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Kultur- och fritidsnämnden kallar till sammanträde 
Tid: tisdagen den 7 mars 2023, kl. 14:00 

Plats: Gemaket och digitalt via Teams 

Ordförande: Mattias Peterson Ersoy (C) 

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

Beredningen sammanträder den 21 februari 2023, kl. 14:00 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Leif Janson (S) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 13 mars 2023, kl. 13:00 

Temaärende – Kulturföreningar 

Beslutsärenden 

1.  Kulturbidrag för restaurering av 1500-tals valv på 
Almare Stäket 
KFN 22/0186 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag 
att bevilja ett projektbidrag om 20 000 kr. Dock med följande 
förbehåll: 

1. Föreningen ska uppfylla de grundläggande 
bedömningskriterierna för föreningsbidrag. 

2. Föreningen ska erbjuda kostnadsfria publika visningar under 
och efter restaureringsarbetet. I samråd med kultur- och 
fritidskontoret. 
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2.  Verksamhetsberättelse 2022 - kultur- och 
fritidsnämnden 
KFN 23/0007 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2022 – 
kultur- och fritidsnämnden i enlighet med kultur- och fritidskontorets 
förslag och överlämnar den till Kommunstyrelsen.  

3.  Revidering av kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning 
KFN 23/0027 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag 
på revidering av delegationsordning. 

4.  Ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet 
2023 
KFN 23/0028 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ersättningsnivån för 

lokalt aktivitetsstöd för 2023 fastställs till 13 kr per 
deltagartillfälle i enlighet med punkt 4.3 regler för 
ekonomiskt stöd och bidrag till kultur- och fritidsverksamhet. 

2. 15 000 kr avsätts för utdelning av inkluderingsbonus för 
2023. 

5.  Underlag till budget 2024 med planering för 2025-
2026 - kultur- och fritidsnämnden 
KFN 23/0003 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Kultur- och fritidskontoret 
förslag till Underlag till budget 2024 med planering för 2025-2026 – 
kultur- och fritidsnämnden och skickar det vidare för politisk 
beredning. 
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6.  Indikatorer till nämndens mål 2023 
KFN 23/0033 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidskontorets 
förslag till indikatorer till nämndens mål 2023. 

Rapporter 

Delegationsbeslut 
1. Delegationslista - Föreningsbidrag januari 2023 

Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 24 - Anvisningar kommunplan 2024 med 

plan 2025-2026 

Mattias Peterson Ersoy (C) 
Ordförande 
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