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  Anslag 
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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Åsa Urberg 

Plats och tid 
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Mara Gard Günster (C) Ordförande 
Per Malmsten (M) vice ordförande 
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Johan Harding (L) 
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Daniel Jobark (S) 
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20/20 Fastställande av dagordning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. fastställa dagordningen 

 

 

21/20 Verksamheter och föreningsliv under corona 
Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef informerar om hur kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter hanterar corona-situationen. Biblioteket har vidtagit åtgärder som har tagit upp i 
Nynäsposten. Sommarlovsprogrammet har skickats ut till skolorna. Baklurafestivalen planeras, med 
mera.  

Sune Hamrin, fritidsstrateg redogör över hur det har fungerat i simhallen där det har varit färre 
besökare än vanligt. Föreningslivet har fått information om pengar som går att söka från 
Riksidrottsförbundet.  

 

22/20 Information Tertialrapport 1 2020 
Johan Lundström, ekonom KSF, redogör över kultur- och fritidsnämndens budget med utfall och 
prognos. Det underskott som nämnden har på grund av intäktsbortfall förväntas till viss del hämtas 
igen i höst beroende på corona. 

Agneta ström Granlund, kultur- och fritidschef informerar kortfattat om måluppfyllelsen.  
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§ 23/20 KFN/2020/0003/042-3 

Kultur- och fritidsnämnden Tertial 1, 2020 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
       1. godkänna Kultur- och fritidsnämndens Tertialrapport 1 2020 och lägga den till handlingarna. 
  

Maria Gard Günster lämnar en protokollsanteckning: 
Om inga extra medel tilldelas prognostiserar Kultur- och fritidsnämnden ett underskott på 0,5 mnkr 
för helåret med anledning av vikande intäkter och hyresbortfall orsakade av corona-pandemin. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
       1. godkänna Kultur- och fritidsnämndens Tertialrapport 1 2020 och lägga den till handlingarna. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsavdelningen har färdigställt kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 1 2020. 

Den verksamhet som har drabbats under våren är främst inom området Anläggningar då uthyrning 
av lokaler minskat och därmed intäkter. Simhallen har haft mindre antal besökare vilket påverkar 
ekonomin. Inkomstbortfallet påverkar prognosen på sikt. 
  
Kultur- och fritidsavdelningen har parallellt med corona-hanteringen haft flera möten gällande 
höstens kulturvecka.  
 
Att erbjuda barn och ungdomar ett innehållsrikt lovprogram har begränsats med tanke på 
pandemin. Samtidigt så är det viktigt just nu, då barn kan bli hänvisade till att vara hemma under 
hela sommarlovet. Kultur- och fritidsavdelningen är beroende av föreningslivets insatser och deras 
ledare. Ett program om LOV-aktiviteterna är dock under produktion och skickas till skolorna i slutet 
av maj.  
 
Backlurafestivalen för ungdomar planeras till 15/8 och en Idrottsdag på Kvarnängen till den 28/8. 
Detta under förutsättningar att restriktionerna släpps och tillåter fler än 50 personer i grupp. 
Biblioteken har under denna period fyllt en viktig funktion då många äldre sökt sig dit för att få 
information samt upprätthålla vardagsrutinerna. Tyvärr har det också inneburit en större smittorisk. 
Biblioteken har dock på ett föredömligt sätt försökt tillgodose allmänhetens behov av lån av böcker 
och som mötesplats.  
 
Kultur- och fritidsavdelningen eftersträvar hållbara miljöer för kommunens aktiva medborgare. 
Arbetet med att se över och eventuellt byta ut konstgräsplaner var tänkt att fortgå men 
omprioriteringar hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har påverkat förloppet.  
Nuläge och vidtagna och planerade åtgärder för budget i balans 
En genomlysning av verksamheten i simhallen har gjorts och resulterat i en viss 
organisationsförändring samt ny schemaläggning för personalen. Detta för att förbättra simhallens 
ekonomi och styrning. Simhallen har haft minskat antal besökare under perioden med anledning av 
covid-19.  
 
