
 

PROTOKOLL Sida 1(8) 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-05-10  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-05-10 
Anslaget sätts upp: 2021-05-12             Anslaget tas ned: 2021-06-03 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Åsa Urberg 

Plats och tid 
Sammanträdesrum Örngrund samt via Teams, 2021-05-10 kl. 14.00-14.23 

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande 
Per Malmsten (M) 
Christer Dahl (S) 

 

   
 

Övriga deltagare 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid 
Sune Hamrin, enhetschef anläggning 
Åsa Urberg, nämndsekreterare 

 

 
 

Paragrafer 
§§ 23–29 

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsavdelningen plan 4, den 12 maj kl 10:00 
 

Underskrifter 
 
 
 
 
Mikael Persson (L) 
Ordförande 

Per Malmsten (M) 
Justerare 

 
 
  
 
Åsa Urberg 
Sekreterare  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning             Sida 

  Val av justerare 
 

  23/21 Fastställande av dagordning 
 

  24/21 Information - Reglemente för stöd till kultur- och 
fritidsverksamheter i Nynäshamns kommun 

 

  25/21 Information - Kultur- och fritidsnämndens Tertialrapport 1, 2021 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 26/21 Sammanställning av e-förslag inför beslut - maj 2021 4 
§ 27/21 Upphävande av Reglemente för Nynäshamns kommuns kultur- och 

arbetsstipendier 867–1 
6 

§ 28/21 Revidering av Kultur- och fritidsnämndens Delegationsordning maj 2021 7 

  29/21 Övriga frågor 
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23/21 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med tillägg av övrig fråga: 

Christer Dahl (S) anmäler en övrig fråga om medel till LOV-aktiviteter och evenemangsbidrag. 

 

 

24/21 Information - Reglemente för stöd till kultur- och 
fritidsverksamheter i Nynäshamns kommun 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, informerar om att ärendet behöver gå igenom 
ett informationstillfälle före beslut. Det finns juridiska frågor att hantera. Kultur- och 
fritidsavdelningen måste också gå igenom vilka konsekvenser de nya reglerna kan få för olika 
föreningar, men att det är främst på lokal-bidragssidan. Avdelningen kommer att gå igenom detta 
inför redogörelse på nämnden den 24 maj. 

 

 

25/21 Information - Kultur- och fritidsnämndens Tertial-
rapport 1, 2021 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, meddelar att avdelningen ligger på plus och 
att prognosen för året än så länge är ett nollresultat. En längre rapportering kommer att lämnas på 
kultur- och fritidsnämnden den 24 maj. Plus-resultatet beror på att avdelningen inte kunnat använda 
medel på grund av pandemin. 

I tertialrapporten kommer det att framgå kostnader och intäktsbortfall på grund av covid-19. 
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§ 26/21 KFN/2021/0034/061–13 

Sammanställning av e-förslag inför beslut i maj 2021 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

1. överlämna nedanstående e-förslag till kultur- och fritidsavdelningen för vidare utredning och 
beredning av förslag till beslut:  

- Rusta upp Estö för spontanidrott 
- Aktivitetsplats med lekpark, multiarena, hinderbana och utegym 
- Discgolf-bana på Lövhagen 
- Kommunal utomhuspadelbana vid Estö IP 
- Utegym vid fotbollsplanen i Stora Vika 
- Cykelpark Estö 
- Multiarena till Estö 
- Motionsspår/Elljusspår i Stora Vika 

 
2. Anse nedanstående e-förslag vara besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens 

bedömning: 
- Fritidsgård i Sorunda 

Ärendet 
Det har till kultur- och fritidsnämnden delegerats nio e-förslag till beredning på nämndsammanträde 
den 24 maj 2021, i inkommande ordning:  

