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§ 34 Tertialrapport 2 2020 Kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Tertialrapport 2 2020 i enlighet med 
Kultur- och fritidskontorets förslag. 

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

Katarina Olofsson (SD) och Richard Ramstedt (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden visar vid tertial 2 ett överskott på 5 600 tkr. Den 
positiva avvikelsen är temporär och beror dels på ett anläggningsstöd för 
aktivitetsparken som betalats ut från Stockholms idrottsförbund, dels på en 
kontantsumma efter förlikning med Peab för åtgärd av el-centralen samt plan 4 
på Kungsängens IP. En annan förklaring är att kapitalkostnader för nya 
sporthallen ligger budgeterat på tolftedelar och aktiveras först i september 
vilket gör att det på helår kommer ligga rätt i utfall. 

Kultur- och fritidskontorets prognos för helåret är positiv och verksamheterna 
kommer klara sin inom ram med viss omfördelning då intäkterna ligger under 
Ledning kultur och fritid. 

Kultur- och fritidskontoret beräknar att måluppfyllelsen kommer att vara god 
för 2020.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020. 

• Tertialrapport 2, 2020 Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Tertialrapport 2 2020 i enlighet med 
Kultur- och fritidskontorets förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Ekonomistaben 
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§ 35  Sammanträdestider för Kultur- och 
fritidsnämnden 2021 

 Dnr KFN 20/0139 

Beslut 
Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredning för år 
2021 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets Kanslistab har 
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och 
dess beredningsgrupp för år 2021. I förslaget är ett antal sammanträden 
föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare 
sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till 
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdesschema för år 2021: 

 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 19 augusti 2020. 

  

Kultur- och fritidsnämndens 
beredning kl.15:00 

Kultur- och fritidsnämnden  
kl. 15.00 

8 februari  16 februari 

16 mars  23 mars 

18 maj 25 maj 

21 september 28 september 

12 oktober 19 oktober 

30 november 7 december  
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Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredning för år 
2021 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden. 
• Kommunstyrelsen 
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§ 36  Yttrande om förslag till fördjupad 
översiktsplan för Kungsängen, FÖP 
2040 

 Dnr KFN 20/0122 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för kultur- och fritidskontorets yttrande och 
sänder det vidare för politisk beredning. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Mattias Peterson (C), Paul Gustafsson (M), Stanislav Lewalski (M), Anders 
Eklöf (L) och Linus Stefansson (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag 
till beslut. 

Sammanfattning 
Under våren 2017 gav Kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag 
att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsängen. I uppdraget ingår 
att särskilt belysa social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat klimat och 
trafikens brister och behov. FÖP Kungsängen ska förtydliga förutsättningarna 
och inriktningen för den fysiska utvecklingen i Kungsängen på lång sikt. 

Kultur- och fritidskontorets yttrande 
Den fördjupade översiktsplanen innehåller flera bra ställningstaganden för 
kulturmiljön i kommunen, bland annat ambitionen att låta ny bebyggelse följa 
naturen och landskapet, att byggnader med höga kulturhistoriska värden ska 
värnas och att Lillsjögården och Tibble gård inte prioriteras som 
utbyggnadsområden.  

Det finns även delar av den fördjupade översiktsplanen som kan förbättras. Det 
anvisade bebyggelseområdet kring Upplands-Bro gymnasiet stänger den 
historiskt viktiga öppna ytan vid Gröna dalen i alltför hög grad. Där föreslås att 
områdets östra del istället utvecklas som ett grönt stråk, att den gamla 
landsvägens sträckning om möjligt återställs och att bebyggelsen kan 
kompletteras i områdets östra del.  

