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Kultur- och fritidsnämnden kallar till sammanträde 
Tid: tisdagen den 8 december 2020, kl. 16:00 

Plats: Endast distansmöte via TEAMS 

Ordförande: Mattias Peterson (C) 

Sekreterare: Karin Haglund 

Beredningen sammanträder tisdagen den 1 december 2020 
kl. 16:00 endast på distans via TEAMS. 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Hibo Salad Ali (S) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 15 december 2020, kl. 15:00 (digital 
signering) 

Temaärende – Inkluderingsarbete   



KALLELSE 2 (4) 

Kultur- och fritidsnämnden 
Datum 

2020-11-30 
 

Beslutsärenden 

1. Verksamhetsplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden 
KFN 20/0047

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsplan 2021

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

3. Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur- och fritidskontorets 
förslag på intern kontrollplan 2021.

4. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta nya 
taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler och 
anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

5. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 
att nya taxor och avgifter ska träda i kraft 1 mars 2021.

2. Upplands-Bro kommuns jämställdhetsbonus för 
föreningar 2020
KFN 20/0187
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela årets 
Jämställdhetsbonus 2020 om 15 000 kr vardera till föreningarna 
Uppland-Bro Bålsta Basket och Tatakai Kyokushin karate.

3. Svar på medborgarförslag om att anordna ett årligt 
pris för "Årets Upplands-Bro förening
KFN 20/0197
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget om att 
anordna ett årligt pris för ”Årets Upplands-Bro förening”.
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidskontoret i uppdrag 
att ta fram former och regler för detta pris som ska delas ut första 
gången under 2021.
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4.  Svar på medborgarförslag gällande konstverket 
Pingpong 
KFN 20/0203 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och 
engagemanget kring det offentliga verket Pingpong.  

Då medborgarförslaget går ut på att avbryta tilldelningen och den 
redan är genomförd anses förslaget inte längre vara aktuellt. I och 
med det anses förslaget besvarat.   

5.  Svar på medborgarförslag gällande omfördelning av 
budget för konstnärlig utsmyckning 
KFN 20/0204 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget. 

Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat i och 
med Kultur- och fritidskontorets redogörelse om 1-procentregeln och 
redovisningsreglerna för konst och konstnärlig utsmyckning.    

Rapporter 
• Kultur- och fritidschefens rapport. 

Delegationsbeslut 
1. Ordförandebeslut - Ytterligare anpassning av verksamhet med 

anledning av skärpta råd i regionen med anledning av Covid-19 
2. Ordförandebeslut - Förlängning av anpassning av verksamhet inom 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde med anledning av råd 
för regionen på grund av Covid-19 

Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut 126 – Namnpolicy - principer för 

namngivning i Upplands-Bro kommun 
2. Kommunfullmäktiges beslut 122 – Svar på medborgarförslag angående 

utegym i Upplands-Bro kommun 
3. Kommunfullmäktiges beslut 135 - Svar på motion om att illustrera och 

synliggöra kommunens historia och kulturarv 
4. Kommunfullmäktiges beslut 128 -Biblioteksplan för Upplands-Bro 

kommun 2020-2023 
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5. Kommunfullmäktiges beslut 134 - Svar på motion om att utreda 
förutsättningarna för fler personer att ha möjlighet att delta i 
Funkisfestivalen 

6. Kommunfullmäktiges beslut 141 - Entledigande av Linda Pettersson (S) 
som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 

7. Kommunstyrelsens beslut § 89 - Namnpolicy - principer för 
namngivning i Upplands-Bro kommun 

8. Kommunstyrelsens beslut § 96 – Svar på revisionsrapport – Granskning 
av ärendeberedningsprocessen 

9. Bygg- och miljönämndens beslut § 114 - Bygglov för nybyggnad av 
friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd, Kungsängens-Tibble 1:3, 
BYGG.2020.287 

10. Begäran om yttrande - Motion om badplats och park i Vallsvik 
11. Begäran om yttrande – Motion om skidspår med konstsnö 
12. Driftansökan Kungsängens Bågskytteklubb 
13. Kommunfullmäktiges beslut § 178 - Redovisning av obesvarade 

motioner höst 2020 
14. Kommunfullmäktiges beslut § 179 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag höst 2020 
15. Kommunfullmäktiges beslut § 171 - Övergripande mål och budget 

2021 med planering för 2022 – 2023 

Mattias Peterson (C) 
Ordförande 
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