- Rusta upp Estö för spontanidrott 
- Aktivitetsplats med lekpark, multiarena, hinderbana och utegym 
- Discgolf-bana på Lövhagen 
- Kommunal utomhuspadelbana vid Estö IP 
- Utegym vid fotbollsplanen i Stora Vika 
- Cykelpark Estö 
- Multiarena till Estö 
- Motionsspår/Elljusspår i Stora Vika 
- Fritidsgård i Sorunda 

 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

1. överlämna nedanstående e-förslag till kultur- och fritidsavdelningen för vidare utredning och 
beredning av förslag till beslut:  

- Rusta upp Estö för spontanidrott 
- Aktivitetsplats med lekpark, multiarena, hinderbana och utegym 
- Discgolf-bana på Lövhagen 
- Kommunal utomhuspadelbana vid Estö IP 
- Utegym vid fotbollsplanen i Stora Vika 
- Cykelpark Estö 
- Multiarena till Estö 
- Motionsspår/Elljusspår i Stora Vika 
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2. Anse nedanstående e-förslag vara besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens 
bedömning: 
- Fritidsgård i Sorunda 

 

Beslutsunderlag 
Inkomna och till kultur- och fritidsnämnden delegerade e-förslag under perioden 2021-01-01 – 
2021-04-30 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0034/061–5 
 

Skickas till 
KSF  
Förslagsställarna 
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§ 27/21 KFN/2021/0037/800–2 

Upphävande av Reglemente för Nynäshamns kommuns kultur- 
och arbetsstipendier 867–1 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. föreslå kommunfullmäktige att upphäva Reglemente för Nynäshamns kommuns kultur- och 
arbetsstipendier 867–1. 

 

Ärendet 
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att reglementet som inte används upphävs. Kultur- och 
fritidsavdelningen arbetar med nya riktlinjer och förslag till beslut.  
 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
1. föreslå kommunfullmäktige att upphäva Reglemente för Nynäshamns kommuns kultur- och 

arbetsstipendier 867–1. 
 

Beslutsunderlag 
Reglemente för Nynäshamns kommuns kultur- och arbetsstipendier 867–1 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0027/800–1 
 

Skickas till 
KSF, Akten 
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§ 28/21 KFN/2021/0001/002–15 

Revidering av Kultur- och fritidsnämndens Delegationsordning 
maj 2021 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. godkänna den föreslagna revideringen 
2. kultur- och fritidsavdelningen redovisar alla delegationsbeslut löpande och att inga 
delegationsbeslut ska anslås på anslagstavlan 

Ärendet 
Nämndernas delegationsordningar är dokument som löpande måste revideras. Lagar och 
organisation görs om och förändras vilket ska speglas i delegationsordningarna. 
 
Den föreslagna revideringen har utförts med stöd av kommunjurist och hänsyn har tagits till 
kommunstyrelsens förslag på ändringar. Bland annat har följande ändrats: 
- Delegeringar som berör kommunstyrelsen har tagits bort utom i de fall det är bra med 
förtydliganden 
- Lagrum har uppdaterats 
- En ny delegering gällande personuppgiftsbehandling har lagt till 
- Samtliga förkortningar av roller har tagits bort 
 
Då revideringen varit omfattande föreslår kultur- och fritidsnämnden att en jämförelse med tidigare 
dokument görs vid inläsning av ärendet. 
 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. godkänna den föreslagna revideringen 
2. kultur- och fritidsavdelningen redovisar alla delegationsbeslut löpande och att inga 
delegationsbeslut ska anslås på anslagstavlan 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0001/002–1 
Kultur- och fritidsnämndens nuvarande delegationsordning KFN/2021/0001/002–1 
Föreslagen ny reviderad delegationsordning KFN/2021/0001/002–1 
 

Skickas till 
Akten 
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29/21 Övriga frågor 
Christer Dahl (S) frågar om beloppen som saknades i budget till evenemangsbidrag och LOV-
aktiviteter har kommit nämnden till del än. Hans-Martin Akleye svarar att pengarna har kommit in 
och ligger centralt, till viss del på bidragssidan.  
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