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Protokoll, Kultur- och fritidsutskott 

Dag: Torsdag 11 mars 2021  

Tid: 8.30 - 12.00 

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 

 

Tjänstepersoner:  

Carina Nilsson, sekreterare 

Malin Broquist 

Anna Sandklef 

Dagordning 

• Inkomna kulturarrangemangsbidrag, kvartal 1 (kultur) 

• KPP (kultur) 

• Presentation av detaljbudget (kultur och fritid)  

• Genomgång och justeringar av utskottets års-hjul 2021 (kultur och fritid) 

• Höjning av bidrag till pensionärsföreningar från 30 kr/medlem till 40 kr/medlem 

(kultur/intresseföreningar) 

• Information: Gamla vattentornet 

• Övriga frågor 

§27 Inkomna kulturarrangemangsbidrag, kvartal 1 

Sex inkomna bidragsansökningar, se bilaga 1. Framskrivna förslag utom ett 

godkändes. Föreningen GiG Jazzföreing beviljades ett bidrag på 40 000 kr i december. 

Utskottet önskar en redovisning av de tidigare utbetalade bidraget.  

Ett förslag på ett avtal med GiG Jazzförening tas fram och presenteras för Kofu. 

Förvaltningen pratar ihop sig och presenterar förslaget för utskottet. 

§28 Kulturpolitiskt program (KPP) 

Kultur och fritidsutskottet ställer sig bakom det Kulturpolitiska programmet såsom det 

är skrivet nu. Målet är att KPP går till beslut i KS den 12 april  Den politiska 

inledningstexten återkommer Johan R och Anna E med. 
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§29 Presentation av detaljbudget 

Förvaltningen presenterade detaljbudget för hur föreningsbidrag till både kultur-, 

intresse och idrottsföreningar är fördelade i budgetposter. Utskottet efterfrågade 

jämförelsesiffror från 2019 och 2020 efterfrågades. Förvaltningen ser till att de skickas 

ut till samtliga i utskottet.  

För frågor kring länsbildningsförbundet och bidrag till studieförbunden inbjuds Malin 

Marcko till nästa möte den 6 maj.  

§30 Årshjul 

Kultur och fritidsutskottet har gått igenom och godkänt års-hjulet. Mötesdatum för 

resten av året spikades och inbjudningar går ut till samtliga. Följande datum gäller: 

• 6 maj klockan 13.00-16.00 

• 16 juni klockan 13.00-15.00 

• 15 september klockan 8.30-12.00 

• 14 december klockan 8.30-12.00 

§31 Höjning av bidrag till pensionärsföreningar 

Kultur och fritidsutskottet beslutar att under 2020 kvarstår bidraget på 30 kr/medlem 

men med ett extra corona-tillägg på 10 kr/medlem. Ärendet ska upp till KS i april. 

Under arbetet med revideringen av bidragsreglerna tas dessa bidrag med i arbetet.  

§32 Information: Gamla vattentornet 

Förvaltningen beskrev kort läget för arbetet med Gamla vattentornet: tak, fönster, 

fasad är gjorda. Arbete som återstår är målning av fasaden. Förvaltningen flaggar för 

att investeringsbudgeten inte kommer att kunna hålla, detta då tornet var i värre skick 

än befarat. Förvaltningen följer upp och kontrollerar läget. Återkopplar till utskottet. 

Nästa möte 

Dag: Torsdagen den 6 maj 2021  

Tid: 13.00 - 16.00 

Plats: Frösjön + Teams 

 

 

________________________________________ 

Justerare, ordförande Johan Rocklind (S) 


