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Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-19  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-09-19 
Anslaget sätts upp:2022-09-21             Anslaget tas ned: 2022-10-11 
Förvaringsplats för protokollet: Plan 4 hus A 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Fattigstugan i Sorunda, 2022-09-19 kl. 16.00-17.45 

Beslutande 
Per Malmsten (M) 
Margita Ljusberg (M) 
Nicolina Båth (KD) 
Christina Sönnergren (M) 
Christer Dahl (S) 
Daniel Jobark (S) 
Rolf Åberg (SN) 
Lennart Thunqvist (MP) 
Björn Larsson (SD) 

 

   
Icke tjänstgörande ersättare 
Margaretha Gustavson (M) 
Kjell Gustafsson (C) 
Pontus Platemark (S) 
Lou-Lou Hillstad (SN) 
Lennart Thunqvist (MP) 
Johann Wolf (SD) 

 

Övriga deltagare 
Pär Olsson, förvaltningschef barn- och utbildning 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid 
Marie Ekenstierna, controller KSF 
Gustaf Nyberg och Daniel Nzinga, UNG fritid 
Åsa Urberg, nämndsekreterare/utredare 

 

Paragrafer 
§§ 37–47 

Justeringens plats och tid Plan 4 hus A, den 21 september kl.10:00 

Underskrifter 
 
 
 
Per Malmsten (M) 
Ordförande 

Christer Dahl (S) 
Justerare 

  
 
 
Åsa Urberg 
Sekreterare  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning             Sida 

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

  37/22 Fastställande av dagordning 
 

  38/22 Föredrag med Lou-Lou Hillstad 
 

  39/22 UNG fritid informerar om sommarlovet 
 

  40/22 Ungdomsdemokratiarbete information 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 41/22 Svar på remiss - socialnämndens förslag till reviderat äldrepolitiskt program för 
Nynäshamns kommun 

4 

§ 42/22 Svar på remiss - Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism 4 
§ 43/22 Kultur- och fritidsnämndens Tertialrapport 2, 2022 5 
§ 44/22 Val av ordförande till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 oktober 7 

  45/22 Synpunkter, förslag och klagomål 
 

 Svar Felanmälan/ klagomål  
 Felanmälan/ klagomål Sunnerby IP  

  46/22 Redovisning av delegationsbeslut 
 

 Avskrivning av fordran  

  47/22 Övriga frågor 
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37/22 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med tillägg av övriga fråga från Lennart Thunqvist (MP) och information 
från Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid. 

 

38/22 Föredrag med Lou-Lou Hillstad 
Lou-Lou Hillstad berättar om Sorundas historia och lokalkultur. Hon berättar också om fattigstugan 
som dagens sammanträde är i.  

 

39/22 UNG fritid informerar om sommarlovet 
Daniel Nzinga, fritidsledare och samordnare på UNG fritid informerar om verksamheten under och 
efter pandemin. 

 

40/22 Ungdomsdemokratiarbete information 
Gustaf Nyberg, fritidsledare som arbetar med ungdomsdemokratifrågor, berättar om Nynäshamns 
ungdomsråd.  

 

  



 

PROTOKOLL Sida 4(9) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-09-19  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 41/22 KFN/2022/0045/730–4 

Svar på remiss - socialnämndens förslag till reviderat 
äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. lämna kultur- och fritidsavdelningens svar på remissen till kommunstyrelsen  

Ärendet 
Det äldrepolitiska programmet beskriver den politiska viljeriktningen och de övergripande målen för 
äldrefrågorna i Nynäshamns kommun fram till år 2026. Programmet ska utgöra en grund och 
fungera som en vägledning i kommunens olika nämnders arbete vid planering och utveckling av 
äldreområdet.  

Syftet med remissen är att förankra nämndernas förslag samt inhämta synpunkter inför antagande 
av kommunfullmäktige. Av remissyttrandet bör det framgå vad nämnden anser är viktigt att 
säkerställa vid detta förslag till förändring utifrån nämndens eget perspektiv och ansvarsområde. 
Vilka synpunkter har nämnden på hur det kan komma att påverka uppdraget? 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. lämna kultur- och fritidsavdelningens svar på remissen till kommunstyrelsen  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. lämna kultur- och fritidsavdelningens svar på remissen till kommunstyrelsen  
 

Beslutsunderlag 
Remiss av socialnämndens förslag till reviderat äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 
KFN/2022/0045/730 

 

Skickas till 
KSF, Akten, SOF, BUF 
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§ 42/22 KFN/2022/0048/009–5 

Svar på remiss - Nynäshamns kommuns strategi mot 
våldsbejakande extremism 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Lämna kultur- och fritidsavdelningens svar på remiss till kommunstyrelsen 

Reservationer och särskilda yttranden 
Christer Dahl (S) lämnar ett särskilt yttrande som läggs till protokollet. 

Ärendet 
Kommunstyreslseförvaltningen har tagit fram ett förslag till Nynäshamns strategi mot 
våldsbejakande extremism. Den föreslagna strategin syftar till att stärka och värna demokratin samt 
att göra samhället mer motståndskraftigt mot odemokratiska krafter. 
 