Planbeskrivningen behöver i högre grad synliggöra planer kring hur 
kulturmiljöerna kan utvecklas som ett led i ambitionen att utveckla målpunkter 
i Kungsängen. Här föreslås en utveckling av gamla landsvägen som ett 
promenadstråk med informationsskyltar om befintliga och nu försvunna 
historiska miljöer längs vägen. Kungsängens bebyggelse från olika tider, 
exempelvis kulturmiljöutredningens särskilt värdefulla områden och särskilt 
värdefulla byggnader, kan även synliggöras genom information på plats i 
någon form. Det finns också fornlämningsmiljöer inom tätorterna som sköts av 
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kommunen och fler miljöer som med fördel kan röjas och förmedlas till de 
boende.  

Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt. I 
vår växande kommun är det därför viktigt att det finns goda möjligheter att 
vara aktiv. En förutsättning för detta är att det finns lokaler, anläggningar och 
träffpunkter för fritidsaktiviteter, både för kultur och idrott. Med sikte på 2040 
kommer det att behövas flera större idrottsanläggningar för föreningslivet men 
även mindre anläggningar i närmiljön för spontanidrott. Dessutom kommer det 
finnas behov av mötesplatser för kulturaktiviteter, biblioteksverksamhet och 
andra aktiviteter.  

I nya bostadsområden ska det finnas ytor som lockar barn, unga och även 
vuxna att vistas utomhus vilket bidrar till ökad trivsel och livskvalité. Viktigt 
också att planeringen har könsperspektivet och jämlikhet i fokus.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 14 

september 2020. 

• Samrådshandlingar, förslag till fördjupad översiktsplan för 
Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040, KS15/0261 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidskontorets yttrande om 
förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraterna på följande förslag till beslut: 

”Kultur- och fritidsnämnden tackar för kultur- och fritidskontorets yttrande och sänder 
det vidare för politisk beredning.” 

Katarina Olofsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ställer sig bakom 
Socialdemokraternas förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 
varandra. Han finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
kultur- och fritidskontorets förslag till beslut. 
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Votering begärs och genomförs. 

Ordförande finner att Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande 
beslutsgång: 

Den som vill att ärendet beslutas i enlighet med kontorets förslag till beslut 
röstar ”ja” och den som vill att ärendet beslutas i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag till beslut röstar ”nej”. Efter omröstning finner 
ordföranden 5 röster på ”ja” och sex röster på ”nej”. 

Ordföranden konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden har fattat 
beslut i enlighet med socialdemokraternas förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Paul Gustafsson (M) X   
Stanislav Lewalski (M) X   
Anders Eklöf (L) X   
Linus Stefansson (KD) X   
Katarina Olofsson (SD)  X  
Richard Ramstedt (SD)  X  
Naser Vukuvic (S)  X  
Seid Alajbegovic (S)  X  
Hibo Salad Ali (S)  X  
Maikki Lemne (S)  X  
Mattias Peterson (C) X   

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 37  Yttrande om förslag till fördjupad 
översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar kultur- och fritidskontoret för yttrandet och 
skickar det vidare som underlag för politisk beredning. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Mattias Peterson (C), Paul Gustafsson (M), Stanislav Lewalski (M), Anders 
Eklöf (L) och Linus Stefansson (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag 
till beslut. 

Sammanfattning 
Under vintern 2018 gav Kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag 
att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro. I uppdraget ingår att 
särskilt belysa social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat klimat och 
trafikens brister och behov. FÖP Bro ska förtydliga förutsättningarna och 
inriktningen på den fysiska utvecklingen i Bro på lång sikt.  

Kultur- och fritidskontorets yttrande 
Den fördjupade översiktsplanen har föregåtts av en grundlig uppdatering och 
värdering av kulturmiljöerna i tätorterna, vilket har skapat bra förutsättningar 
för att från början ta hänsyn till och bevara kulturvärden i planeringen. Planen 
har generellt en uttalad ambition att utvecklingen ska göras i kombination med 
att viktiga delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras och 
tillgängliggörs, vilket är positivt. Det är bra att bevarande Görnvälnkilen som 
lyfts fram, dock kan även de positiva konsekvenserna för kulturvärden läggas 
till i sammanhanget.  

