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Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-05-09  

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-05-09 
Anslaget sätts upp: 2022-05-09             Anslaget tas ned: 2022-05-31 
Förvaringsplats för protokollet: KoF plan 4 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund, 2022-05-09 kl. 14.00-14.45 

Beslutande 
Per Malmsten (M), ordförande 
Bo Persson (L), vice ordförande 
Christer Dahl (S) 

 

   
 

Övriga deltagare 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid 
Åsa Urberg, nämndsekreterare 
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§§ 10–18 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Val av justerare 
 

  10/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 11/22 Inriktningsbeslut om att upphandla ett hyreskontrakt för idrottshall i Ösmo 
kommundel under eftermiddagar och helger av en extern aktör 

 

§ 12/22 Sammanställning av e-förslag maj 2022  
§ 13/22 Svar på remiss - revidering av taxa för kopia av allmän handling  
§ 14/22 Svar på återremiss - Äskande av medel för ökade energikostnader för föreningar 

med egna lokaler 
 

§ 15/22 Fördelning av kontaktpolitikeruppdraget maj-december 2022  
§ 16/22 Återkallande av tidigare beslut gällande Bokbuss  

  Informationsärenden 
 

  17/22 Tertialrapport 1 2022 
 

  18/22 Övriga frågor 
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2022-05-09 

Sida 2(10) 

Innehällsförteckning 

Val av justerare 

10 /22  Fastställande av dagordning 

§ 11/22 

§ 12/22 

§ 13/22 

§ 14/22 

§ 15/22 

§ 16/22 

Beslutspunkter 

Inriktningsbeslut om att upphandla ett hyreskontrakt för idrottshall i Ösmo 
kommundel under eftermiddagar och helger av en extern aktör 

Sammanställning av e-förslag maj 2022 

Svar på remiss - revidering av taxa för kopia av allmän handling 

Svar på äterremiss - Askande av medel för ökade energikostnader för föreningar 
med egna lokaler 

Fördelning av kontaktpolitikeruppdraget maj-december 2022 

Återkallande av tidigare beslut gällande Bokbuss 

Informationsärenden 

17 /22  Tertialrapport 1 2022 

18 /22  Övriga frågor 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 3(10) 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-05-09  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

10/22 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändring. 

  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-05-09 

Sida 3(10) 

10/22 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändring. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 4(10) 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-05-09  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 11/22 KFN/2021/0059/821–7 

Inriktningsbeslut om att upphandla ett hyreskontrakt för 
idrottshall i Ösmo kommundel under eftermiddagar och helger 
av en extern aktör 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. äska medel av kommunstyrelsen enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning  
2. uppdra till kultur- och fritidsavdelningen att hyra in en idrottshall i Ösmo kommundel enligt 

bedömningen 

Ärendet 
Kommunen bör i första hand sträva efter en lösning där en skola är med och finansierar hallen. Då 
det kommer att dröja innan en ny kommunal skola med idrottshall byggs bör en inhyrning från en 
extern aktör övervägas. Med detta som ingångsvärde framstår den kommande skolan i Källberga 
som det mest tilltalande alternativet givet att kostnadsnivån är marknadsmässig och villkoren i övrigt 
är rimliga. Viktiga villkor är bland annat tillgänglighet, såväl fysiskt som tidsmässigt kvällar och 
helger, samt tillräcklig tillgång till förråd för föreningslivet.  

Skolan planeras vara färdigställd till läsåret 2023/2024 enligt 
www.raoulwallenbergskolan.se/skolor/rws-kallberga/ 

Kultur- och fritidsnämnden har inte de ekonomiska förutsättningarna för att hyra en extern 
idrottshall och kultur- och fritidsavdelningen föreslår därför att resurser tillförs nämnden med 800 till 
1 000 tusen kronor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. äska medel av kommunstyrelsen enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning  
2. uppdra till kultur- och fritidsavdelningen att hyra in en idrottshall i Ösmo kommundel enligt 

bedömningen 

Beslutsunderlag 
Ärende Idrottshall i Källberga KFN/2021/0059/821 
 

Skickas till 
Akten, KSF, KSF ekonomi 
  

Nynäshamns 
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Sida 4(10) 

