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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kultur- och fritidsnämnden

2016-09-13

Plats och tid

Gemaket, den 13 september 2016 kl. 15:00- 16:30

Ajournering

KL. 15:47- 15:54 § 42
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Andrée Wright (MP)
Naser Vukovic (S), 1:a vice ordförande
Paul Gustavsson (M), 2:e vice
ordförande
Seid Alajbegovic (S)
Linda Pettersson (S)
Linus Stefanson (KD)
Mattias Peterson (C)
Mats Högberg (M)
Stanislav Lewalski (M)
Marianne Stigle (L)
Katarina Olofsson (SD)

Monica Styhr (S)
Karin Scott-Piili (S)
Jonathan Twing Pettersson (KD)
Jan Janson (M)
Eskil Berglund (SD)

Övriga deltagare

Bo Sundqvist, Kultur- och fritidschef, Magnus Carlberg, enhetschef, Lisa
Muhr, biblitokarie, Eva Falk, marknadsförare/ad och Anna-Lena Örvander,
sekreterare

Utses att justera

Paul Gustavsson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-09-20
kl.15.00

Paragrafer

§§ 35 - 49

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

Anna-Lena Örvander

Ordförande

Andrée Wright (MP)

..................................................................

..................................................................
Justerare

Paul Gustavsson (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-13

Datum för anslags uppsättande:

2016-09-20

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................
Anna-Lena Örvander
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 35

Sammanträdesdatum:

2016-09-13

Nämndbudget 2017
Dnr KFN 16/0188

Beslut
Godkänner nämndbudget för Kultur- och fritidsnämnden 2017 i enlighet med
Kultur- och fritidskontorets förslag.
Paul Gustavsson (M), Mats Högberg (M), Stanislav Lewalski (M) och
Marianne Stigle (L) deltar inte i beslutet.
_____________

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftsbudget på 58 356 tkr. En
allmän uppräkning av budgetramen på 2 procent har genomförts.
Volymförändringen ger möjlighet att möta ökade driftskostnader för
nyinvesteringar, bland annat för det nya stallet. Vidare uppstod under 2016
behov av ökade säkerhetsinsatser för personal i offentliga arbetsmiljöer.
Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen att verksamheten i stort kan
genomföras inom ram.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2016

Protokollsanteckning
Paul Gustavsson (M), Mats Högberg (M), Stanislav Lewalski (M) och
Marianne Stigle (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Vi står ej bakom styrandes budget för 2017.
Nämndmålen är alldeles för vaga och otydliga och skapar en mer osäkerhet,
hur målen skall tolkas och tydas samt hur beslut skall kunna tas i nämnden,
Nyckeltalsverktyg behöva tas fram för att kunna göra en rimlig bedömning för
nämnden som skall kunna fatta ansvarsfulla beslut utifrån ekonomi efter ett
kvantitativt efterfrågat utbud.”
Beslutet skickas till:
•
•

Kommunstyrelsen
Ekonomistaben

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 36

Sammanträdesdatum:

2016-09-13

Budgetram Upplands-Bro kommuns
stipendier
Dnr KFN 16/0178

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer budgetramen för Upplands-Bro
kommuns stipendier till 50 000 kr.
____________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun delar årligen ut stipendier till en eller flera personer
eller sammanslutningar verksamma inom kommunen. Stipendiet är avsett att
stödja eller stimulera utövare eller verksamheter i kommunen. Budgetramen
föreslås höjas från 25 000 kr till 50 000 kr årligen.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2016.

Beslutet skickas till:
•
•

Stipendiekommittén
Ekonomistaben

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 37

Sammanträdesdatum:

2016-09-13

Yttrande över förslag till Detaljplan för
Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) ,Bro
Dnr KFN 16/0162

Beslut
Som eget yttrande överlämna Kultur- och fritidskontorets förslag till yttrande
daterat den 18 augusti till Kommunstyrelsen.
______________

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen, onsdagen den 8 juni 2016 § 29 har förslag till
detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502, skickats ut för
samråd enligt regler för normalt planförfarande.
Planområdet ligger i den centrala delen av äldre Bro stationssamhälle.
Detaljplanens syfte är att skapa riktlinjer för som minst 15 bostäder och
förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort.
Kultur- och fritidskontoret har inget att erinra mot förslaget.