Det är bra för utvecklingen av Kvistaberg som målpunkt att kopplingen mellan 
Bro och Kvistaberg uppmärksammas och planeras stärkas för gång- och 
cykeltrafik. Det är svårt att utifrån kartmaterialet i samrådshandlingen avgöra 
om de nya föreslagna vägarna eller öppningar av vägar för genomfart med bil 
följer befintligt vägnät, vilket är en viktig utgångspunkt för kulturmiljön.  

Om ambitionen att riva hus inom karaktärsområdet Bro stationssamhälle 
kvarstår behöver det utredas och synliggöras som en negativ konsekvens av 
planen. I några sammanhang behöver kulturvärdena synliggöras som en viktig 
del av landskapets värden. Kulturmiljöns roll i att utveckla attraktiva 
närmiljöer i Bro kan lyftas fram bättre. 

Med tanke på en trolig förestående betoning av riksintresseområdets 
kärnvärden kring Bro kyrka och förstärkning av dess kopplingar behöver de 
aktuella planuppdragen Klockaren och Härnevi hage som områden för 
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bostadsbebyggelse utredas noggrant om de är lämpliga planer att genomföra 
med hänsyn till riksintresseområdet.  

Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt. I 
vår växande kommun är det därför viktigt att det finns goda möjligheter att 
vara aktiv. En förutsättning för detta är att det finns lokaler, anläggningar och 
träffpunkter för fritidsaktiviteter, både inom kultur och idrott. Med sikte på 
2040 kommer det att behövas flera större idrottsanläggningar för föreningslivet 
men även mindre anläggningar i närmiljön för spontanidrott. Dessutom 
kulturlokaler, lokaler för biblioteksverksamhet och övriga mötesplatser. 

I nya bostadsområden ska det finnas ytor som lockar barn, unga och även 
vuxna att vistas utomhus vilket bidrar till ökad trivsel. Viktigt också att 
planeringen har könsperspektivet och jämlikhet i fokus.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 13 

september 2020. 

• Samrådshandlingar, förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP 
Bro 2040, KS 18/0015. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidskontorets yttrande om 
förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraterna på följande förslag till beslut: 

”Kultur- och fritidsnämnden tackar kultur- och fritidskontoret för yttrandet och skickar 
det vidare som underlag för politisk beredning.” 

Katarina Olofsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ställer sig bakom 
Socialdemokraternas förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 
varandra. Han finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
kultur- och fritidskontorets förslag till beslut. 
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Votering begärs och genomförs. 

Ordförande finner att Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande 
beslutsgång: 

Den som vill att ärendet beslutas i enlighet med kontorets förslag till beslut 
röstar ”ja” och den som vill att ärendet beslutas i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag till beslut röstar ”nej”. Efter omröstning finner 
ordföranden 5 röster på ”ja” och sex röster på ”nej”. 

Ordföranden konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden har fattat 
beslut i enlighet med socialdemokraternas förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Paul Gustafsson (M) X   
Stanislav Lewalski (M) X   
Anders Eklöf (L) X   
Linus Stefansson (KD) X   
Katarina Olofsson (SD)  X  
Richard Ramstedt (SD)  X  
Naser Vukuvic (S)  X  
Seid Alajbegovic (S)  X  
Hibo Salad Ali (S)  X  
Maikki Lemne (S)  X  
Mattias Peterson (C) X   

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 38 Redovisning av arbetsmiljöåtgärder 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av arbetsmiljöåtgärder. 

Sammanfattning 
Kulturskolans lokaler i Blå Huset är inte anpassade för verksamhetens storlek 
och tillgängligheten är undermålig. Brandskyddet är inte heller anpassat till 
antal personer som vistas i huset. En handlingsplan har presenterats och 
Lärarförbundet är nöjda med de planerade åtgärderna i väntan på en mer 
permanent lösning. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2020. 

• Bilaga 1 – Minnesanteckningar. 

