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Kultur- och fritidsnämnden kallar till sammanträde 
Tid: tisdagen den 6 februari 2018, kl. 16:00 

Plats: Gemaket 

Ordförande: Andrée Wright (MP) 

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

Beredningen sammanträder den 30 januari kl. 16:00 i 
Dalkarlen 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Mats Högberg (M) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 12 februari 2018, kl. 16:00 
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Beslutsärenden 
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1.  Uppföljning av intern kontrollplan 2017 för Kultur- och 
fritidsnämnden 
KFN 17/0006 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av intern 
kontrollplan 2017. 

2.  Intern kontrollplan 2018 för Kultur- och 
fritidsnämnden 
KFN 18/0005 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer den interna kontrollplanen för 
2018 enligt kontorets förslag. 

3.  Verksamhetsberättelse 2017 för Kultur- och 
fritidsnämnden  
KFN 18/0004 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2017 
för Kultur- och fritidsnämnden enligt kontorets förslag. 

4.  Budget 2018 
KFN 17/0164 

Förslag till beslut 
1 Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndbudget för Kultur- 

och fritidsnämnden 2018 i enlighet med Kultur- och 
fritidskontorets förslag. 

2 Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att omfördela mellan 
investeringsprojekten vid behov. 

3 Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att vidta tekniska 
justeringar. 
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5.  Medborgarförslag om belysning längs nya 
elljusspåret i Bro 
KFN 17/0088 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte gå vidare med 
medborgarförslaget, men föreslår för Kommunfullmäktige att 
överlåta frågan om att istället anlägga en gångväg till Tekniska 
nämnden. 

6.  Medborgarförslag om ett provisoriskt elljusspår i Bro 
KFN 17/0089 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte gå vidare med 
medborgarförslaget eftersom elljusspåret kommer att återställas 
under våren 2018. 

7.  Medborgarförslag om att arrangera motionsdans 
KFN 17/0112 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte gå vidare med 
medborgarförslaget men ser positivt på att motionsdans skulle kunna 
arrangeras av föreningslivet. 

8.  Medborgarförslag gällande utegym vid Lillsjöbadet 
eller Kungsängens IP 
KFN 17/0113 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden kommer att beakta medborgarförslaget i 
kommande budgetprocesser. 
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9.  Medborgarförslag gällande konstsnöspår i 
Kungsängen 
KFN 17/0114 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte gå vidare med 
medborgarförslaget men välkomnar ansökningar om ekonomiskt 
stöd från föreningslivet för att skapa ett konstsnöspår 

Rapporter  

Delegationsbeslut 

Anmälningar 
Delegationsbeslut gällande bidrag för särskilt stöd, 2017-12-07 

Delegationsbeslut gällande bidrag för lovbidrag, 2017-12-07 

Delegationsbeslut gällande bidrag för ledarutbildning, 2017-12-07 

Kommunfullmäktiges beslut § 145 - Budget 2018 

Kommunfullmäktiges beslut § 154 - Medborgarförslag angående 
utegym i Upplands-Bro kommun 

Rivningsanmälan, Husby 1:52 

Andrée Wright (MP) 
Ordförande 
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