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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-02-08 
Anslaget sätts upp: 2021-02-09              Anslaget tas ned: 2021-03-10 
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritid/BUFplan 4 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Åsa Urberg 

Plats och tid 
Stora Rammklöv plan 4 hus A, 2021-02-08 kl. 14.00-15:00 

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande 
Per Malmsten (M) vice ordförande, via Teams 
Christer Dahl (S), via Teams 
  

 

   
 

Övriga deltagare 
 Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, via Teams 
 Sune Hamrin, fritidsstrateg 
 Åsa Urberg, nämndsekreterare 
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§§ 1–8 

Justeringens plats och tid 2021-02-10 kl.16:00 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning             Sida 

  Val av justerare 
 

  1/21 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 2/21 Kultur- och fritidsnämndens Tertialrapport 3, 2020 3 
§ 3/21 Förslag på fördelning av kontaktpolitiker i kultur- och fritidsnämnden 2021 4 
§ 4/21 Föreningsstöd baserat på 2019 års verksamhet - med anledning av Corona 5 
§ 5/21 Ordförandeförslag - Utvecklingsplan Lövhagen 6 
§ 6/21 Ordförandeförslag - Utvecklingsplan Kvarnängen 7 
§ 7/21 Behovsanalys - Vita Villan 8 

  8/21 Övriga frågor 
 

   
 

 

 

§ 1/21 

Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändring.  
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§ 2/21 KFN/2020/0003/042–7 

Kultur- och fritidsnämndens Tertialrapport 3, 2020 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. Godkänna tertialrapport 3 2020 och lägga den till handlingarna  

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar vid årets slut ett överskott på 0,5 mnkr jämfört med budget. 
Överskottet beror främst på ej genomförda aktiviteter, som inte kunnat genomföras på grund av 
Corona-pandemin, vilket återses inom driftskostnaderna i resultaträkningen. Intäkterna minskar med 
0,3 mnkr jämfört mot budget vilket beror på en minskning i entréavgifter på simhallen, minskade 
uthyrningsintäkter för anläggningar, minskade avgifter på biblioteken samt försenat genomförande 
av Kulturrådets satsning, Stärkta bibliotek. Personalkostnaderna redovisar ett underskott på 0,6 
mnkr vilket beror på besparingskrav som inte har kunnat verkställas på simhallen. 
 
Den verksamhet som drabbats mest av Corona-pandemin är Anläggningar, då uthyrning av lokaler 
minskat och därmed också intäkterna. Simhallen har haft färre antal besökare. Inkomstbortfallet 
påverkar prognosen på sikt. Men däremot har verksamheterna en stor del av året kunnat erbjuda en 
god service trots Corona. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. Godkänna tertialrapport 3 2020 och lägga den till handlingarna 
 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 3 2020 med uppföljning av internkontrollplan 2020 
 
 

Skickas till 
Akten, KSF 
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§ 3/21 KFN/2021/0019/800–2 

Förslag på fördelning av kontaktpolitiker i kultur- och 
fritidsnämnden 2021 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna förvaltningens förslag på fördelning av kontaktpolitikeruppdrag för kultur- 
och fritidsnämnden år 2021. 

 

Ärendet 
Uppdraget som kontaktpolitiker innebär att skaffa sig en översiktlig bild av hur det fungerar 
för dem som verksamheten är till för, samt att vara en länk mellan verksamhet och nämnd. 
Syftet med uppdraget är att få kunskaper om verksamheten vilket görs genom till exempel 
samtal med personal och besökare. Det kan också vara av vikt att sätta sig in i hur det går 
med måluppföljning, vilka kända utmaningar som finns samt hur verksamhetens framtid ser 
ut. Kontaktpolitikeruppdraget innebär också att lyssna och ge energi. Kontaktpolitiker ska inte 
fungera som ställföreträdande fackombud. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna förvaltningens förslag på fördelning av kontaktpolitikeruppdrag för kultur- 
och fritidsnämnden år 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0019/800–1 

Skickas till 
Akten 
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§ 4/21 KFN/2021/0020/189–2 

Föreningsstöd baserat på 2019 års verksamhet - med 
anledning av Corona 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna att kultur- och fritidsavdelningen under 2021 betalar ut LOK-stöd baserat på 2019 
års verksamhet 

Ärendet 
Från våren 2020 och vidare in i våren 2021 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. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. godkänna att kultur- och fritidsavdelningen under 2021 betalar ut LOK-stöd baserat på 2019 

års verksamhet 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0020/189–1 
 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 5/21 KFN/2021/0021/814–2 

Ordförandeförslag - Utvecklingsplan Lövhagen 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden 

1. ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram en utvecklingsplan för Lövhagen 
 

2. kultur- och fritidsavdelningen tar i ett första steg tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen fram förslag och inriktningar samt begränsningar för 
uppdraget, och återkommer med dem till kultur- och fritidsnämnden  

Ärendet 
Lövhagen är numera ett populärt friluftsområde med markerade vandringsleder, som sträcker sig 
genom skog och längs stranden med bad- och rastplatser. Längst i norr, vid Strandvägen ligger 
Lövhagens café med servering, vandrarhem och stugor. Djurlivet på Lövhagen är mycket rikt, med 
hjort, älg, mink, räv och vildsvin. (Wikipedia)  

Det finns ett stort engagemang bland förtroendevalda, invånare, företag och organisationer kring 
hur Lövhagen kan utvecklas på olika sätt. Bara de senaste åren har flera motioner och 
medborgarförslag lämnats in och olika idéer har lanserats i den allmänna debatten. 