Föreningslivet skulle kunna drabbas av ett betydligt mindre verksamhetsbidrag i och med det. Det 
aktivitetsstöd som delas ut för 2021 skulle varit baserat på nuvarande periods deltagande. Kultur- 
och fritidsavdelningen har valt att istället basera utbetalningarna på 2019 års redovisade 
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deltagartillfällen istället, för att hjälpa föreningarna på sikt. Något som flertalet kommuner i länet 
rekommenderas av Riksidrottsförbundet. 
 
Ekonomisk analys  
Med de intäktsbortfall Simhall och Anläggningar sett under T1 på grund av den pandemi som råder 
och ingen ytterligare kompensation kan räknas med, kommer KFN att inte kunna lämna en 
nollprognos i T1. Inkomstbortfallet som uppskattas till 0,8 mnkr förväntas hämtas hem till viss del 
men ändå kommer ett underskott prognosticeras om 0,5 mnkr.  
 
Personalkostnaderna har varit högre än budget, de består dels i den administrativa tjänst KFN 
betalar till BUN. Verksamheterna har haft timvikarier i högre utsträckning än planerat. 
Driftkostnaderna är lägre än budget då vissa föreningsbidrag ännu inte är utbetalda. Kultur- och 
fritidsaktiviteterna inom UNG Fritid och Övrig verksamhet har också varit lägre än budget. Ung fritid 
kommer ha ett överskott på dessa framgent då exempelvis skolavslutningsfest mm inte kan 
genomföras på grund av rådande omständigheter. Biblioteken har haft kostnader rörande den 
översvämning som inträffade i augusti förra året och nu har verksamheten börjat återställa 
möblemang och inventarier för detta. Dessa kostnader räknar vi med att få ersatta för den skada 
som skett. Sålunda ska inte biblioteken behöva ta den kostnaden själva i egen budget. 
 
 

 
 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens Tertial 1 2020 
 

Skickas till 
Akten 
KSF 
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§ 24/10         KFN/2020/0027/189-3 

Föreningsstöd med anledning av Corona 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna att kultur- och fritidsavdelningen betalar ut LOK-stöd baserat på 2019 års 
verksamhet 

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

1. godkänna att kultur- och fritidsavdelningen betalar ut LOK-stöd baserat på 2019 års 
verksamhet 

 

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

1. godkänna att kultur- och fritidsavdelningen betalar ut LOK-stöd baserat på 2019 års 
verksamhet 

 

Ärendet 
Under våren 2020 har föreningslivet i Nynäshamn erfarit flera negativa konsekvenser på grund av 
rådande pandemi. Många träningar har ställts in eller slagits samman på grund av få deltagare. Det 
Lokala Aktivitetsstödet (LOK) betalas ut till föreningarna baserat på deltagare vid varje aktivitet. Det 
innebär att stödet baserat på vårens deltagande skulle bli mycket lågt. Flera föreningar kan hamna i 
ett svårt läge ekonomiskt.  

Kultur- och fritidsavdelningens bedömning 
Enligt rekommendationer från Riksidrottsförbundet bör kommuner betala ut Lokalt aktivitetsstöd till 
föreningar baserat på 2019 års verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2020/0027/189-1 

Skickas till 
Akten 
KSF ekonomi 
Föreningar med LOK-stöd 
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§ 25/20         KFN/2019/0065/061-5 

Svar på medborgarförslag om ett utomhusgym vid Sunnerby 
IP 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. anse medborgarförslaget besvarat enligt Maria Gard Günsters (C) och Bengt Holwasters 
(MP) yrkande 

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

1. anse medborgarförslaget besvarat enligt Maria Gard Günsters (C) yrkande 
 

Yrkanden 
Maria Gard Günster (C) yrkar att nämnden håller med kultur- och fritidsavdelning i deras 
bedömning. Maria yrkar också att medborgarförslaget anses besvarat med motiveringen att 
nämnden har uppmärksammat behovet av fler utomhusgym i kommunen och tar med sig det i sitt 
framtida arbete. 

Bengt Holwaster (MP) och Christina Sönnergren (M) yrkar på ett tillägg till Marias yrkande. Så fort 
riktlinjer har fattats om sponsring från företag så kan förslaget tas upp igen. 

