
 

PROTOKOLL Sida 1(7) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-09-21 
Anslaget sätts upp: 2020-09-22             Anslaget tas ned: 2020-10-14 
Förvaringsplats för protokollet: KoF/BUF plan 4 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Åsa Urberg 

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort samt videolänk, 2020-09-21 kl. 16.00-17:00 

Beslutande 
Maria Gard Günster (C) 
Per Malmsten (M) 
Christina Sönnergren (M) 
Kjell Gustafsson (C) 
Clarence Eneroth (KD) 
Halina Juskiv (S) 
Daniel Jobark (S) 
Carina Grelsson (UP) 
Björn Larsson (SD) 
 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Margaretha Gustavson (M), Rolf Åberg (SN), Bengt Holwaster (MP), Johan Wolf (SD)   
 

Övriga deltagare 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid 
Sune Hamrin, fritidsstrateg 
Nicklas Sandman, föreningskonsulent §§ 
Åsa Urberg, utredare/nämndsekreterare 

 

 

Paragrafer 
§§ 39-50 

Justeringens plats och tid KoF plan 4, 2020-09-22 kl.10:00 
 

Underskrifter 
 
 
 
Maria Gard Günster (C) 
Ordförande 

Clarence Eneroth (KD) 
Justerare 

 
 
  
 
Åsa Urberg 
Sekreterare  



 

PROTOKOLL Sida 2(7) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

§ 39/20 Fastställande av dagordning 
 

§ 40/20 Presentation av ny kultur- och fritidschef 
 

§ 41/20 Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 2, 2020 
 

§ 42/20 Svar på remiss - Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 
 

 § 43/20 Kulturprogram för Nynäshamns kommun 2021-2024 
 

 § 44/20 Idrottsprogram för Nynäshamns kommun 2021-2024 
 

 § 45/20 Nytt bidragsreglemente för Nynäshamns kommun 
 

 § 46/20 LOV-aktiviteter 
 

 § 47/20 Biblioteket efter vattenskadan 
 

 § 48/20 Redovisning av delegationsbeslut 
 

 § 49/20 Politikerrapport 
 

 § 50/20 Anmälningsärenden 
 

 § 51/20 Övriga frågor 
 

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(7) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 39/20 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med ändringen - § 40 Presentation av ny kultur- och fritidschef.  
Resterande paragrafer flyttar fram ett steg.  
§ 50 Informationsärenden döps om till Anmälningsärenden. 
 

 

 

§ 40/20 Presentation av ny kultur- och fritidschef 
Kultur- och fritidsavdelningens nya chef Hans-Martin Akleye presenterar sig för nämnden.  



 

PROTOKOLL Sida 4(7) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 41/20 KFN/2020/0003/042-4 

Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 2, 2020 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. godkänna kultur- och fritidsnämndens Tertialrapport 2, 2020 och lägga den till handlingarna. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden visar för perioden januari-augusti ett överskott  jämfört med budget på 
0,2 mnkr. Nämnden prognosticerar ett underskott på 0,3 Mnkr på grund av corona-pandemins 
inverkan på verksamheterna. Det har främst drabbat lokaluthyrning och intäkter på simhallen. 
 
En stor del av Kultur- och fritidsnämndens huvudsakliga verksamhet bromsades upp och aktiviteter 
och arrangemang har gått sparlåga på grund av corona-pandemin. Som tur är, har inte personalen 
drabbats i någon större utsträckning. 
Den verksamhet som drabbades under våren var främst Anläggningar, då uthyrning av lokaler 
minskade och därmed intäkter. Simhallen har haft färre antal besökare. Inkomstbortfallet påverkar 
prognosen på sikt. Men däremot har verksamheterna kunnat erbjuda en god service trots corona. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. godkänna kultur- och fritidsnämndens Tertialrapport 2, 2020 och lägga den till handlingarna. 
 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 2, 2020 
 

Skickas till 
KSF, KSF ekonomi, akten 
 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 5(7) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 42/20 KFN/2020/0048/172-3 

Svar på remiss - Styrdokument för krisberedskap och civilt 
försvar 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Styrdokument för krisberedskap och civilt 
försvar för perioden 2020-2023. 
 

Ärendet 
Styrdokumentet beskriver Nynäshamns kommuns övergripande inriktning och prioritering för 
kommunens arbete inom krisberedskap och civilt försvar för perioden 2020–2023. Innehållet syftar 
även till att beskriva hur kommunen avser fullfölja de åtaganden som beskrivs i Överenskommelse 
om kommunernas krisberedskap och Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar, 
samt omhänderta de åtgärdsbehov som framkommit i den genomförda kommunövergripande risk- 
och sårbarhetsanalysen. Styrdokument för Nynäshamns kommuns arbete med krisberedskap och 
civilt försvar har tagits fram av kommunens säkerhetschef, utifrån det arbete som gjorts tillsammans 
med verksamheterna i kommunens risk- och sårbarhetsanalys. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Styrdokument för krisberedskap och civilt 
försvar för perioden 2020-2023. 
 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Remiss – Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 
Tjänsteutlåtande Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 
Bilaga – Överenskommelse civilt försvar 
Bilaga – Överenskommelse krisberedskap 
 

Skickas till 
KSF, Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 6(7) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

43/20 Kulturprogram för Nynäshamns kommun 2021-2024 
Åsa Urberg, utredare informerar nämndens ledamöter om att tidsplanen är framflyttad. Programmet 
förväntas komma upp till beslut på kultur- och fritidsnämnden i november. 

 

44/20 Idrottsprogram för Nynäshamns kommun 2021-2024 
Åsa Urberg, utredare informerar nämndens ledamöter om att tidsplanen är framflyttad. Programmet 
förväntas komma upp till beslut på kultur- och fritidsnämnden i november. 

 

45/20 Nytt bidragsreglemente för Nynäshamns kommun 
Åsa Urberg, utredare informerar nämndens ledamöter om att tidsplanen är framflyttad.  

Hans-Martin Akleye, kultur- och fritidschef förklarar hur arbetet förväntas fortskrida. Reglementet är 
tänkt att tas upp som informationsärende på kultur- och fritidsnämnden i december för beslut i 
januari 2021. 

46/20 LOV-aktiviteter 
Nicklas Sandman, föreningskonsulent redogör för LOV-aktiviteterna under sommarlovet. 

 

47/20 Biblioteket efter vattenskadan 
Sune Hamrin, fritidsstrateg, informerar nämndens ledamöter om hur det har gått med 
försäkringsfrågan för biblioteket efter översvämningen under våren. 

  



 

PROTOKOLL Sida 7(7) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

48/20 Redovisning av delegationsbeslut 
Följande delegationsbeslut har redovisas för nämnden:: 

Investering Skateramp Stora Vika 
Investering Konstinköp 
Investering Idrottsmateriel till föreningar 
Investering Isfräs 
Investering Biblioteket 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1.lägga redovisningen till handlingarna 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

48/20 Politikerrapport 
Inga politikerrapporter har inkommit. 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

49/20 Informationsärenden 
Anmälningsärenden 

- Beslut - Kf § 69 2020-06-10 - Revisionsrapport för år 2019 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder 

- Beslut - Kf § 71 2020-06-10 - Tertialuppföljning (T1) för  Nynäshamns kommun, ärendet 
bordlagt 

------------------------------------------------------------------------------- 

50/20 Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes. 
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