreslår Kultur- och fritidskontoret att det lokala
aktivitetsstödet för våren 2020 baseras på samma antal aktiviteter som året
innan dvs våren 2019 givet att föreningen har en minskning av aktiviteter. I
annat fall ska redovisade aktiviteter gälla. Kontoret föreslår också att alla
avbokningsavgifter tas bort under våren 2020. På så sätt får vara barn- och
ungdomsföreningar inget ekonomiskt bortfall, även om de har ställt in
träningar och matcher för att inte öka smittspridningen.
Kultur- och fritidskontoret uppmuntrar alla föreningar att följa de
rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet ger.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2020 - Lokalt
aktivitetsstöd 2020 med anledning av Covid-19

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-03-31

Förslag till beslut
Kultur - och fritidsnämnden beslutar om följande åtgärder för att underlätta för
föreningslivet i Upplands-Bro kommun:
1. Ta bort alla avbokningsavgifter i kommunens anläggningar till
föreningslivet under vårterminen 2020.
2. Det lokala aktivitetsstödet vårterminen 2020 ska baseras på vårterminen
2019 års aktivitetsstöd.
3. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att besluta om beslutspunkt 1-2
också kan komma att gälla också under höstterminen 2020.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Susanne Lindqvist

Utdragsbestyrkande

14 (18)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 23

Sammanträdesdatum:

2020-03-31

Rapporter

Utgår på grund av rådande coronapandemi för att korta ner sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 24

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2020-03-31

Delegationsbeslut

1.

Socialnämndens beslut § 95 - Översyn av ansvar för bidragsutbetalning till
föreningar inom funktionshinderområdet
Dnr KFN 19/0166

2.

Deltagande i seminarium "Stockholmstinget"
Dnr KFN 19/0199

3.

Beslut om särskilt stöd 2019 till föreningar
Dnr KFN 19/0208

4.

Jämställdhetsbonus 2019
Dnr KFN 19/0224

Utdragsbestyrkande

16 (18)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 25

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2020-03-31

Anmälningar

1.

Kommunstyrelsens beslut § 150 - Revidering av Kommunstyrelsens
delegationsordning
Dnr

2.

Meddelande inför antagande av detaljplan Köpmanvägen (Härnevi 1:71
m.fl.), nr 1502, Bro
Dnr KFN 16/0162

3.

Kommunfullmäktiges beslut § 265 - Övergripande mål och budget 2020
med planering för 2021-2022
Dnr KFN 19/0005

4.

Kommunstyrelsens beslut § 47 - Svar på medborgarförslag om att se över
bidragssystemet Snabb Slant
Dnr KFN 19/0009

5.

Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2019-11-24
Dnr KFN 19/0012

6.

Bygg- och miljönämndens beslut § 114 - Val av ledamot till
Stipendiekommittén efter Jan Westin (S)
Dnr KFN 19/0014

7.

Bygg- och miljönämndens beslut § 113 - Entledigande av Jan Westin (S)
som ledamot i Stipendiekommittén
Dnr KFN 19/0014

8.

Kommunstyrelsens beslut § 149 - Svar - Ansökan om särskilt stöd till
elitidrottsförening - Kungsängens IF
Dnr KFN 19/0064

9.

Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 69 - Översyn av ansvar för
bidragsutbetalning till pensionärsföreningar
Dnr KFN 19/0166

10.

Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 4
mars 2020 - Åtgärdsprogram i Bro tätort för Broviken
Dnr KFN 20/0064

11.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2020 Taxa för kopiering mm av allmänna handlingar i Upplands-Bro kommun
Dnr KS 18/0468

12.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december
2019 - Svar på medborgarförslag om att anlägga en crossbana i kommunen
Dnr KS 19/0157

Utdragsbestyrkande

17 (18)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2020-03-31

13.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december
2019 - Svar på Medborgarförslag om att häva eller justera cykelförbudet i
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
Dnr KS 19/0284

14.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december
2019 - Svar på medborgarförslag om tillgänglighet till natur och sjö
Dnr KS 19/0396

15.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december
2019 - Svar på medborgarförslag om att bekämpa vass i Lillsjön
Dnr KS 19/0434

16.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2020 Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 16 §
arkivlagen
Dnr KS 19/0488

17.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
december 2019 - Nytt reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar
till förtroendevalda
Dnr KS 19/0545

18.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
december 2019 - Entledigande av Sofia Ogenvall (KD) som ersättare i
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KS 19/0675

19.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
december 2019 - Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter
Susanne Engzell (S)
Dnr KS 19/0706

20.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2020 Lokalbehovsrapport 2020
Dnr KS 20/0106

21.

Påverkan på rutiner vid kommunala verksamheter för hanteringen av
covid-19 efter ny inriktning från Region Stockholm
Dnr KS 20/0241

22.

Begäran om yttrande - Motion om att bygga en träningshall i anslutning till
befintlig Bro sporthall, KS 19/0479
Dnr KFN 19/0223

Utdragsbestyrkande
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