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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Åsa Urberg 

Plats och tid 
Sammanträdesrum Stora Rammklöv, 2020-06-01 kl. 14.00-15:15 

Beslutande 

Mara Gard Günster (C), ordförande 

Per Malmsten (M), vice ordförande 

Daniel Jobark (S) 

 

   
 

Övriga deltagare 

 Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef 

Sune Hamrin, fritidsstrateg 

Åsa Urberg, nämndsekreterare 
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Justeringens plats och tid Direktjustering 
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Daniel Jobark (S) 
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Åsa Urberg 
Sekreterare  
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16/20 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns.  

 

17/20 Idrottsdag 
Agneta Ström Granlund informerar om idrottsdagen och om den kommer att gå att genomföra i 
augusti eller ej. Det hänger på corona-läget och hur rekommendationerna ser ut inför hösten. 

När man vet hur det kommer att bli så kan det också bli aktuellt att byta datum, med godkännande 
från alla inblandade. Kultur- och fritidsavdelningen avvaktar att kunna ta ett definitivt beslut den 15 
juni. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott tycker att programmet kan återanvändas nästa år 
om det inte blir någon Idrottsdag. 

 

18/20 Kulturhelg 
Agneta Ström Granlund informerar om Kulturhelgen och om den kommer att gå att genomföra i 
september eller ej. Det hänger på corona-läget och hur rekommendationerna ser ut inför hösten. 

När man vet hur det kommer att bli så kan det också bli aktuellt att byta datum, med godkännande 
från alla inblandade. Kultur- och fritidsavdelningen avvaktar att kunna ta ett definitivt beslut den 15 

juni. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott tycker att programmet kan återanvändas nästa år 
om det inte blir någon Idrottsdag. 

Agneta informerar kort om programmet och också om att det i år preliminärt kommer att finnas en 
programpunkt med Antikrunda. 

 

19/20 Idrottsprogram 
Agneta Ström Granlund informerar om hur långt kultur- och fritidsavdelningen har kommit i 
processen med att ta fram ett idrottsprogram. En redogörelse kommer att lämnas på kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde den 15 juni, och nämnden ska lämna sitt godkännande av utkast till 
remiss. Utkastet ska skickas ut till kommunens idrottsföreningar och partier efter sammanträdet. 
Efter inhämtade svar och omarbetning skickas det till nämnderna på remiss. Sedan tas beslut på 

kultur- och fritidsnämnden i september och vidare till Kommunstyrelsen.  

 

20/20 Kulturprogram 
Agneta Ström Granlund informerar om hur långt kultur- och fritidsavdelningen har kommit i 
processen med att ta fram ett kulturprogram. En redogörelse kommer att lämnas på kultur- och 

fritidsnämndens sammanträde den 15 juni, och nämnden ska lämna sitt godkännande av utkast till 
remiss. Utkastet ska först skickas ut till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott och sedan skickas 
ut till kommunens kulturföreningar och partier efter nämndens sammanträde. Efter inhämtade svar 
och omarbetning skickas det till nämnderna på remiss. Sedan tas beslut på kultur- och 
fritidsnämnden i september och vidare till Kommunstyrelsen. 
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21/20 Bidragsreglemente 
Agneta Ström Granlund informerar om hur långt kultur- och fritidsavdelningen har kommit i 
processen med att ta fram nya bidragsregler. En redogörelse kommer att lämnas på kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde den 15 juni, och nämnden ska lämna sitt godkännande av utkast till 
remiss. Utkastet ska skickas ut till kommunens idrottsföreningar, kommunjurist och partierna efter 
sammanträdet. Efter inhämtade svar och omarbetning skickas det till nämnderna på remiss. Sedan 
tas beslut på kultur- och fritidsnämnden i september och vidare till Kommunstyrelsen.  

 

22/20 Övriga frågor 
Politiskt läge 
Maria Gard Günster kommer att redogöra över det politiska läget på kultur- och fritidsnämnden den 
15 juni. 
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