• Bilaga 2 – Åtgärder som planeras. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av arbetsmiljöåtgärder. 

Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef Kultur Magnus Carlberg 
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§ 39 Kulturreservat i Upplands-Bro kommun 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar kultur- och fritidskontoret att genomföra 
en förstudie för att undersöka Upplands-Bro kommuns förutsättningar att 
inrätta ett kulturreservat. 

Sammanfattning 
Skyddsinstrumentet kulturreservat infördes i Sverige med miljöbalken 1999. 
Avsikten är att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade 
landskap. Upplands-Bro kommun har ett flertal värdefulla kulturpräglade 
miljöer, flera med riksintresse. Kultur- och fritidsnämnden ska förvalta och 
levandegöra dessa miljöer men saknar tillräckliga resurser och organisation för 
detta uppdrag. Att skapa kulturreservat skulle kunna erbjuda stöd i arbetet att 
utveckla kommunens kulturpräglade miljöer. Resurser för att kunna genomföra 
förstudien kommer att behövas och prioriteras i budget 2021. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse Kulturreservat i Upplands-Bro daterad 200904 med 

ärendenummer KFN 20/0070 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar kultur- och fritidskontoret att genomföra 
en förstudie för att undersöka Upplands-Bro kommuns förutsättningar att 
inrätta ett kulturreservat. 
Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef Kultur Magnus Carlberg  
  

https://www.raa.se/lagar-och-stod/miljobalken/kulturreservat/
https://www.raa.se/kulturarvet/landskap/
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§ 40 Svar på medborgarförslag om att 
märka upp elljusspåret vid aktivitetsparken i Bro 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och beslutar att ge 
kultur- och fritidskontoret i uppdrag att genomföra en tydligare uppmärkning 
av elljusspåret i Råby under hösten 2020.  

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har tagit emot ett medborgarförslag om att märka upp 
elljusspåret vid aktivitetsparken i Bro. Kommunfullmäktige beslutade den 10 
juni 2020 att överlämna förslaget till Kultur och fritidsnämnden för beslut.  

Förslagsställaren framhåller att det är svårt att hitta och förstå sträckningen av 
motionsspåret i Råby. Det är otydligt var spåret börjar och var det slutar. 
Medborgaren beskriver området som trivsamt men att det skulle kunna nyttjas 
bättre med en tydligare skyltning. 

Kultur och fritidskontoret instämmer med förslagsställaren om att det finns 
brister gällande hänvisningsskyltar och markeringar. Kontoret kan konstatera 
att det har blivit svårare att orientera sig i området sedan det nya LSS-boendet 
byggdes tvärs över motionsspåret.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att det genomförs en översyn av 
uppmärkningen av motionsspåret och att spåret därefter förses med tydliga 
hänvisningsskyltar och markeringar. Åtgärden kommer rymmas inom befintlig 
driftsbudget. 

Förslag på skyltning är två- tre hänvisningsskyltar i början och i spåret. Svensk 
standard är 43,4 meter mellan markeringarna, vilket i detta spår skulle bli 
ungefär 46 markeringar (se förslag på bilderna nedan). 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2020.  

• Medborgarförslag om att märka upp elljusspåret vid aktivitetsparken i 
Bro. 

  



  PROTOKOLL 15 (23)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och beslutar att ge 
kultur- och fritidskontoret i uppdrag att genomföra en tydligare uppmärkning 
av elljusspåret i Råby under hösten 2020.  

Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef Fritid Maria Palm 
• Förslagsställaren 

  



  PROTOKOLL 16 (23)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 41  Återuppbyggnad av friluftsgården vid 
Lillsjön 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten om återuppbyggnad av 
friluftsgården vid Lillsjön. 

Sammanfattning 
Lillsjö friluftsgård brann ner i maj 2018 och saknaden av denna byggnad har 
varit stor hos kommunens invånare och föreningsliv. Beslut är taget och 
investeringsmedel är avsatta för att bygga en ny. Detta är en rapport till 
nämnden om processen och tidsplanen för återuppbyggnad.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2020. 

