
 

PROTOKOLL Sida 1(8) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-06-15  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-06-15 
Anslaget sätts upp: 2020-06-16             Anslaget tas ned:2020-07-08 
Förvaringsplats för protokollet: BUF/KoF Plan 4 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Åsa Urberg 

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort, 2020-06-15 kl. 16.00-17.40 

Beslutande 
Maria Gard Günster (C), ordförande 
Per Malmsten (M), vice ordförande 
Christina Sönnergren (M) 
Johan Harding (L) 
Clarence Eneroth (KD) 
Kerstin Danielsson (S) 
Daniel Jobark (S) 
Johan Wolf (SD) 
Björn Larsson (SD) 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Bengt Holwaster (MP)   
 

Övriga deltagare 
Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef 
Sune Hamrin, fritidsstrateg/enhetschef 
Åsa Urberg, nämndsekreterare 

 

Marcus Svinhufvud, ordförande Barn- och utbildningsnämnden 
 

Paragrafer 
§§ 30-38 

Justeringens plats och tid BUF/KoF Plan 4, 2020-06-17 kl.14:00 
 

Underskrifter 
 
 
 
Maria Gard Günster (C)  
Ordförande 

Daniel Jobark (S) 
Justerare 

 
  
 
Åsa Urberg 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(8) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-06-15  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

   
 

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

§ 30 Fastställande av dagordning 
 

§ 31 Idrottsdag 
 

§ 32 Kulturhelg 
 

§ 33 Politiskt läge 
 

§ 34 Godkännande av arbetsgång - Kulturprogram för 
Nynäshamns kommun 2021-2024 

 

§ 35 Godkännande av arbetsgång - Idrottsprogram för Nynäshamns 
kommun 2021-2024 

 

§ 36 Godkännande av arbetsgång - Nytt Bidragsreglemente 
 

§ 37 Delegationsbeslut Investering simhall 
 

§ 38 Övriga frågor 
 

   
 

30/20 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-06-15  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

31/20 Idrottsdag 
Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef, meddelar nämnden att den planerade idrottsdagen 
den 28 augusti ställs in på grund av corona.  

 

32/20 Kulturhelg 
Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef meddelar nämnden att den planerade Kulturhelgen 
18-20 september flyttas fram och stöps om i ett mindre format i november, på grund av corona. 
Preliminärt flyttas helgen fram till 13-15 november. 

 

33/20 Politiskt läge 
Punkten utgår. 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

§ 34/20 KFN/2020/0034/730-2 

Godkännande av arbetsgång - Kulturprogram för Nynäshamns 
kommun 2021-2024 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. godkänna arbetsgången gällande arbetet med Kulturprogram för Nynäshamns kommun 2021-
2024  
 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. godkänna arbetsgången gällande arbetet med Kulturprogram för Nynäshamns kommun 2021-
2024 

Ärendet 
Det har under en längre tid och under olika former arbetats med att ta fram en Kulturplan för 
Nynäshamns kommun. På Kommunfullmäktige den 16 maj 2019 ändrades begreppet från plan till 
politiskt program vilket bättre skulle överensstämma med Mål och Budget. Då Kultur- och 
fritidsavdelningen samtidigt arbetar med ett Idrottsprogram finner avdelningen det lämpligt att båda 
dokumenten namnges som program.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Godkännande av arbetsgång – Kulturprogram för Nynäshamns kommun 2021-2024 
Arbetsmaterial – Nynäshamns kommuns Kulturprogram 2021-2024 
 

Skickas till 
KSF, Akten 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-06-15  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 35/20 KFN/2020/0035/730-2 

Godkännande av arbetsgång - Idrottsprogram för Nynäshamns 
kommun 2021-2024 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. godkänna arbetsordningen gällande arbetet med Idrottsprogram för Nynäshamns kommun 2021-
2024 
 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslutar att 
1. godkänna arbetsordningen gällande arbetet med Idrottsprogram för Nynäshamns kommun 2021-
2024 

Ärendet 
Nynäshamns kommun har inte tidigare haft något Idrottsprogram. Idrottsprogrammet ska vara till 
hjälp i kommunikation mellan kommun, föreningsliv och politik. Det ska också visa på prioriteringar 
inom anläggning-, idrotts- och friluftsområdet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Godkännande av arbetsgång - Idrottsprogram för Nynäshamns kommun 2021-2024 
Arbetsmaterial – Nynäshamns kommuns Idrottsprogram 2021-2024 
 

Skickas till 
KSF, Akten 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 36/20 KFN/2020/0036/730 

Godkännande av arbetsgång - Nytt Bidragsreglemente 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. godkänna arbetsgången gällande arbetet med ett nytt Bidragsreglemente för Nynäshamns 

kommun  
 

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

1. godkänna arbetsgången gällande arbetet med ett nytt Bidragsreglemente för Nynäshamns 
kommun  

Ärendet 
Kultur- och fritidsavdelningen anser att det finns ett behov av att anpassa bidragsreglementet till 
den utveckling som sker inom föreningslivet. Därför gör nu avdelningen en grundläggande översyn 
av reglementet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Förslag på remiss – Nytt Bidragsreglemente för Nynäshamns kommun 
 

Skickas till 
Ksf, Akten 
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2020-06-15  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 37/20 KFN/2020/0001/002-2 

Delegationsbeslut Investering simhall 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av fattat delegationsbeslut 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

38/20 Övriga frågor 
Ungdomsproblem 
Daniel Jobark (S) tar upp frågan om att det har varit rörigt vid gamla brandstationen. Han har sett 
att ungdomar vistas där och är orolig över situationen. Kultur- och fritid tar med sig frågan till 
fastighetsägare och säkerhetschef. Daniel tar också i sammanhanget upp frågan om inställningen till 
droger hos ungdomar idag, som han menar är problematisk. 

Marcus Svinhufvud, ordförande barn- och utbildningsnämnden, anser att kontakt med hyresvärden 
bör tas. Han tillägger också att det är rektor som avgör vilken typ av information som ska tas upp i 
skolan och att det finns många olika frågor som ska hinna förmedlas till unga i skolan. Marcus tar 
med sig frågan om droginformation till skolchef. Marcus anser också att dessa frågor kan vara en 
bra informationspunkt på den gemensamma nämnden mellan BUN och SON i höst. Han menar att 
han och Maria kan ta med sig frågan till den politiska ledningsgruppen.  

Johan Harding (L) menar att det vore bra om det fanns ett samarbete mellan Kultur- och 
fritidsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef 
tillägger att det finns flera arrangemang tillsammans med andra förvaltningar, till exempel Grattis du 
har fått en tonåring. Hon tillägger också att det informeras på uppstarten till åk 7 på Sågen då både 
UNG fritid och ungdomsteamet deltar. Agneta Ström Granlund tar också med sig frågan till UngSam 
som har möte inom kort.  

Maria Gard Günster (C) föreslår att nämnden bjuder in Socialförvaltningen och UNG fritid att 
informera nämnden om hur saker fungerar och om det går att koordinera insatser. Hon menar att 
nämnden behöver mer kunskap. 

Ledamöters mejladresser 
Maria Gard Günster meddelar att det är viktigt att ledamöterna använder kommunadresserna och 
inte privata mejladresser. Som offentlig person kan man bli tvungen att lämna ut sin privata 
mejlkorg om man använder den för tjänsteärenden. 
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