§ 11/22 KFN/2021/0059/821-7 

Inriktningsbeslut om att upphandla ett hyreskontrakt för 
idrottshall i Ösmo kommundel under eftermiddagar och helger 
av en extern aktör 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag til l beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

l. äska medel av kommunstyrelsen enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning 
2. uppdra till kultur- och fritidsavdelningen att hyra in en idrottshall i Ösmo kommundel enligt 

bedömningen 

Ärendet 
Kommunen bör i första hand sträva efter en lösning där en skola är med och finansierar hallen. Då 
det kommer att dröja innan en ny kommunal skola med idrottshall byggs bör en inhyrning från en 
extern aktör övervägas. Med detta som ingängsvärde framstar den kommande skolan i Källberga 
som det mest tilltalande alternativet givet att kostnadsnivän är marknadsmässig och villkoren i övrigt 
är rimliga. Viktiga villkor är bland annat tillgänglighet, såväl fysiskt som tidsmässigt kvällar och 
helger, samt tillräcklig tillgång till förråd för föreningslivet. 

Skolan planeras vara färdigställd till läsåret 2023/2024 enligt 
www.raoulwallenbergskolan.se/skolor/rws-kallberga/ 

Kultur- och fritidsnämnden har inte de ekonomiska förutsättningarna för att hyra en extern 
idrottshall och kultur- och fritidsavdelningen föreslår därför att resurser tillförs nämnden med 800 till 
l 000 tusen kronor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

l. äska medel av kommunstyrelsen enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning 
2. uppdra till kultur- och fritidsavdelningen att hyra in en idrottshall i Ösmo kommundel enligt 

bedömningen 

Besi utsu nderlag 
Ärende Idrottshall i Källberga KFN/2021/0059/821 

Skickas t i l l  
Akten, KSF, KSF ekonomi 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

http://www.raoulwallenbergskolan.se/skolor/rws-kallberga/


 

PROTOKOLL Sida 5(10) 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-05-09  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12/22 KFN/2022/0015/061–7 

Sammanställning av e-förslag maj 2022 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att 
1. anse förslaget om aktivitetsbana besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning  
2. föreslå samhällsbyggnadsförvaltningen att låta badstegar i Hamnvik och Nicksta badplatser sitta 
kvar under säsongen 2022/2023 
 

Ärendet 
Kultur och fritidsnämnden har fått två e-förslag att besvara: Aktivitetsbana för barn i Stadhusparken 
eller i Svandammsparken, inkom 2021-11-15. Badstege för till exempel vinterbad, inkom 2022-01- 
09. Kultur och fritidsavdelningen har inför beredning av ärendena kommunicerat med 
stadsmiljöavdelningen och lämnat begäran om yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Aktivitetsbana för barn 
Det finns idag en helt nybyggd lekplats som även innehåller aktivitetsytor för barn på Nicksta med 
klättervägg, klätternät, lekhus, balanslek, rutschbanor och gungor. Klätterställningen i 
Svandammsparken är både en lekplats och ett utegym. Här finns också en klätterställning som 
passar extra bra för den som har en funktionsnedsättning. Kultur- och fritidsavdelningen anser att 
dessa aktivitetsytor uppfyller de behov som förslagsställaren beskriver och att det därför inte i 
nuläget är aktuellt att planera för nya aktivitetsplatser i centrala Nynäshamn. Det bör också tilläggas 
att ett större projekt med att förnya och komplettera kommunens lekplatser är på gång. 

Badstegar för till exempel vinterbad 
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår inför säsong 2022/2023 att stegar i Hamnvik och på Nicksta 
behålls i vattnet och att samhällsbyggnadsförvaltningen ser till att de underhålls om behov uppstår 
under perioden. Hamnvik och Nicksta ligger centralt för en stor del av kommuninvånare i tätorten 
och är tillgängligt med buss och bil för de som bor i andra kommundelar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att 
1. anse förslaget om aktivitetsbana besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning  
2. föreslå samhällsbyggnadsförvaltningen att låta badstegar i Hamnvik och Nicksta badplatser sitta 
kvar under säsongen 2022/2023 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2022/0015/061 

Skickas till 
Akten 
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§ 12/22 

Sammanställning av e-förslag maj 2022 

KFN/2022/0015/061-7 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att 
l. anse förslaget om aktivitetsbana besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning 
2. föreslå samhällsbyggnadsförvaltningen att låta badstegar i Hamnvik och Nicksta badplatser sitta 
kvar under säsongen 2022/2023 