• Gestaltningsprogram, förslagsskiss Lillsjöns badplats, Kungsängen den 
27 juni 2020. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten om återuppbyggnad av 
friluftsgården vid Lillsjön. 
  



  PROTOKOLL 17 (23)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 42  Remissvar angående namnsättning av 
ny sporthall 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden är mycket positiv till namnberedningens förslag då 
namnet har starka kopplingar både till kommunens historia, platsen och 
idrotten.  

Sammanfattning 
En ny multisporthall har byggts bredvid Kungsängens sporthall längs 
Klockvägen i Tibble, Kungsängen och behöver ett namn. Hallen kommer att 
användas för bordtennis men också för andra sporter och evenemang, vilket gör 
det olämpligt att benämna den som enbart bordtennishall. 

Namnberedningsgruppen har tagit fram ett förslag och skickat förslaget på 
remiss för att få in synpunkter. Namnberedningsgruppen föreslår namnet 
Hammarhallen. 

Kultur- och fritidskontoret är mycket positiva till namnet Hammarhallen.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss angående namnsättning av ny sporthall i Tibble, Kungsängen. 

2. Bilaga, karta Hammarhallen. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden är mycket positiv till namnberedningens förslag då 
namnet har starka kopplingar både till kommunens historia, platsen och 
idrotten.  

Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
  



  PROTOKOLL 18 (23)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 43  Remissvar angående namnsättning av 
aktivitetsparken i Bro 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden är mycket positiv till namnberedningens 
namnförslag ”Stjärnparken”.  

Sammanfattning 
En aktivitetspark har byggts i Bro och behöver få ett namn. 
Namnberedningsgruppen ansvarar för beredning av namn på vägar, platser och 
kommunala verksamheter i kommunen. Namnberedningsgruppen föreslår att 
aktivitetsparken får namnet ”Stjärnparken”. 

Förslaget syftar till att ge aktivitetsparken ett kort, enkelt namn som är lätt att 
uttala och som ger positiva associationer till både stjärnor i rymden och alla 
”stjärnor”, människor som vistas i och nyttjar parken. 

Det pågår också ett konstprojekt i vilket det är tänkt att lokala barn och 
ungdomar i samarbete med konstnären kommer att slutföra det konstverk som 
inom kort ska pryda parken med temat ”Stjärnor i Bro”.  

Kultur- och fritidskontoret anser att namnförslaget på ett positivt sätt anknyter 
till både till nutid, dåtid och framtid. 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020  

2. Remiss angående namnsättning av aktivitetsparken i Bro. 

3. Kartbilaga Stjärnparken, Bro. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden är mycket positiv till namnberedningens 
namnförslag ”Stjärnparken”.  
Beslutet skickas till: 

• Tekniska nämnden 
• Namnberedningsgruppen 

  



  PROTOKOLL 19 (23)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 44 Övrig fråga 
 

Naser Vukovic lyfter en övrig fråga till ordförande gällande säkerhet på 
lekplatser och övriga anläggningar.  



  PROTOKOLL 20 (23)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 45 Rapporter 
 

Temaärende: Visning av nya sporthallen i Kungsängen 

Kultur- och fritidschefens rapport 
• Information om Sparks-projektet och föreningsmötet. Se gärna 

filmen https://www.youtube.com/watch?v=3cpt0IWwAA4 

• Vi kommer få vara med på nationell Anläggningskonferens den 10 
november och på Ungdomskonferens den 25 november tillsamman 
med Sparks.  

• Jämställdhetsbonus ska delas ut. Nomineringstid pågår fram till 
sista oktober. Beslut i december vilken/vilka föreningar som ska få 
denna. 

• Konstgräsupphandlingen för Bro fotbollshall blev överklagad men 
där vi fick rätt i förvaltningsrätten och bytet görs senare i höst. 

