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Protokoll, Kultur- och fritidsutskott 

Dag: Torsdag 6 maj 2021  

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Frösjön + Teams 

 

Ledamöter:  

Johan Rocklind (S) ordförande 

Anna Ekström (M) med på Teams 

Håkan Ekstrand (C) med på Teams 

Inga-Lill Fredriksson (C) med på Teams 

Gustav Edman (Mp) med på Teams 

 

Tjänstepersoner:  

Carina Nilsson, sekreterare 

Malin Broquist 

Anna Sandklef 

 

Gäst: 

Malin Marcko, Länsbildningsförbundet, med på Teams 

Dagordning 

• Mötets öppnande 

• Godkänna dagordning 

• Val av justerare  

• Malin Marcko från Länsbildningsförbunden berättar om hur de arbetar och vad 

som görs specifikt i Gnesta kommun. Tid: 30 min. 

• Genomgång av föregående protokoll 

• Tjänsteskrivelser för inkomna bidrag fritid (Cirkusskola, Idrottsskola och Hitta ut) 

• Tjänsteskrivelser coronabidrag, omgång två, 2020 (Gnesta Bridgeklubb och 

Laxnegården) 

• Information: Gamla vattentornet och Socialstyrelsens sommarlovsbidrag 2021 

• Övriga frågor 
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§33 Information från Länsbildningsförbundet (LBF)  

LBF har i uppdrag från regionen att granska de 10 verksamma studieförbunden i 

Sörmland. Studieförbunden ska vara anordnare av cirklar. Gnesta kommun betalar 

årligen 214 000 kr, vilket är 18 kr/invånare, till LBF som fördelas utifrån en 

fördelningsnyckel. Diskussion fördes om bidraget är relevant för den verksamhet som 

utförs.  

Kultur- och fritidsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att gå igenom aktuella 

verksamhetsberättelser från studieförbunden. Likaså bjuda in representant från något 

av studieförbunden till ett utskott. 

§34 Tjänsteskrivelser för inkomna bidrag fritid 

Kultur- och fritidsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att redovisa kvarvarande 

budget för kultur och fritid på varje utskott. 

Cirkusskola 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden föreslår att kultur- och fritidsutskottet bifaller tjänsteförslaget med ett 

förtydligande om att ansökan gäller två grupperingar. Detta skrivs in i 

ärendebeskrivningen på tjänsteskrivelsen.  

Beslutsgång  

Utskottet bifaller ordförandens förslag.  

Idrottsskola 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden föreslår att kultur- och fritidsutskottet bifaller tjänsteförslaget.  

Beslutsgång  

Utskottet bifaller ordförandens förslag. 

Hitta ut OK Klemmingen 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden föreslår att kultur- och fritidsutskottet bifaller tjänsteförslaget.  

Beslutsgång  

Utskottet bifaller ordförandens förslag. 
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§35 Tjänsteskrivelser coronabidrag, omgång två, 

2020 

Gnesta Bridgeklubb 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden föreslår att kultur- och fritidsutskottet bifaller tjänsteförslaget efter ett 

tillägg om bidragets storlek och att det ryms inom befintlig budgetram på förslag till 

beslut.  

Beslutsgång  

Kultur- och fritidsutskottet bifaller ordförandens förslag. 

Laxnegården 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden föreslår att kultur- och fritidsutskottet bifaller tjänsteförslaget efter ett 

tillägg om bidragets storlek och att det ryms inom befintlig budgetram på förslag till 

beslut.  

Beslutsgång  

Kultur- och fritidsutskottet bifaller ordförandens förslag. 

§36 Information: Gamla vattentornet 

Anna informerar om nyttjanderättsavtalet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen. 

§37 Information: Sommarlovsbidrag 

Gnesta kommun kan rekvirera 166 423 kr från Socialstyrelsen.  

En höjning med cirka 40 000 kr från föregående år. 

Varje kommun får rekvirera det belopp som framräknats med stöd av en 

fördelningsnyckel baserad på statistik över antalet barn i hushåll med ekonomiskt 

bistånd i respektive kommun. Fördelningsnyckeln är framtagen av Socialstyrelsen på 

grundval av Socialstyrelsens statistik över ekonomiskt bistånd 2019. 

Statsbidraget avser medel till aktiviteter som kommunerna arrangerar från och med 

den 1 maj 2021 och kommande lovtillfällen under året.  

Det statliga bidraget ska göra det möjligt för barn och unga i åldrarna 6–15 år att delta 

i avgiftsfria aktiviteter under lovtillfällen 2021.  

Gnesta kommun arbetar med att erbjuda många aktiviteter till många barn under 

sommaren. 
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Övrig information 

GFF arrangerar fotboll för små barn i Laxne och på Rörvallen i Gnesta. Förvaltningen 

kontaktar samhällsbyggnadsförvaltningen om nyttjanderätten av marken för 

Rörvallen. 

Björnlunda bangolfklubb avslutar sin verksamhet och deras överskott ska enligt 

föreningens stadgar omsättas på något sätt och främja barn och ungdomsidrott.  

§38 Övriga frågor 

Kommunstyrelsen har avsatt medel för upprustning till idrottsanläggningar och 

friluftsstråk vilka inte är i anspråkstagna. Förvaltningen inväntar dialog kring 

förväntningar och riktning. Fritidsenheten investerar i nya bord och cykelställ till 

Klemmingsberg, nya bryggor till Dammhagen samt sittmiljöer på Hagstumosse. Detta 

tas från redan ianspråktagna medel med syftet att det ska vara attraktivt att vistas på 

olika platser i kommunen. 

Nästa möte 

Dag: Torsdagen den 16 juni 2021  

Tid: 13.00 - 15.00 

Plats: Frösjön + Teams 

 

 

________________________________________ 

Justerare, Anna Ekström (M) 