Ärendet 
Kultur och fritidsnämnden har fått två e-förslag att besvara: Aktivitetsbana för barn i Stadhusparken 
eller i Svandammsparken, inkom 2021-11-15. Badstege för till exempel vinterbad, inkom 2022-01- 
09. Kultur och fritidsavdelningen har inför beredning av ärendena kommunicerat med 
stadsmiljöavdelningen och lämnat begäran om yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Aktivitetsbana för barn 
Det finns idag en helt nybyggd lekplats som även innehåller aktivitetsytor för barn på Nicksta med 
klättervägg, klätternät, lekhus, balanslek, rutschbanor och gungor. Klätterställningen i 
Svandammsparken är både en lekplats och ett utegym. Här finns också en klätterställning som 
passar extra bra för den som har en funktionsnedsättning. Kultur- och fritidsavdelningen anser att 
dessa aktivitetsytor uppfyller de behov som förslagsställaren beskriver och att det därför inte i 
nuläget är aktuellt att planera för nya aktivitetsplatser i centrala Nynäshamn. Det bör också tilläggas 
att ett större projekt med att förnya och komplettera kommunens lekplatser är på gång. 

Badstegar för till exempel vinterbad 
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår inför säsong 2022/2023 att stegar i Hamnvik och på Nicksta 
behålls i vattnet och att samhällsbyggnadsförvaltningen ser till att de underhålls om behov uppstår 
under perioden. Hamnvik och Nicksta ligger centralt för en stor del av kommuninvånare i tätorten 
och är tillgängligt med buss och bil för de som bor i andra kommundelar. 

Förvaltningens förslag t i l l  beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att 
l. anse förslaget om aktivitetsbana besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning 
2. föreslå samhällsbyggnadsförvaltningen att låta badstegar i Hamnvik och Nicksta badplatser sitta 
kvar under säsongen 2022/2023 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlätande KFN/2022/0015/061 

Skickas t i l l  
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 6(10) 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-05-09  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13/22 KFN/2022/0026/003–3 

Svar på remiss - revidering av taxa för kopia av allmän 
handling 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. lämna kultur- och fritidsavdelningens svar till kommunarkivet 

Ärendet 
De föreslagna förändringarna  
Taxan har reviderats och skrivits om för att vara tydligare, dessutom har tillämpningsanvisningen 
förtydligats och uppdaterats. Den stora förändringen som föreslås som påverkar nämnderna är att 
antalet gratis sidor ökar från 19 till 99. Detta görs främst för att kostnaden för arbetet med att 
hantera en betalning för 20 sidor vida överstiger det fakturerade beloppet. Antalet sidor som man 
kan få ut gratis höjs därför till en nivå där kostnaden för kopiering motiverar arbetet med att 
fakturera för kopian. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. lämna kultur- och fritidsavdelningens svar till kommunarkivet 

Beslutsunderlag 
Förslag på revidering av Tillämpningsanvisning till taxa för kopia av allmän handling 
Förslag på revidering av Taxa för kopia av allmän handling 
Gällande Tillämpningsanvisning till taxa för kopia av allmän handling 
Gällande Taxa för kopia av allmän handling 
 

Skickas till 
Kommunarkivarie, KSF, Akten 
 

 

  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-05-09 

Sida 6(10) 

§ 13/22 KFN/2022/0026/003-3 

Svar på remiss - revidering av taxa för kopia av allmän 
handling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

l. lämna kultur- och fritidsavdelningens svar till kommunarkivet 

Ärendet 
De föreslagna förändringarna 
Taxan har reviderats och skrivits om för att vara tydligare, dessutom har tillämpningsanvisningen 
förtydligats och uppdaterats. Den stora förändringen som föreslås som påverkar nämnderna är att 
antalet gratis sidor ökar från 19 till 99. Detta görs främst för att kostnaden för arbetet med att 
hantera en betalning för 20 sidor vida överstiger det fakturerade beloppet. Antalet sidor som man 
kan få ut gratis höjs därför till en nivå där kostnaden för kopiering motiverar arbetet med att 
fakturera för kopian. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

l. lämna kultur- och fritidsavdelningens svar till kommunarkivet 

Beslutsunderlag 
Förslag på revidering av Tillämpningsanvisning till taxa för kopia av allmän handling 
Förslag på revidering av Taxa för kopia av allmän handling 
Gällande Tillämpningsanvisning till taxa för kopia av allmän handling 
Gällande Taxa för kopia av allmän handling 

Skickas till 
Kommunarkivarie, KSF, Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 7(10) 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-05-09  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 14/22 KFN/2021/0002/041–24 

Svar på återremiss - Äskande av medel för ökade 
energikostnader för föreningar med egna lokaler 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. återta äskandet om 300 000 i extra medel av kommunstyrelsen för att kunna kompensera 
föreningar med egna lokaler för ökade energikostnader under vintern 2021/22. 