Daniel Jobark (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden äskar 350 tkr från kommunstyrelsen för att 
kunna bevilja förslaget om medel tilldelas.  

Omröstning 
Maria Gard Günster, ordförande, ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt Marias yrkande. 

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

1. avslå förslaget 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har delegerat ett medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden.  

Förslagsställaren önskar ett utomhusgym i Sunnerby, Sorunda. Ett lite mindre utegym än det som 
finns på Estö IP i Nynäshamn. Förslagsställaren menar att det skulle gynna privatpersoner, 
ungdomar, skolan och idrottsklubbarna. Kultur- och fritidsavdelningen har kommunicerat med Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta reda på kostnader, materialåtgång, markarbete med 
mera. 
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Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om ett utomhusgym vid Sunnerby IP KFN/2019/0065/061-1 
Tjänsteutlåtande KFN/2019/0065/061-2 

Skickas till 
Akten 
KSF 
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§ 26/20         KFN/2020/0023/004-4 

Svar på remiss- informationssäkerhetspolicy Nynäshamns 
kommun 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till Kommunstyrelsen 
 

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

1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till Kommunstyrelsen 

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

1. anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till Kommunstyrelsen 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fått på remiss att svara på ett förslag om en kommungemensam 
informationssäkerhetspolicy. Informationssäkerhetspolicyn syftar till att ge information rätt skydd 
och ge informationssäkerhet en tydlig plats i det övergripande trygghets- och säkerhetsarbetet. 

Kultur- och fritidsavdelningens bedömning  
Kultur- och fritidsavdelningen ser positivt på en kommungemensam informationssäkerhetspolicy.  

Det är till fördel att kommunstyrelseförvaltningen har det kommunövergripande ansvaret för att 
samordna och leda informationssäkerhetsarbetet. Förvaltningen ser positivt på att policyn följs av en 
mer detaljerad organisationsövergripande riktlinje för att förenkla det systematiska 
informationssäkerhetsarbetet för verksamheterna. Önskvärt är att den kommande riktlinjen beslutas 
i nära anslutning till policyn för att kunna se vilka praktiska insatser som krävs och omfattningen av 
arbete.  

Beslutsunderlag 
Remiss Informationssäkerhetspolicy Nynäshamns kommun KFN/2020/0023/004-1 
Tjänsteutlåtande KFN/2020/0023/004-2 

Skickas till 
Akten 
KSF 
Handläggare 
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§ 27/20  

Politikerrapport 
Ingen politikerrapport har inkommit. 

 

 

 

 

§ 28/20  

Delegationsbeslut 
 
Delegationslista 5/2020 Dnr KFN/2020/0001/002-5 
redovisades i handlingarna. 

  

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. lägga delegationslistan till handlingarna 
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29/20 Övriga frågor 
Fritidsbank 
Carina Grelsson (UP), undrar hur det går med den så kallade fritidsbank som kultur- och 
fritidsavdelningen har fått i uppgift att utreda. Hon menar att det är mycket aktuellt i nuläget, med 
permitterade föräldrar med sämre ekonomi, att kommunen kan erbjuda gratis uthyrning av 
fritidsutrustning. Carina föreslår att kultur- och fritidsavdelningen kontaktar enhetschef 
Aktivitetshuset Idun. 

Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef svarar att hon håller med och att avdelningen har 
börjat se över frågan. Hon tillägger att det är en ännu olöst organisationsfråga men att avdelningen 
tar med sig Carinas förslag.  

Sommarlov i simhallen 
Christina Sönnergren (M) tar upp frågan om uteplatsen vid simhallen som hon menar är dåligt skött 
och ser tråkig ut. Hon föreslår att sommarjobbare kan få ta sig an ytan. Hon tillägger också att 
spärrarna varit öppna vid besök och att de ju borde användas nu när de finns på plats. Sune 
Hamrin, fritidsstrateg, tar med sig frågan tillbaka till kultur- och fritidsavdelningen.  

Ersättning bibliotek 
Björn Larsson (SD) frågar om hur det har gått med ersättning till biblioteket för översvämningen. 
Sune Hamrin svarar att kultur- och fritidsavdelningen inte vet hur det går eftersom det ligger på 
kommunstyrelsen.  
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