Beslutsunderlag
•

Samrådshandlingar Förslag till detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi
1:71 m.fl.) Bro

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2016

•

Kultur- och fritidskontorets förslag till yttrande den 15 augusti 2016

Protokollsanteckning
Paul Gustavsson (M), Mats Högberg (M), Stanislav Lewalski (M) och
Marianne Stigle (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Höjderna skall ske med mjuka övergångar mellan närliggande
bostadshöjderna, för att skapa harmoni trygghetskänsla.
Rätt antal parkeringsplatser i förhållande till antal lägenheter, så att bilar ej
parkeras ute på gatan med ökad olycksrisk med inblandning utav barn,
Härneviskolan ligger bredvid med ca 350 barn som vistas inom området.”
Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 38

Sammanträdesdatum:

2016-09-13

Yttrande över förslag till
Detaljplaneprogram för Klövberga (del
av Bro Önsta 2:10 samt del av Klöv och
Lilla Ullevi 1:5), nr 1506 Bro
Dnr KFN 16/0190

Beslut
Som eget yttrande överlämna Kultur- och fritidskontorets förslag till yttrande
daterat den 16 juni 2016 till Kommunstyrelsen
____________

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 april 2016 § 55, sänds förslag till detaljplan
för Klövberga (del av Bro Önsta 2:10 samt del av Klöv och lilla Ullevi 1:5), nr 1506,
ut på samråd enligt reglerna för normalt planförfarande i plan- och bygglagen (PBL)
SFS 2010:900.
Förslaget är ute på samråd från den 31 maj till och med den 31 juli 2016. Kultur- och
fritidsnämnden har fått förlängd remisstid till efter nämndmötet den 13 september.

Beslutsunderlag
•

Samrådshandlingar Förslag till Detaljplaneprogram för Klövberga

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2016

Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 39

Sammanträdesdatum:

2016-09-13

Yttrande över förslag till Detaljplan för
Kungsängens -Tibble 1: 470 m.fl.
(Tibbleängen) Kungsängen
Dnr KFN 16/0159

Beslut
Som eget yttrande överlämna Kultur- och fritidskontorets förslag till yttrande
daterat den 15 augusti 2016 till Kommunstyrelsen.
______________

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, den 8 juni 2016 § 84,
sänds förslag till detaljplan för Kungsängen-Tibble 1:470, nr 0801, ut på samråd enligt
reglerna för normalt planförfarande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra exploatering inom planområdet med cirka
350 nya bostäder. Planen syftar även till att öppna upp Hjortronvägen – som idag
endast tillåter genomfart med busstrafik – för allmän fordonstrafik mellan Tibble Torg
och Bygdegårdsvägen.
Kultur- och fritidskontoret ställer sig tveksamt till planförslaget. En väsentligt lägre
exploateringsgrad och en utformning som inte skapar en barriäreffekt, t.ex. med en väl
avgränsad bebyggelse som följer kanten av kullarna och står i samklang med
utvecklingen av Ekhammars gård, kan vara en alternativ lösning att utreda.