Ärendet 
Under vintern 2021/2022 har föreningar i Nynäshamns kommun, med egna lokaler, fått ökade 
energikostnader. För en del föreningar har det inneburit mer än en fördubbling av tidigare 
kostnader. Flera ideella föreningar har svårt att klara dessa kostnader efter att under 2 år haft en 
begränsad verksamhet med inkomstbortfall under pandemin. Kultur- och fritidsnämnden äskade för 
detta 300 000 kr ur kommunstyrelsens ofördelade medel till de föreningar som ansöker/ansökt om 
stöd. Kommunstyrelseförvaltningen föreslog ett avslag på äskandet, men ärendet återremitterades i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för ett förtydligande.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. återta äskandet om 300 000 i extra medel av kommunstyrelsen för att kunna kompensera 
föreningar med egna lokaler för ökade energikostnader under vintern 2021/22. 

 

Beslutsunderlag 
Beslut KSau KFN/2021/0002/041–21 
Ärende KFN/2021/0002/041–19 
 

Skickas till 
Akten, KSF ekonomi, KSF 
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§ 14/22 KFN/2021/0002/041-24 

Svar på återremiss - Äskande av medel för ökade 
energikostnader för föreningar med egna lokaler 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

l. återta äskandet om 300 000 i extra medel av kommunstyrelsen för att kunna kompensera 
föreningar med egna lokaler för ökade energikostnader under vintern 2021/22. 

Ärendet 
Under vintern 2021/2022 har föreningar i Nynäshamns kommun, med egna lokaler, fått ökade 
energikostnader. För en del föreningar har det inneburit mer än en fördubbling av tidigare 
kostnader. Flera ideella föreningar har svårt att klara dessa kostnader efter att under 2 år haft en 
begränsad verksamhet med inkomstbortfall under pandemin. Kultur- och fritidsnämnden äskade för 
detta 300 000 kr ur kommunstyrelsens ofördelade medel till de föreningar som ansöker/ansökt om 
stöd. Kommunstyrelseförvaltningen föreslog ett avslag på äskandet, men ärendet återremitterades i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för ett förtydligande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

l. återta äskandet om 300 000 i extra medel av kommunstyrelsen för att kunna kompensera 
föreningar med egna lokaler för ökade energikostnader under vintern 2021/22. 

Beslutsunderlag 
Beslut KSau KFN/2021/0002/041-21 
Ärende KFN/2021/0002/041-19 

Skickas till 
Akten, KSF ekonomi, KSF 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 8(10) 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-05-09  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 15/22 KFN/2021/0019/800–12 

Fördelning av kontaktpolitikeruppdraget maj-december 2022 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna förvaltningens förslag på fördelning av kontaktpolitikeruppdrag för kultur- och 
fritidsnämnden maj-december 2022. 

 

Ärendet 
Uppdraget  
Uppdraget som kontaktpolitiker innebär att skaffa sig en översiktlig bild av hur det fungerar för dem 
som verksamheten är till för, samt att vara en länk mellan verksamhet och nämnd.  
Att göra ett kontaktpolitikerbesök i en verksamhet innebär att man kommer dit som gäst. Det krävs 
att besöket anmäls i god tid i förväg och att besöket godkänns av enhetschef eller gruppchef.  
Då flera ledamöter är kontaktpolitiker för samma verksamhet/verksamheter är det viktigt att de 
kommer överens om vem som kontaktar vilken verksamhet.  
 
Syfte  
Syftet med uppdraget är att få kunskaper om verksamheten vilket görs genom till exempel samtal 
med personal och besökare. Det kan också vara av vikt att sätta sig in i hur det går med 
måluppföljning, vilka kända utmaningar som finns samt hur verksamhetens framtid ser ut. 
Kontaktpolitikeruppdraget innebär också att lyssna och ge energi. Kontaktpolitiker ska inte fungera 
som ställföreträdande fackombud. 
 