Förvaltningens bedömning 
Kultur- och fritidsavdelningen anser att strategin är välformulerad och omfattande, men finner att 
kultur- och fritidsnämndens involvering i arbetet kan vara tydligare. Förvaltningen har lämnat ett 
yttrande i bilaga 1. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Lämna kultur- och fritidsavdelningens svar på remiss till kommunstyrelsen 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Remiss – Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism 
Bilaga 1 – Svar på remiss – Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism 
 

Beslutsunderlag 
Remiss – Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism 
Bilaga 1 – Svar på remiss – Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism 

Skickas till 
Akten, KSF, SON 
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§ 43/22 KFN/2022/0003/042–7 

Kultur- och fritidsnämndens Tertialrapport 2, 2022 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna Tertialrapport 2, 2022 och lägga den till handlingarna 

Reservationer och särskilda yttranden 
Rolf Åberg (SN) lämnar ett särskilt yttrande som biläggs protokollet. 

Christer Dahl (S) och Daniel Jobark (S) överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott om 1,6 miljoner kronor mot budget per den sista 
augusti. Överskottet återfinns framförallt på driftssidan där de större kostnaderna gällande kultur- 
och fritidsaktivitet uppstår under sensommaren och hösten. Årets andra utbetalning av 
föreningsstöd sker först september vilket inte helt är periodiserat i budget, men beräknas förbrukas 
enligt budget på helåret. 

Intäkterna är något lägre än budget, framförallt gäller det entréavgifter i simhallen där 
verksamheten har varit stängd några fler veckor än planerat på grund av renoveringar. 
Kostnaderna för den fasta personalen är lägre än budget då det har funnits och fortfarande finns 
några vakanta tjänster i verksamheten. Timpersonal har tagits in för att stärka upp vid behov vilket 
resulterar i att personalkostnaderna i stor följer budget. Prognosen är dock att det kommer att bli 
ett visst överskott här innan året är slut. Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,4 miljoner 
kronor vid årets slut. 

Flera utåtriktade aktiviteter har skett under perioden såsom LOV-aktiviteter, nattvandring och UNG 
fritids mobila verksamhet. Konstgräsplanen på Kvarnängen är nu färdig och på tur står renovering 
av fotbollsplanerna på Rumba och Stora Vika och en kombinerad kickbike- och skateramp i Sorunda 
samt renovering av allaktivitetsplanen i Segersäng. 

Kultur- och fritidsavdelningen har fokuserat på att komma igång ordentligt efter pandemin och har 
bland annat arbetat med kultur- och aktivitetszon Stora Vika, där byggnationer snart ska komma 
igång. Utvecklingsplan för Lövhagen är framtagen och antagen i kultur- och fritidsnämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna Tertialrapport 2, 2022 och lägga den till handlingarna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens Tertialrapport 2, 2022 
 

Skickas till 
Akten, KSF ekonomi 
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44/22 Val av ordförande till kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 24 oktober 2022 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Utse Christer Dahl (S) till ordförande på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 
oktober 2022. 
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45/22 Synpunkter, förslag och klagomål 
 

- Felanmälan/klagomål Sunnerby IP 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. lägga redovisningen av synpunkter, förslag och klagomål till handlingarna 

 

 

 

46/22 Redovisning av delegationsbeslut 
Avskrivning av fordran 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. lägga redovisning av delegationsbeslut till handlingarna 

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

1. avskriva oreglerade fordringar på 407 000 kr från perioden 2009–2014 för föreningen 
Nynäshamns IF Hockeyclub. 

Ärendet 
Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, punkt 2.4 Avskrivningar ur bokföringen av 
fordran överstigande fyra prisbasbelopp, har kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott delegation 
att besluta i detta ärende. Kultur- och fritidsnämnden delges i delegationsrapport vid nästkommande 
nämndsammanträde. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att 

1. avskriva oreglerade fordringar på 407 000 kr från perioden 2009–2014 för föreningen 
Nynäshamns IF Hockeyclub. 
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47/22 Övriga frågor 
Information från kultur- och fritidsavdelningen 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, informerar om nuläget inom kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter. Han berättar att det bland annat har projekterats för en diskgolfbana 
på Lövhagen och att Rumba IP snart kommer att renoveras. 

Hans-Martin informerar också om att rekryteringsprocessen till tjänsten kultur- och bibliotekschef är 
påbörjad.  

Vidare informerar Hans-Martin om att det är hög belastning på kultur- och fritidsavdelningen och att 
vissa projekt och satsningar inte kan genomföras just nu.  

Slutligen informerar Hans-Martin om att HBTQI-certifieringen är påbörjad och alla medarbetare på 
kultur- och fritidsavdelningen deltar.  

Utvecklingsplan Lövhagen 
Lennart Thunqvist (MP) tar upp en fråga om utvecklingsplan Lövhagen. Han undrar hur arbetet 
fortskrider och vilka förvaltningar som är involverade. 

Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid svarar att varje nämnd får för sig äska medel 
för sina insatser med grund i utvecklingsplanen. Det handlar både om byggnationer, renovering och 
skötsel. Kultur- och fritidsavdelningen har beställt en diskgolfbana och en ny brygga vid 
kanotklubben ska byggas.  
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