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Protokoll, Kultur- och fritidsutskott 

Dag: Onsdag 24 februari 2021  

Tid: 15.00 - 17.00 

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 

Dagordning 

• Genomgång av föregående protokoll 

• Inkomna driftbidrag (kultur o fritid) 

• KPP (kultur) 

• Överenskommelse RF Sisu Sörmland 2021 - 2022 (fritid) 

• Presentera års-hjul med förslag på mötestider och teman för 2021 (kultur och 

fritid) 

• Höjt aktivitetsbidrag (fritid) 

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

(kultur/intresseföreningar) 

• Övriga frågor 

§19 Genomgång av föregående protokoll 

Det kulturpolitiska programmet lästes igenom efter remissmötet med föreningslivet. 

Justeringar gjordes direkt i dokumentet på mötet.  

§20 Inkomna driftbidrag 
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Presentation av inkomna driftbidragsansökningar. Inför nästa möte presenteras 

detaljbudget gällande kultur och fritid för utskottet.  Fritid: Förslag presenteras. 

Presentera detaljbudget nästa möte.  

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att godkänna de presenterade förslagen för 

driftbidrag. Driftbidragens bilagor finns i Castor. 

§21 Kulturpolitiskt program (KPP) 

Den politiska inledningstexten återkommer Johan R och Anna E med. 

Några fler justeringar önskas. Dessa skrivs in i dokumentet som sedan skickas ut via 

mejl till samtliga i utskottet för vidare kommentarer och justeringar.  

Kultur- och fritidsutskottet fastslår dokumentet när allt är klart att presenteras för KS. 

En snabb process önskas. 

§22 Överenskommelse RF Sisu Sörmland 2021-

2022 

Dags att förnya. Överenskommelsen mellan RF Sisu Sörmland och Gnesta kommun 

ska förnyas och gäller under perioden 2021-2022. Gnesta kommun samarbetar med 

RF Sisu Sörmland och föreningarna för att få till ett bra föreningsliv. Arbetet utgår från 

det Idrottspolitiska programmet.  

Kultur- och fritidsutskottet ställer sig bakom det liggande förslaget. 

§23 Presentation års-hjul 

Ett års-hjul med viktiga datum samt förslag på olika teman presenterades. Det finns 

önskemål från de professionella kulturaktörer som Gnesta kommun har ett avtal med 

att få möta utskottet. Tätare dialog är en framgångsfaktor. Det är lika viktigt är att 

skapa forum och mötesplatser för övriga kulturföreningar och aktörer. 

Kultur- och fritidsutskottet anser att de professionella kulturaktörer som Gnesta 

kommun har ett avtal med bör presenteras på KS. 

Förvaltningens förslag skickas till ledamöterna som återkommer med konkreta 

datumförslag under de olika tidsperioderna. 

§24 Höjt aktivitetsbidrag 

Ärendet ska skrivas som ett delegationsbeslut som KSO kan besluta på uppdrag av ett 

enigt utskott. Önskvärt att det kan tas på KS den 15 mars. 

§25 Höjt bidrag pensionärsföreningar 

Beständigt beslut eller ett corona-beslut. Ett corona-anslag? Ett underlag skrivs till 

nästa möte med utgångspunkt från tidigare beslut. 
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§26 Övriga frågor 

Information av gamla vattentornet önskas. Detta presenteras för utskottet vid nästa 

möte. 

 

Nästa möte 

Dag: Torsdagen den 11 mars 2021  

Tid: 8.30-12.00 

Plats: Lockvattnet + Teams 

 

 

________________________________________ 

Justerare, ordförande Johan Rocklind (S) 


