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Kultur- och fritidsnämnden kallar till sammanträde 
Tid: tisdagen den 25 maj 2021, kl. 15:00 

Plats: Digitalt via Teams 

Ordförande: Mattias Peterson (C) 

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

Beredningen sammanträder den 18 maj 2021, kl. 15:00 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Seid Alajbegovic (S) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 1 juni 2021, kl. 09:00 

Temaärende – Kultur- och fritidspolitisk strategi - workshop 

Beslutsärenden 

1.  Tertialrapport 1 2021 - Kultur- och Fritidsnämnden 
KFN 21/0004 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Kultur- och fritidskontorets 
tertialrapport 1 2021 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Ekonomiavdelningen fastställer resultat för tertial 1 den 10 maj. 
Därefter behöver kontoret bearbeta och färdigställa rapporten. 
Därför sker utskick av handlingarna den 17 maj 2021. 

2.  Yttrande - Samråd om förslag till detaljplan 
Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003 
KFN 21/0061 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kontorets förslag till yttrande som 
sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 
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3.  Yttrande - Motion om badplats och park i Vållsvik 
KFN 20/0224 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets yttrande 
som sitt eget och överlämnar det till Kommunfullmäktige. 

4.  Yttrande - Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i 
varje skola 
KFN 21/0024 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag 
till yttrande som sitt eget och skickar det vidare för beslut i 
Kommunfullmäktige. 

5.  Svar på medborgarförslag om att införa stödpaket 
eller bidrag till fristående musiker i kommunen 
KFN 20/0143 

Förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget. För att 
underlätta för professionella kulturskapare i kommunen ges kultur- 
och fritidskontoret i uppdrag att fortsätta föra en dialog med aktiva 
kulturskapare samt samla ihop vilka stödinsatser som finns att söka 
för kulturutövare på regional och nationell nivå.  

6.  Svar på medborgarförslag om att anlägga en 
asfalterad pumptrack-bana vid Kungsängens IP 
KFN 20/0198 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och ger 
kultur- och fritidskontoret i uppdrag att beakta förslaget om att 
anlägga en asfalterad pumptrack-bana i den pågående förstudien 
gällande området kring Kungsängens IP samt inför fortsatt planering 
av utveckling för Bro IP med start 2022. 
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7.  Svar på medborgarförslag om att bygga en 
aktivitetspark vid Kungsängen IP 
KFN 20/0200 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och ger 
kultur- och fritidskontoret i uppdrag att beakta förslaget om att 
bygga en aktivitetspark i Kungsängen i den pågående förstudien 
gällande området kring Kungsängens IP. 

8.  Svar på medborgarförslag om parkbänkar i 
Tibble/Lillsjö-området. 
KFN 20/0024 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget om 
parkbänkar och ger kultur- och fritidskontoret i uppdrag att beakta 
förslaget i pågående budgetarbete inför 2022. 

Rapporter 
 

• Kultur- och fritidschefens rapport  

Anmälningar 
1. Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 16 - Direktiv till det fortsatta 

arbetet med FÖP Bro 
2. Kommunfullmäktiges beslut § 35 – Omfördelning - Medborgarförslag 

om att göra Vattentornsparken mer tillgänglig för alla 
3. Kommunfullmäktiges beslut § 27 - Medborgarförslag om att utveckla 

Hällkana friluftsområde med större parkering och fler motionsspår 
4. Kommunfullmäktiges beslut § 30 - Medborgarförslag om att ordna 

belysning och dränering i motionsspåret vid Lillsjön 
5. Kommunfullmäktiges beslut § 33 Omfördelning av ärende - 

Medborgarförslag om mer fokus på friluftsliv och friskvård.msg 
6. Kommunstyrelsens beslut § 22 - Yttrande vision för Mälarens 

vattenvårdsförbund 2022–2027 
7. Kommunstyrelsens beslut § 36 - Lokalbehovsrapport 2022 
8. Kommunfullmäktiges beslut § 39 - Regler för Kulturcheck 
9. Kommunstyrelsens beslut § 56 - Direktiv för det fortsatta arbetet med 

FÖP Bro 
10. Kommunfullmäktiges beslut § 40 - Förvärv av mark - del av Husby 2:1 

(Ridanläggningen Prästtorp) 
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11. Kommunfullmäktiges beslut § 43 - Beslut med stöd av pandemilagen 
delegeras till kommunstyrelsen 

12. Kommunstyrelsens beslut § 47 - Omdaning Bro 
13. Revisionsrapport - Uppföljning av 2018 års granskningar 
14. Remiss - Folkhälsopolicy för Region Stockholm, RS 2020-0535 

 

Mattias Peterson (C) 
Ordförande 
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