Beslutsunderlag
•

Samrådshandlingar Förslag till Detaljplan för Kungsängen-Tibble 1:470
m.fl. (Tibbleängen)

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2016

•

Kultur- och fritidskontorets förslag till yttrande den 29 augusti 2016

Protokollsanteckning
Paul Gustavsson (M), Mats Högberg (M), Stanislav Lewalski (M) och
Marianne Stigle (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Höjderna skall ske med mjuka övergångar mellan närliggande
bostadshöjderna, för att skapa harmoni trygghetskänsla.
Grönområden skall tillgodoses för boende i dess närhet i lämplig
storleksomfattning och bör harmoniseras tillsammans med IP- området.
0,5 parkeringar är ej förståligt? Vi vill och behöver använda våra bilar. Tåg och
buss kan ej helt överta rollen som färdmedel utan ses som ett komplement till
bilen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-13

Fortsättning § 39
Inom överskådlig framtid har vi eldrivna bilar, därav minimal miljöpåverkan,
individens rörelsefrihet med användning av bil ger frihet att kunna röra sig.
Körkort/bil är ett villkor idag för att kunna få arbete och för att nå ut till olika
fritidsmål/aktiviteter.”
Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 40

Sammanträdesdatum:

2016-09-13

Yttrande över förslag till handlingsplan
mot våldbejakande extremism
Dnr KFN 16/0136

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på den föreslagna handlingsplanen mot
våldsbejakande extremism och har inget att erinra.
_____________

Sammanfattning
Ett förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism har tagits fram av
Kommunledningskontoret och ska vara ett stöd i arbetet mot våldsbejakande
extremism i Upplands-Bro kommun.
Kultur- och fritidskontoret ser positivt på att den föreslagna handlingsplanen
mot våldsbejakande extremism och har i huvudsak ingenting att erinra.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 16 augusti 2016

•

Kultur- och fritidskontorets förslag till yttrande daterad 16 augusti 2016

•

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism daterad 10 juni 2016

Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9 (20)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 41

Sammanträdesdatum:

2016-09-13

Yttrande över förslag till bildande av
kommunalt naturreservat för LillsjönÖrnässjön i Upplands-Bro kommun
Dnr KFN 16/0143

Beslut
Som eget yttrande överlämna Kultur- och fritidskontorets förslag till yttrande
daterat den 16 augusti 2016 till Kommunstyrelsen.
____________

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 8 juni 2016 § 94, sänds Tillväxkontorets
förslag till bildande av naturreservat ut på samråd till berörda myndigheter och
organisationer.
Syftet med reservatbildningen är dels att bevara och utveckla områdets
värdefulla naturmiljöer och dess biologiska mångfald, dels att utveckla området
för rekreation och friluftsliv genom att öka tillgängligheten till delar av
området.
Kultur- och fritidskontoret ställer sig positiv till förslaget att bilda ett
kommunalt naturreservat för Lillsjön – Örnässjön.

Beslutsunderlag
•

Samrådshandlingar, Förslag till bildande av kommunalt naturreservat
för Lillsjön – Örnässjön i Upplands-Bro kommun

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2016

Protokollsanteckning
Katarina Olofsson (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Översyn av naturreservatets gränser vid fastighet Raskeboda 1:1 bör ske så att
privata fastighetersägare ej förlorar hela sitt markinnehav (jordbruksfastighet).
Gränsen bör gå vid 100 meter från sjön.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-13

Fortsättning § 41
Paul Gustavsson (M), Mats Högberg (M), Stanislav Lewalski (M) och
Marianne Stigle (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Vi förordar
Lättsammare skydd av Naturområdet istället för naturreservat, som ger ett
tillräckligt skydd.
Om vi i framtiden ser och står i behov till ändring utav tidigare beslut, kan vi
själva i kommun ta besluten och vi behöver inte ta den långa och tidskrävande
processvägen via Länsstyrelsen vid önskad ändring.”
Beslutet skickas till:
•

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 42

Sammanträdesdatum:

2016-09-13

Redovisning utredningsuppdrag
Dnr KFN 16/0061

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att påbörjade utredningar ska
slutföras och ej påbörjade utredningar startas när nämnden så beslutar.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att påbörja en översiktlig utredning
om en Rehabbassäng. Utredningen ska främst innehålla en uppskattning
av investeringens storlek och ska återrapporteras senast hösten 2017.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger med godkännande rapporten till
handlingarna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Andrée Wright (MP) föreslår att Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att påbörjade utredningar ska
slutföras och ej påbörjade utredningar startas när nämnden så beslutar.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att påbörja en översiktlig utredning
om en Rehabbassäng. Utredningen ska främst innehålla en uppskattning
av investeringens storlek och ska återrapporteras senast hösten 2017.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om prioritering av utredningsuppdrag i
Budget 2015 den 15 september 2015. I Redovisning av utredningsuppdrag
redogörs för statusen för respektive utredning.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-09-13

Fortsättning § 42

Reservation
Paul Gustavsson (M), Mats Högberg (M), Stanislav Lewalski (M) och
Marianne Stigle (L) reserverar sig mot beslutet i punkt 2 med följande
motivering:
”Vi ser inget skäl och vinst till önskat ändring utav till tidigare fastställd beslut
utav hanteringen av utredningsuppdragen.
Att prioritera ned och med stor risk helt prioritera bort grupp 3, att inte alls
hanteras via utredning är ett felaktigt beslut, Vi anser att tidigare beslut för
tidshantering utav utredningsuppdragen ligger kvar och skall genomföras inom
mandatperioden.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 43

Sammanträdesdatum:

2016-09-13

Namnsättning cirkulationsplatser
Dnr KFN 16/0147

Beslut
Fastställa cirkulationsplatsnamnen Klövbergarondellen, Sandhagsrondellen och
vägnamnet Fredriksbergsvägen.
_____________

Sammanfattning
Kultur och Fritidsnämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och
strategiska platser i kommunen.
Kontoret föreslår följande cirkulationsplatsnamn Klövbergarondellen,
Sandhagsrondellen och vägnamnet Fredriksbergsvägen.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 27 juni 2016

Beslutet skickas till:
•

Tekniska nämnden
•
Sofie Lagerlöf, GIS-samordnare, Tillväxtkontoret
•
Afsaneh Kasiri, Ingenjör; Tillväxtkontoret
•
Annika Askeljung Jonsson, kartingenjör, Tillväxtkontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 44

Sammanträdesdatum:

2016-09-13

Namnsättning Ringvägen
Dnr KFN 16/0145

Beslut
Fastställa vägnamnen Kokillbacken och Gjutartorget.
_____________

Sammanfattning
Kultur och Fritidsnämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och
strategiska platser i kommunen.
Kontoret föreslår följande vägnamn Kokillbacken och Gjutartorget.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 30 juni 2016

Beslutet skickas till:
•

Tekniska nämnden
•
Sofie Lagerlöf, GIS-samordnare, Tillväxtkontoret
•
Afsaneh Kasiri, Ingenjör; Tillväxtkontoret
•
Annika Askeljung Jonsson, kartingenjör, Tillväxtkontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 45

Sammanträdesdatum:

2016-09-13

Namnsättning i Toresta
Dnr KFN 16/0144

Beslut
Fastställa byadressområde Toresta Stora Ullevi.
______________

Sammanfattning
Kultur och Fritidsnämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och
strategiska platser i kommunen.
Kontoret föreslår följande byadressområde Toresta Stora Ullevi.

Beslutsunderlag
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 27 juni 2016

Beslutet skickas till:
•

Tekniska nämnden
•
Sofie Lagerlöf, GIS-samordnare, Tillväxtkontoret
•
Afsaneh Kasiri, Ingenjör; Tillväxtkontoret
•
Annika Askeljung Jonsson, kartingenjör, Tillväxtkontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 46

Sammanträdesdatum:

2016-09-13

Sammanträdestider för Kultur- och
fritidsnämnden 2017
Dnr KFN 16/0156

Beslut
Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredning för år
2017, fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.
____________

Sammanfattning
Upplands- Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för
kommande års sammanträden. Kommunledningskontorets kanslistab har
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och
dess beredningsgrupp för år 2017. I förslaget är ett antal sammanträden
föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare
sammanträdestillfällen.
Alla nämnder har uppmannas 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 2017
Kultur- och fritidsnämndens
beredning