• Konstverket i aktivitetsparken (Stjärnparken) Stjärnor i Bro 
kommer monteras v. 41 

• Vi kommer att påbörja målprocessen nu och KFNs ordförande 
kommer med vidare information kring ev revidering av målen för 
2021. 

• Nyrekrytering efter Sara Hagström Yamamoto som var 
kulturmiljöansvarig är klar och efterträdare är på plats redan 29 
oktober. 

• Nästa nämnd är det tema Stödsystem för Kultur- och 
fritidsverksamheten i Upplands-Bro kommun. Uppmaning till alla 
att ha läst förslaget innan så ni kan komma med inspel och frågor.  

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=3cpt0IWwAA4


  PROTOKOLL 21 (23)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 46 Delegationsbeslut 
1. Yttrande till Förvaltningsrätten med anledning av överprövning 

  
  

 
  



  PROTOKOLL 22 (23)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 47 Anmälningar 
    

1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj2020 
- Definition av elitnivå i Upplands-Bro kommun. 

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 
juni2020 - Svar på medborgarförslag om att se över bidragssystemet 
SnabbSlant. 

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktigas sammanträde den 29 
april2020 - Revidering av inträdesordning för ersättare i 
kommunstyrelsenoch nämnderna för mandatperioden 2018 -2022. 

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 
juni2020 - Taxa för kopiering av allmänna handlingar i Upplands-
Brokommun. 

5. .Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 
juni2020 - Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun 
enligt16 § arkivlagen. 

6. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 
juni2020 - Grafisk profil. 

7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 
juni2020 - Program för mål och uppföljning av utförare av 
kommunalaangelägenheter 2020-2022. 

8. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 
juni2020 - Kommunikationspolicy 2020-2022. 

9. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 
juni2020 - Antagande av OPF-KL 18. 

10. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 
juni2020 - Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun. 

11. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 
april2020 - Nytt gemensamt reglemente med gemensamma 
bestämmelserför styrelse och nämnder i Upplands-Bro. 

12. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 
juni2020 - Revisionsberättelse 2019. 



  PROTOKOLL 23 (23)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

13. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 
juni2020 - Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april 2020 
förUpplands-Bro kommun. 

14. Granskning av förslag till detaljplan för Villa Skoga 
(KungsängensKyrkby 2:131 m.fl.), nr 1904, Kungsängen. 

15. Dom i mål 11683-20 gällande överprövning om upphandling 
avseendeentreprenaden för fotbollshallen i Bro. Förvaltningsrätten 
avslåransökan om överprövning. 

16. Storsthlm: Rekommendation, ny överenskommelse om 
ungdomsmottagningar. 

 


	Fastställande av dagordning
	§ 34 Tertialrapport 2 2020 Kultur- och fritidsnämnden
	Beslut
	Reservationer och särskilda uttalanden
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut

	§ 35  Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden 2021
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut

	§ 36  Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040
	Beslut
	Reservationer och särskilda uttalanden
	Sammanfattning
	Kultur- och fritidskontorets yttrande

	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Omröstningsresultat

	§ 37  Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040
	Beslut
	Reservationer och särskilda uttalanden
	Sammanfattning
	Kultur- och fritidskontorets yttrande

	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Omröstningsresultat

	§ 38 Redovisning av arbetsmiljöåtgärder
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut

	§ 39 Kulturreservat i Upplands-Bro kommun
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut

	§ 40 Svar på medborgarförslag om att märka upp elljusspåret vid aktivitetsparken i Bro
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut

	§ 41  Återuppbyggnad av friluftsgården vid Lillsjön
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut

	§ 42  Remissvar angående namnsättning av ny sporthall
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut

	§ 43  Remissvar angående namnsättning av aktivitetsparken i Bro
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut

	§ 44 Övrig fråga
	§ 45 Rapporter
	Temaärende: Visning av nya sporthallen i Kungsängen
	Kultur- och fritidschefens rapport
	§ 46 Delegationsbeslut
	§ 47 Anmälningar

