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Kultur- och fritidsnämnden kallar till sammanträde 
Tid: tisdagen den 26 maj 2020, kl. 16:00 

Plats: Dävensö eller på distans via TEAMS 

Ordförande: Mattias Peterson (C) 

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

Beredningen sammanträder den 19 maj kl. 16:00 i Dävensö eller på 
distans via TEAMS.  

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Khalouta Simba (V) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 2 juni 2020, kl 

Temaärende – Utgår   
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Beslutsärenden 

1.  Tertialrapport 1 2020 
KFN 20/0048 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Kultur- och fritidskontorets 
tertialrapport för april 2020 och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen. 

2.  Trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020 - 
återtagande av ansökan 
KFN 20/0069 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden återtar ansökan om medel till 
trygghetsfrämjande åtgärder i Bro 2020 från Kommunstyrelsen då 
insatserna kan finansieras inom Kultur-och fritidsnämndens egen 
budgetram.  

3.  ICLD-projekt med Muranga Kenya 
KFN 20/0076 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i samarbete med Muranga 
kommun lämna in en projektansökan för tre år till Internationellt 
Centrum för Lokal Demokrati med sista ansökningsdatum i oktober 
2020. 

4.  Yttrande - Motion om att bygga en träningshall i 
anslutning till befintlig Bro sporthall, KS 19/0479 
KFN 19/0223 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anse 
motionen besvarad i och med att ny fullstor sporthall redan är 
prioriterad i kommunens lokalresursplan. 

  



 
 

 KALLELSE 3 (3)  

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Datum     
  2020-05-14     

 

5.  Motion om att utreda förutsättningarna för fler 
personer att ha möjlighet att delta i Funkisfestivalen. 
KFN 20/0033 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
motionen bör anses besvarad i och med att arbetet med att 
tillgängliggöra Funkisfestivalen för fler redan är genomförd. 

Rapporter 
• Revisionsrapport - Granskningsrapport av ärendeberedningsprocessen 

Anmälningar 
1. Åtgärdsförslag för att värna den lokala kulturen - Sveriges kulturliv har 

lamslagits på grund av coronaviruset (Covid-19) 
2. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 

2020 - Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun 
3. Skrivelse från Svenska Fotbollförbundet gällande fotbollsföreningarnas 

situation med anledning av Corona-utbrottet 
4. Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 

18 november 2019 - Översyn av ansvar för bidragsutbetalning till 
pensionärsföreningar 

Mattias Peterson (C) 
Ordförande 
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