Kultur- och fritidsnämnd
(tisdag kl. 15.00)

(tisdag kl. 15.30)
14 feb

21 feb

4 april

11 april

30 maj

7 juni (onsdag)

5 sept

12 sept

17 okt

24 okt

28 nov

5 dec

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 juli 2016

Beslutet skickas till:
•
•

Samtliga ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 47

Sammanträdesdatum:

2016-09-13

Rapporter

Kultur- och fritidschefens rapporter
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomisk rapport
Aktivitetspark
Utomhus Bio
Fest i Byn
Upplands-Bro festivalen
Kommunkoreograf under 2017, sammarbete med Landstinget
Ansökan om bidrag, Kreativa platser Finnsta området
Ansökan om bidrag för ökad jämnställhet i Kulturskolan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 48

Sammanträdesdatum:

2016-09-13

Delegationsbeslut

1.

Delegationsbeslut Driftbidrag 2016 för Kungsängens Tennisklubb

2.

Delegationsbeslut Grundbidrag 2016 för Pensionärsföreningar i UpplandsBro

3.

Delegationsbeslut Ledarutbildningsbidrag 2016 för Kungsängens
Idrottsklubb

4.

Delegationsbeslut Driftbidrag 2016 för Soldathemmet vid Livgardet

5.

Delegationsbeslut Förstärkt grundbidrag 2016 för Bro Idrottsklubb

6.

Delegationsbeslut Förstärkt grundbidrag 2016 för Kungsängens
Sportfiskeklubb

7.

Delegationsbeslut Förstärkt grundbidrag 2016 för Bro-Bålsta Golfklubb

8.

Delegationsbeslut Förstärkt grundbidrag 2016 för Kungsängens
Kampsportsklubb

9.

Delegationsbeslut Förstärkt grundbidrag 2016 för Upplands-Bro
Budoklubb

10.

Beslut - kompletterande beslut avtal Kungsängens IP

11.

Verksamhetsbidrag 2016 för kulturföreningar i Upplands-Bro

12.

Jämställdhets- och integrationsbidrag 2016 för kulturföreningar i
Upplands-Bro

13.

Projektbidrag 2016 för kulturföreningar i Upplands-Bro

14.

Delegationsbeslut Driftbidrag 2016
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 49

Sammanträdesdatum:

2016-09-13

Anmälningar

1.

Entledigande av Jenny Pettersson (SD) från uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen och ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

2.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 maj
2016, KF § 49 Revisionsberättelse 2015

3.

Stämningsansökan om skadegörelse

4.

Kommunstyrelsens beslut § 106 Miljöbyggnad

5.

Kommunstyrelsens beslut § 105 Fastställande av miljömål

6.

Kommunstyrelsens beslut § 104 Fastställande av miljöaspekter

7.

Kommunstyrelsens beslut § 101 Direktiv för budget 2017

8.

Kommunfullmäktiges beslut om sammanträdestider för 2017

9.

Samråd av förslag till detaljplan för Klövberga (del av Bro Önsta 2:10
samt del av Klöv och lilla Ullevi 1:5), nr 1506

10.

Kommunfullmäktiges beslut § 64 Svar på motion om Sportotek

11.

Val av ersättare i Kommunstyrelsen och ledamot i Kultur- och
fritidsnämnden efter Jenny Pettersson (SD)

12.

Medborgarförslag om tillfällig gång- och cykelväg mellan Jurstarondellen
och Bro station

13.

Beslut om strandskyddsdispens, Kungsängens-Tibble 1:3

14.

Tekniska nämndens beslut § 33 Förslag till revidering av Tekniska
nämndens reglemente

15.

Kommunstyrelsens beslut § 79 Begäran om planuppdrag för del av
Kockbacka 2:1, förskoletomt i Bro, (Rosenängarna)
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