
 

KALLELSE Sida 1(5) 

Datum  

2023-01-23  
 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde 

 

Datum och tid: 2023-01-30 klockan 16.00 

Plats: Landsort 
 

Vid förhinder kontakta:   

   carolin.sjostrand@nynashamn.se 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Jimmy Norell, (M) 

Ordförande 

______________________ 

Carolin Sjöstrand 

Sekreterare 

 

 

 

 

  

mailto:carolin.sjostrand@nynashamn.se


 

 Sida 2(5) 

Datum  

2023-01-23  
 

 
  

  

  
 

 

Dagordning 2023-01-30 

 

Ärende          
 

 Upprop och anmälningar om förhinder  

 Val av justerare  

§ 1/23 Fastställande av dagordning   

§ 2/23 Information - Ny mandatperiod för kultur- och fritidsnämnden   

 
Beslutspunkter   

§ 3/23 Val av ledamöter och ersättare till kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 

 

§ 4/23 Återremittering av ärende gällande e-förslag om öppettider i ishall  

§ 5/23 Information - Återkoppling simhall   

§ 6/23 Information - Budget 2023   

§ 7/23 Information - Priser och stipendier   

 
Beslutspunkter   

§ 8/23 Redovisning av delegationsbeslut 2023-01-30  

§ 9/23 Övriga frågor   

   

 

  



 

 Sida 3(5) 

Datum  

2023-01-23  
 

 
  

  

  
 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Sune Hamrin 

E-post: sune.hamrin@nynashamn.se 

Beslutsinstans 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Återremittering av ärende gällande e-förslag om öppettider i 
ishall 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av förvaltningens kostnadskalkyl.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om ökade öppettider i ishallen.  

Sammanfattning 
Den 30 maj kom ett e-förslag till kultur- och fritidsnämnden som handlar om att förlänga 
öppettiderna i ishallen. Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet på sammanträdet i oktober 
2022. Nämnden beslutade (§ 50/22) att ärendet skulle återremitteras för att ge förvaltningen i 
uppdrag att lämna en kostnadskalkyl och redovisa den i ett nytt tjänsteutlåtande.  

Ärendet 
Förslagsställaren anser att ishallen borde vara öppen längre än till 31 mars och menar att 
hockeygymnasiet behöver hallen för träning även efter mars månad.  

Förvaltningens bedömning 
Ishallens öppethållande på våren är delvis beroende av budgetfördelningen, vilken beslutas i 
kommunfullmäktige. Hallens tekniska konstruktion har svårt att klara av en effektiv ishållning när 
yttertemperaturen stiger, vilket innebär att energibehovet för kylaggregaten stiger kraftigt. Ett 
förlängt öppethållande skulle innebära ökade personal- och driftkostnader som inte tilldelad budget 
medger. Enligt planering för 2023 kommer personalen att från och med vecka 15 (andra veckan i 
april) att övergå från skiftarbete till dagtidsarbete.  
 
Under april månad har fotbollen startat vilket kräver en ökad skötsel av samtliga fotbollsplaner på 
Kvarnängen, Sorunda, Backlura och Stora Vika samt friidrottsanläggningen på Kvarnängen. 
Nuvarande bemanning består av 4 heltidstjänster under issäsong. Under den tiden är ishallen 
bemannad med personal klockan 06.30-22.00 dagligen, vilket innebär att personalen arbetar på 
schema. Med anledning av de långa öppettider och tillhörande schemaläggning av personal innebär 
det att endast två medarbetare är tillgängliga under dagtid. Samma personal ansvarar även för drift 
av simhall och fotbollsanläggningar utöver ishallen. Med anledning av att fotbollssäsongen börjar i 
april och samtliga nämnda anläggningar därmed skulle behöva vara i bruk skulle det innebära minst 
två ytterligare personal under dagtid i april månad. Som det ser ut idag finns inte den personalen att 
tillgå.  
 
Förvaltningen har genomfört en beräkning av ökade kostnader för ett öppethållande under 
ytterligare 1 månad under våren. Ett sådant öppethållande skulle kräva rekrytering av två personal 
på heltid under 1 månad.  
 
 



 

 Sida 4(5) 

Datum  

2023-01-23  
 

 
  

  

  
 

 

 
 
Kostnadskalkyl 
Kostnad 2 heltid i 1 månad  66 500 kr 
Extra städ      8 500 kr 
Extra elförbrukning             50 000 kr     
Extra vattenförbrukning     6 125 kr  
 
Totalt              131 125 kr   
 
Utöver ovan kostnadskalkyl tillkommer extra kostnader för fastighetsavdelningen när ventilation, 
kyla och vatten är i driftläge. Intäkterna för uthyrning av ishallen är cirka 25 000 kronor per månad 
från föreningslivet under perioden augusti-mars.  
 
Med anledning av ovan kostnadskalkyl föreslår förvaltningen att nämnden godkänner redovisningen 
av densamma samt avslår e-förslaget om utökade öppettider i ishallen.  
 

 

 

_______________________      
Arne Almroth     
Tf. avdelningschef kultur- och fritid 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2022/0015/061-17 
Bilaga 1, beslut KFN § 53/22 
Bilaga 2, e-förslag om öppettider i ishall  

Skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Förslagsställaren  
Akt  
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Datum  

2023-01-23  
 

 
  

  

  
 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Carolin Sjöstrand 

E-post: carolin.sjostrand@nynashamn.se 

Beslutsinstans 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Redovisning av synpunkter, förslag och klagomål 2023-01-30 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger de redovisade synpunkterna, förslagen och klagomålen till 
handlingarna.  
- 

Ärendet 
1. Klagomål angående energiförbrukning i anläggningar, inkom 2022-12-11, svar 2022-12-15.  

 

- 

Skickas till 
Akt 
 