Arvodering 
Kontaktpolitiker har rätt till ersättning för kontaktpolitikeruppdrag max fem (5) timmar per år 
uppdelat på högst två verksamhetsbesök.  
Rapporten och ”Blankett B – begäran om sammanträdesarvode” ska skickas till nämndsekreterare 
för att arvode ska betalas ut.  
Kontaktpolitiker kan begära ersättning för förlorad arbetsinkomst under tiden denne erhållit arvode 
för kontaktpolitikeruppdraget. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna förvaltningens förslag på fördelning av kontaktpolitikeruppdrag för kultur- och 
fritidsnämnden maj-december 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0019/800–11 
Bilaga - Riktlinjer för kultur- och fritidsnämndens kontaktpolitikerverksamhet antagen 2021-11-15 
 

Skickas till 
Akten 
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Sammanträdesdatum 

2022-05-09 
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§ 15/22 KFN/2021/0019/800-12 

Fördelning av kontaktpolitikeruppdraget maj-december 2022 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

l. godkänna förvaltningens förslag på fördelning av kontaktpolitikeruppdrag för kultur- och 
fritidsnämnden maj-december 2022. 

Ärendet 
Uppdraget 
Uppdraget som kontaktpolitiker innebär att skaffa sig en översiktlig bild av hur det fungerar för dem 
som verksamheten är till för, samt att vara en länk mellan verksamhet och nämnd. 
Att göra ett kontaktpolitikerbesök i en verksamhet innebär att man kommer dit som gäst. Det krävs 
att besöket anmäls i god tid i förväg och att besöket godkänns av enhetschef eller gruppchef. 
Då flera ledamöter är kontaktpolitiker för samma verksamhet/verksamheter är det viktigt att de 
kommer överens om vem som kontaktar vilken verksamhet. 

Syfte 
Syftet med uppdraget är att få kunskaper om verksamheten vilket görs genom till exempel samtal 
med personal och besökare. Det kan också vara av vikt att sätta sig in i hur det går med 
måluppföljning, vilka kända utmaningar som finns samt hur verksamhetens framtid ser ut. 
Kontaktpolitikeruppdraget innebär också att lyssna och ge energi. Kontaktpolitiker ska inte fungera 
som ställföreträdande fackombud. 

Arvodering 
Kontaktpolitiker har rätt till ersättning för kontaktpolitikeruppdrag max fem (5) timmar per år 
uppdelat på högst två verksamhetsbesök. 
Rapporten och "Blankett B - begäran om sammanträdesarvode" ska skickas till nämndsekreterare 
för att arvode ska betalas ut. 
Kontaktpolitiker kan begära ersättning för förlorad arbetsinkomst under tiden denne erhållit arvode 
för kontaktpolitikeruppdraget. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

l. godkänna förvaltningens förslag på fördelning av kontaktpolitikeruppdrag för kultur- och 
fritidsnämnden maj-december 2022. 

Besi utsu nderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0019 /800-11 
Bilaga - Riktlinjer för kultur- och fritidsnämndens kontaktpolitikerverksamhet antagen 2021-11-15 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 16/22 KFN/2021/0002/041–25 

Återkallande av tidigare beslut gällande Bokbuss 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. återkalla tidigare investeringsbeslut gällande bokbussen,  
 

Ärendet 
2022 finns 1,5 miljoner kronor avsatt i kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget. Då 
biblioteket valt att leasa den nya bokbussen från kommunens fordonsenhet återkallas tidigare 
investeringsbeslut.  

I nämndens svar på budgetremiss äskas 300 tusen kronor i driftsbudgeten för leasing och andra 
kostnader knutna till bussen. Denna summa motsvarar den kostnad som skulle uppstått i 
kapitalkostnad och avskrivningar samt drift av bussen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. återkalla tidigare investeringsbeslut gällande bokbussen,  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0002/041–23 
Beslut KFN/2021/0002/041–9 
 

Skickas till 
Akten, Biblioteket, controller 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-05-09 

Sida 9(10) 

§ 16/22 KFN/2021/0002/041-25 

Återkallande av tidigare beslut gällande Bokbuss 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

l. återkalla tidigare investeringsbeslut gällande bokbussen, 

Ärendet 
2022 finns 1,5 miljoner kronor avsatt i kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget. Då 
biblioteket valt att leasa den nya bokbussen från kommunens fordonsenhet återkallas tidigare 
investeringsbeslut. 