Kommunen tar med hjälp av utvecklingsplanen ett samlat grepp kring frågan om hur Lövhagen ska 
utvecklas på längre sikt i syfte att vara ett friluftsområde med hög kvalitet. 

Utvecklingsplanen är en del av ett större utvecklingsarbete av kultur- och fritidsverksamhet i hela 
kommunen. 

Ordförandes förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden 

1. ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram en utvecklingsplan för Lövhagen 
 

2. kultur- och fritidsavdelningen tar i ett första steg tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen fram förslag och inriktningar samt begränsningar för 
uppdraget, och återkommer med dem till kultur- och fritidsnämnden  
 
 

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag – Utvecklingsplan Lövhagen 

Skickas till 
Akten 
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§ 6/21 KFN/2021/0022/814–2 

Ordförandeförslag - Utvecklingsplan Kvarnängen 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden 

1. ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram en utvecklingsplan för Kvarnängen 
 

2. kultur- och fritidsavdelningen tar i ett första steg tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen fram förslag och inriktningar samt begränsningar för 
uppdraget, och återkommer med dem till kultur- och fritidsnämnden  

Ärendet 
Det finns ett stort engagemang bland förtroendevalda, invånare, företag och organisationer kring 
hur Kvarnängen kan utvecklas på olika sätt.  

Kommunen tar med hjälp av utvecklingsplanen ett samlat grepp kring frågan om hur Kvarnängen 
ska utvecklas på längre sikt i syfte att vara ett idrottsområde med hög kvalitet. 

Utvecklingsplanen är en del av ett större utvecklingsarbete av kultur- och fritidsverksamhet i hela 
kommunen. 

Ordförandes förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden 

1. ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram en utvecklingsplan för Kvarnängen 
 

2. kultur- och fritidsavdelningen tar i ett första steg tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen fram förslag och inriktningar samt begränsningar för 
uppdraget, och återkommer med dem till kultur- och fritidsnämnden  

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag – Utvecklingsplan Kvarnängen 

Skickas till 
Akten 
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§ 7/21 KFN/2021/0023/816–3 

Behovsanalys - Vita Villan 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. överlämna behovsanalysen till kommunstyrelsen som underlag för en förstudie. 

Ärendet 
UNG fritid vill utöka sina lokaler och starta en fritidsgårdsverksamhet i Sorunda. Lokalsamordnare på 
barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en behovsanalys som underlag till 
kommunstyrelsens fastighetsavdelning. 
 
Ung fritid har länge planerat att öppna upp en ny fritidsgård i Sorunda som är utanför skolmiljön. 
Vita villan är en lösning där man kommer att kunna erbjuda en rad aktiviteter vilka främjar 
ungdomarna i sin utveckling mot vuxenlivet.  

För många barn och ungdomar i Sorunda har deltagande i kulturskolan inte varit en möjlighet 
eftersom de i många fall måste ta sig in till Nynäshamn för att få undervisning.  Vita villan ger en 
möjlighet för fler barn och ungdomar att delta i kulturskolans verksamhet när den blir tillgänglig 
lokalt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. överlämna behovsanalysen till kommunstyrelsen som underlag för en förstudie. 

 

Beslutsunderlag 
Behovsanalys verksamhetsförändring Vita villan 
 

Skickas till 
Akten 
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8/21 Övriga frågor 
Sågen 
Christer Dahl (S) frågar om den uppsagda lokalen Sågen, som nu övergått i Skärgårdsstiftelsens 
regi. Christer undrar vad som händer med fastigheten nu. 

Sune Hamrin, fritidsstrateg, meddelar att han haft kontakt med förvaltarna med flera, men ingen 
har fått något besked om vad fastigheten ska användas till. Däremot är det känt att det finns ett 
stort renoveringsbehov.  

 
Utredning av Kvarnängen 
Christer Dahl (S) frågar om hur det ligger till med ett tidigare beslutat ordförandeförslag i kultur- 
och fritidsnämnden den 23 april 2018 § 34 om att utveckla Kvarnängen och beställa en 
behovsanalys av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Han vill veta om det avsattes medel till 
detta. 

Sune Hamrin, fritidsstrateg, svarar att förslaget avsåg en multi- och extremsportsanläggning och att 
det inte avsattes några medel. Den behovsanalys som tidigare ordförande och nämnd beslutat om 
återkallades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 29 april 2019 § 23. 

 
Biblioteken under Corona 
Hans-Martin Akleye, kultur- och fritidschef, informerar om att biblioteken är öppna fast allmänheten 
inte har tillträde till lokalerna. Det går fortfarande att låna böcker och få utskrifter gjorda. 
Huvudbiblioteket kan antagligen öppna under anpassade omständigheter om cirka två veckor. Det 
är viktigt att arbetsmiljön är smittsäker. När det är öppnat kommer det bland annat att finnas 
begränsningar kring hur många som får vistas i biblioteket samtidigt. Filialerna i Ösmo och Sorunda 
har andra förutsättningar och det är oklart hur det blir där. 
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