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Kultur- och fritidsnämnden kallar till 
sammanträde 
Tid: tisdagen den 28 maj 2019, kl. 16:00 

Plats: Fotbollshallen, Bro IP, mötesrum på plan 1. 

Ordförande: Mattias Peterson (C) 

Sekreterare: Karin Haglund 

Beredningen sammanträder tisdagen den 21 maj kl. 16:00 i 
Dalkarlen, kommunhuset 
 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Khalouta Simba (V) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 4 juni 2019, kl. 09:00 

Temaärende 
Konstgräs och mikroplaster, Stockholms fotbollsförbund och Kultur- och 
Fritidskontoret   
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Beslutsärenden 

1.  Verksamhetsrapport april 2019 
KFN 19/0104 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsrapport april 
2019 i enligt Kultur- och fritidskontorets förslag. 

2.  Svar på medborgarförslag om att ha solceller på 
taken, Kungsängens nya IP 
KFN 19/0010 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för förslaget och ger kultur- och 
fritidskontoret i uppdrag att ta fram en detaljerad kalkyl på vad 
investeringskostnaden, besparingen samt återbetalningstiden blir 
som underlag inför budget 2021. 

3.  Svar på medborgarförslag om längre belysningstid 
vid Kungsängens IP 
KFN 19/0087 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för ett mycket bra förslag och 
beslutar i enlighet med kontorets förslag att istället för att installera 
en strömbrytare/timer marknadsföra möjligheten att be vaktmästarna 
tända upp på konstgräsplanen vintertid. Båda förslagen tjänar samma 
syfte om att tillgängliggöra planerna under perioder då planen inte är 
bokad.  

4.  Internremiss - Namnsättning inom detaljplan "Brogård 
1:89 m.fl (Tegelhagen), nr 1402, Bro 
KFN 19/0101 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på 
namnberedningens förslag. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
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5.  Remiss - Namnsättning av väg, Ådö 1:92, Bro 
KFN 19/0100 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på 

namnberedningens förslag.  

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

6.  Revidering Kulturhusets funktioner och tillämpning av 
lokaltaxa 
KFN 19/0099 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige göra en 
rättelse i texten enligt förslag, om Kulturhusets funktioner, för 
tydlighet och bättre arbetsprocesser. 

Rapporter 

• Kontorschefens rapport 

Delegationsbeslut 

1. Driftbidrag Upplands-Bro Ryttarförening 
 

2. Driftbidrag delbetalning Kungsängens Tennisklubb 
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Anmälningar 

1. Kommunfullmäktiges beslut § 85 - Entledigande av Helena Lundgren 
(SD) från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden 
 

2. Kommunfullmäktiges beslut § 86 - Val av ny ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnden efter Helena Lundgren (SD) 
 

3. Kommunfullmäktiges beslut § 89 - Entledigande av Mats Zettmar (SD) 
från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 
 

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars 
2019 - Medborgarförslag om längre belysningstid vid Kungsängens IP 
 

5. Remiss angående vägnamn Ådö 1:92  
 

6. Kommunfullmäktiges beslut § 101 - Årsredovisning 2018 för 
Upplands-Bro kommun  

Mattias Peterson (C) 
Ordförande 
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