
 

PROTOKOLL Sida 1(9) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-12-12  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-12-12 
Anslaget sätts upp: 2022-12-14             Anslaget tas ned: 2023-01-05 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2022-12-12 kl. 15.00-17:15 

Beslutande 
Per Malmsten (M) ordförande 
Margaretha Gustavson (M) 
Nicolina Båth (KD) 
Christina Sönnergren (M) 
Christer Dahl (S) 
Daniel Jobark (S) 
Rolf Åberg (SN) 
Annette Merio (V) 
Björn Larsson (SD) 
 

 

Icke tjänstgörande ersättare 
Kjell Gustafsson (C) 
Kathe Nilsson (S) 
Pontus Platemark (S) 
Lou-Lou Hillstad (SN) 
Lennart Thunqvist (MP)  

 

Övriga deltagare 
Arne Almroth, tf avdelningschef kultur- och fritid 
Anette Pettersson, enhetschef förening och anläggning 
Kristian Slotte, enhetschef UNG fritid 
Sune Hamrin, tf enhetschef bibliotek 
Solveig Törnblom, politisk sekreterare  

 
§§ 55–62 

Justeringens plats och tid Plan 4, hus A den 14 december klockan 10.00 

Underskrifter 
 
 
 
 
Per Malmsten (M) 
Ordförande 

Christer Dahl (S) 
Justerare 

 
 
  
 
Åsa Urberg 
Sekreterare  
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Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-12-12  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

  55/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 56/22 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2023  
§ 57/22 Svar på remiss - Program för uppföljning av privata utförare mandatperioden 

2023–2026 
 

  58/22 Politikerrapport 
 

  59/22 Synpunkter och klagomål 
 

  60/22 Redovisning av delegationsbeslut 
 

  61/22 Övriga frågor 
 

  62/22 Workshop Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2023 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

55/22 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändring.  



 

PROTOKOLL Sida 4(9) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-12-12  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 56/22 KFN/2022/0061/006–6 

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2023 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna förvaltningens förslag på sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och 
arbetsutskottet 2023 

Ärendet 
I december varje år beslutar kultur- och fritidsnämnden om sammanträdesdagar för nämnd och 
arbetsutskott inför kommande år. Kultur- och fritidsnämnden har åtta sammanträden årligen.  
På grund av att mål- och budget 2023–2026 beslutas av Kommunfullmäktige i november är arbetet 
med kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2023 fördröjt. Av den anledningen föreslås ett 
sammanträde i februari istället för junisammanträdet som uteblir. I det fall ett ärende som måste 
beslutas i juni dyker upp sätts ett extra sammanträde in och förslag på datum finns med i tabellen. 
 

Kultur- och 
fritidsnämndens 
arbetsutskott 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

 

 30 januari klockan 16.00 Val av arbetsutskott 
6 februari klockan 14.00 20 februari klockan 

16.00 
Verksamhetsplan 2023 

21 februari klockan 
10.00 

6 mars klockan 16.00 Verksamhetsberättelse 2022, Budgetremiss 

8 maj klockan 14.00 22 maj klockan 16.00 Tertialrapport 1 2023 
   
4 september klockan 
14.00 

18 september klockan 
16.00 

Delårsrapport 2023 

9 oktober klockan 14.00 23 oktober klockan 
16.00 

Verksamhetsplan 2023 information 

6 november klockan 
14.00 

20 november klockan 
16.00 

Verksamhetsplan 2023 Workshop 

27 november klockan 
14.00 

11 december klockan 
16.00 

Verksamhetsplan 2023 beslut, kalendarium 
2024 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna förvaltningens förslag på sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och 
arbetsutskottet 2023 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna förvaltningens förslag på sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och 
arbetsutskottet 2023 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 

Skickas till 
Akten, KSF, BUN, NAN, SON, SBN samt ekonomiavdelningen 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 57/22 KFN/2022/0052/012–3 

Svar på remiss - Program för uppföljning av privata utförare 
mandatperioden 2023–2026 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Överlämna förvaltningens svar på remissen som sitt eget 
 

Ärendet 
Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig plan för när och 
på vilket sätt sådana avtal och verksamheter som omfattas av programmet ska följas upp. Planen 
ska inkluderas i nämndens verksamhetsplan och följas upp och redovisas i samband med 
delårsrapportering och årsredovisning: 

1. Vad som ska följas upp 
2. Vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas  
3. Vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna. 
4. Tidplan och intervall för uppföljningen. 
5. Former för och mottagare av återkoppling av uppföljning (till utförare och till allmänhet). 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Överlämna förvaltningens svar på remissen som sitt eget 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Överlämna förvaltningens svar på remissen som sitt eget 

Beslutsunderlag 
Rapport - Uppföljning av efterlevnaden av fullmäktiges program för uppföljning och tillsyn av privata 
och kommunala utförare i Nynäshamns kommun, mandatperioden 2019–2022  
Förslag till program för uppföljning av privata utförare mandatperioden 2023–2026 
 
 

Skickas till 
Akten, KSF, BUF 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

58/22 Politikerrapport 
Politikerrapport Nynäshamns bibliotek och konsthall samt folkrörelsearkiv 

Christer Dahl (S) har varit och besökt huvudbiblioteket och redogör för nämndens ledamöter om 
besöket. 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 7(9) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-12-12  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

59/22 Synpunkter och klagomål 
-Klagomål på personal i Ishallen 

-Synpunkt och svar på gymnasiets verksamhet i simhallen 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga synpunkter och klagomål till handlingarna. 

Protokollsanteckningar 
Björn Larsson (SD) vill ha en tydligare redogörelse kring rutiner i simhallen. Anette Pettersson, 
enhetschef förening och anläggning svarar att hon tar med sig frågan tillbaka och lämnar en 
redogörelse vid nästa nämndsammanträde. 

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 8(9) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-12-12  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

60/22 Redovisning av delegationsbeslut 
KFN/2022/0001/002–41 

- Delegationsbeslut - Stöd till Nynäshamns ridklubb för höga elpriser  

KFN/2022/0001/002–43 

- Delegationsbeslut - Investering Discgolfbana 43 

KFN/2022/0001/002–39 

- Delegationsbeslut - Investering i nya simhallsbänkar 39 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-12-12  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

61/22 Övriga frågor 
Christer Dahl (S) ställer frågan om hur det går med att utreda kostnader för utökade öppettider i 
ishallen. Sune Hamrin, enhetschef förening och anläggning svarar att frågan är under utredning och 
att det kommer ta lite tid att få fram kostnaden.  

Annette Merio (V) frågar hur det går med discgolfbanan på Lövhagen. Sune Hamrin svarar att den 
kommer att sättas upp inom kort.  

Åsa Urberg, nämndsekreterare, informerar nämndens ledamöter om hur de ska gå tillväga för att 
lämna tillbaka iPad och inpasseringsbricka. 

Lennart Thunqvist (MP) frågar om det finns mer som faller under kultur- och fritidsnämndens ansvar 
gällande utvecklingsplan Lövhagen. Sune Hamrin svarar att det inte är riktigt klarlagt vilken nämnd 
som ansvar för vad i planen. Det är också oklart hur mycket det finns i budget nästa år.    

 

62/22 Workshop Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 
2023 
Kultur- och fritidsnämnden har workshop inför Verksamhetsplan 2023. 
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