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Kultur- och fritidsnämnden kallar till sammanträde 
Tid: tisdagen den 22 maj 2018, kl. 16:00 

Plats: Dävensö 

Ordförande: Andrée Wright (MP) 

Sekreterare: Olle Nykvist 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Beredningen sammanträder den 15 maj kl. 16:00 i 
Gemaket 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Marianne Stigle (L) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 28 maj 2018, kl. 09:00 
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Beslutsärenden 
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1.  Utredningsuppdrag - Rehabbassäng 
KFN 17/0046 

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

2.  Medborgarförslag om att bygga ett Idrottens hus i 
Kungsängen 
KFN 17/0138 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar med sig förslaget i det fortsatta 
arbetet med kommunens lokalresursprogram. 

3.  Medborgarförslag om basketbollkorgar på 
Klockardalen IP 
KFN 17/0192 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden går vidare med förslaget och ska 
undersöka möjligheterna för att sätta upp basketkorgar och rita linjer 
för basketspel på Klockardalens IP. 

4.  Medborgarförslag om att bygga ett utegym i Bro 
KFN 17/0193 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår för Kommunfullmäktige att 
överlåta medborgarförslaget till Tekniska nämnden. 

5.  Medborgarförslag angående utegym i Upplands-Bro 
kommun 
KFN 18/0008 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden kommer att beakta medborgarförslaget i 
kommande budgetprocesser och när nya utegym planeras. 
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6.  Remiss angående namnsättning vägar 
Trädgårdsstaden 
KFN 18/0046 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 

7.  Remiss angående namnsättning av väg i Björkboda, 
Håtuna 
KFN 18/0047 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 

8.  Ansökan till sociala investeringsfonden 
KFN 18/0095 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar ansökan om medel 

från sociala investeringsfonden till Kommunstyrelsen. 
2. Paragrafen justeras omedelbart.  

9.  Ändring av regler för utdelning av Upplands-Bro 
kommuns stipendier 
KFN 18/0107 

Förslag till beslut 
1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att införa Sandén-stipendiet. 
2 Kultur- och fritidsnämnden föreslår för Kommunfullmäktige att 

ändra reglerna för utdelning av Upplands-Bro kommuns 
stipendier enligt Kultur- och fritidskontorets förslag. 

10.  Remiss angående Tekniska nämndens förslag till 
namnpolicy 
KFN 17/0228 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 
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11.  Verksamhetsrapport tertial 1 2018 
KFN 18/0109 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Verksamhetsrapport tertial 1 
2018 enligt Kultur- och fritidskontorets förslag. 

12.  Ledamotsinitiativ från Niklas Odelberg (L) om 
Ungdomens hus  
KFN 18/0049 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden anser ledarmotsinitiativet besvarat. 

13.  Revidering av delegationsförteckning 
KFN 18/0108 

Förslag till beslut 
1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar om ändringar i Kultur- och 

fritidsnämnden delegationsförteckning enligt Kultur- och 
fritidskontorets förslag.  

2 Paragrafen justeras omedelbart. 

14.  Remiss angående namnsättning av förskola vid 
Ringvägen 
KFN 18/0038 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 

15.  Remiss angående namnsättning av 4 
dagvattendammar Norrboda-Brunna 
KFN 18/0036 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget. 

Rapporter 

Delegationsbeslut 
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Beslut att ställa in Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 27 mars 

Delegationsbeslut Verksamhetsbidrag 2018 

Anmälningar 
Kommunstyrelsens beslut § 24 - Revidering av Kommunstyrelsens 
delegationsförteckning 

Meddelande om granskningsutlåtande version 2 - Detaljplan för Svartviks 
Strand nr 1605, Kungsängen, Upplands-Bro kommun 

Påminnelse om remiss angående Tekniska nämndens förslag till namnpolicy 

Remiss angående namnsättning av 4 dagvattendammar Norrboda-Brunna 

Remiss angående namnsättning av förskola vid Ringvägen  

Remiss - namnärende Trädgårdsstaden 

Remiss - namnärende Björkboda 

Remiss - Motion om ett kulturhus som är ett kulturhus 

Kommunfullmäktiges beslut § 40 - Medborgarförslag angående snöhanteringen 
på Kungsängens IP för att skapa längdskidspår 

Beslut från Kommunstyrelsen §163 2017-12-20 Medborgarförslag om att 
skapa en beybladepark samt turnering 

Protokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-03-12 

Ansökan om att anordna lotteri 

Andrée Wright (MP) 
Ordförande 
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