I nämndens svar på budgetremiss äskas 300 tusen kronor i driftsbudgeten för leasing och andra 
kostnader knutna till bussen. Denna summa motsvarar den kostnad som skulle uppstått i 
kapitalkostnad och avskrivningar samt drift av bussen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

l. återkalla tidigare investeringsbeslut gällande bokbussen, 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlätande KFN/2021/0002/041-23 
Beslut KFN/2021/0002/041-9 

Skickas till 
Akten, Biblioteket, controller 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 10(10) 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-05-09  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 17/22 

Tertialrapport 1, 2022 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid informerar om ärendet som kommer att vara 
färdigt att presentera till kultur- och fritidsnämnden den 23 maj. Prognosen visar hittills inte på 
något större över- eller underskott i år.  

 

 

§ 18/22 

Övriga frågor 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Bo Persson (L), tar upp frågan om samarbete med studieförbundet, som har kontaktat honom.  

Det samarbete som finns just nu är musik-verksamhet på Villan, ”Vägen ut”. Hans-Martin tar med 
sig frågan vidare. 

 

Kvarnängens IP 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, informerar om att konstgräsplanen ska spelas 
in nu och sedan besiktas. Nynäshamns idrottsförening, NIFen, vill ha en invigning. Kultur- och 
fritidsavdelningen tar just nu reda på hur mycket kommunen kan ställa upp med till invigningen. 

 

Fritidsledarna 
Christer Dahl (S) frågar hur det går med att anställa fler fritidsledare, vilket han föreslagit tidigare. 
Per Malmsten (M) svarar att de ofördelade medlen ska ligga kvar och att det inte finns någon 
budget för detta. Medel till två nya tjänster har äskats till 2023 tillägger Hans-Martin Akleye, men 
det bör vara klart att det inte ska vara några tillfälliga tjänster utan de ska kunna användas fullt ut.   

 

Demokratidagarna 
Per Malmsten (M) tar upp Demokratidagarna. Dagarna anordnas av Folkets hus-rörelsen. Kultur- och 
fritidsavdelningen medverkar med workshop tillsammans med UNG fritid.  

 

Fotbollsprofilen 
Per Malmsten (M) informerar om att alliansen är eniga om att fortsätta med fotbollsprofil i 
Nynäshamns kommun. En ny upphandling ska göras. Kultur- och fritidsnämnden tar över uppdraget. 
Christer Dahl (S) tillägger att socialdemokraterna också är eniga i frågan.  

 

Ösmo marknad 30 år 
Ösmo GIF har sökt bidrag för att hålla i ett evenemang. De måste dock komma in med ett mer 
preciserat underlag. 
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§ 17/22 

Tertialrapport l, 2022 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid informerar om ärendet som kommer att vara 
färdigt att presentera till kultur- och fritidsnämnden den 23 maj. Prognosen visar hittills inte på 
något större över- eller underskott i år. 

§ 18/22 

Övriga frgor 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Bo Persson (L), tar upp frågan om samarbete med studieförbundet, som har kontaktat honom. 

Det samarbete som finns just nu är musik-verksamhet på Villan, "Vägen ut". Hans-Martin tar med 
sig frågan vidare. 

Kvarnängens IP 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, informerar om att konstgräsplanen ska spelas 
in nu och sedan besiktas. Nynäshamns idrottsförening, NIFen, vill ha en invigning. Kultur- och 
fritidsavdelningen tar just nu reda på hur mycket kommunen kan ställa upp med till invigningen. 

Fritidsledarna 
Christer Dahl (S) frågar hur det går med att anställa fler fritidsledare, vilket han föreslagit tidigare. 
Per Malmsten (M) svarar att de ofördelade medlen ska ligga kvar och att det inte finns någon 
budget för detta. Medel till två nya tjänster har äskats till 2023 tillägger Hans-Martin Akleye, men 
det bör vara klart att det inte ska vara några tillfälliga tjänster utan de ska kunna användas fullt ut. 

Demokratidagarna 
Per Malmsten (M) tar upp Demokratidagarna. Dagarna anordnas av Folkets hus-rörelsen. Kultur- och 
fritidsavdelningen medverkar med workshop tillsammans med UNG fritid. 

Fotbollsprofilen 
Per Malmsten (M) informerar om att alliansen är eniga om att fortsätta med fotbollsprofil i 
Nynäshamns kommun. En ny upphandling ska göras. Kultur- och fritidsnämnden tar över uppdraget. 
Christer Dahl (S) tillägger att socialdemokraterna också är eniga i frågan. 

Ösmo marknad 30 år 
Ösmo GIF har sökt bidrag för att hålla i ett evenemang. De måste dock komma in med ett mer 
preciserat underlag. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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