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  Anslag 
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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
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Beslutande 
Per Malmsten (M) 
Christer Dahl (S) 
 

 

   
  
 

Övriga deltagare 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid 
Sune Hamrin, tf enhetschef bibliotek, senior advicer 
Marie Ekenstierna, controller KSF 
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§§ 24–30 

Justeringens plats och tid Direktjustering 
 

Underskrifter 
 

 

 

 

Per Malmsten (M) 
Ordförande 

Christer Dahl (S) 
Justerare 
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Innehållsförteckning             Sida 

  Val av justerare 
 

  24/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 25/22 Svar på remiss - socialnämndens förslag till reviderat äldrepolitiskt program för 
Nynäshamns kommun 

4 

§ 26/22 Svar på remiss - Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism 5 
§ 27/22 Avskrivning av fordran 6 

  28/22 Tertialrapport 2 2022 
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  29/22 Informationsärenden 
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  30/22 Övriga frågor 
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24/22 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med tillägg av övriga frågor. 
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§ 25/22 KFN/2022/0045/730–3 

Svar på remiss - socialnämndens förslag till reviderat 
äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. lämna kultur- och fritidsavdelningens svar på remissen till kommunstyrelsen  

Ärendet 
Det äldrepolitiska programmet beskriver den politiska viljeriktningen och de övergripande målen för 
äldrefrågorna i Nynäshamns kommun fram till år 2026. Programmet ska utgöra en grund och 
fungera som en vägledning i kommunens olika nämnders arbete vid planering och utveckling av 
äldreområdet.  

Syftet med remissen är att förankra nämndernas förslag samt inhämta synpunkter inför antagande 
av kommunfullmäktige. Av remissyttrandet bör det framgå vad nämnden anser är viktigt att 
säkerställa vid detta förslag till förändring utifrån nämndens eget perspektiv och ansvarsområde. 
Vilka synpunkter har nämnden på hur det kan komma att påverka uppdraget? 

Förvaltningens bedömning 
Kultur- och fritidsavdelningen har läst förslaget och anser att programmet är välformulerat och 
heltäckande och har ingenting att tillägga innehållsmässigt. Däremot finns det viktiga aspekter av 
själva mål- och uppföljningsarbetet som behöver ses över och som även försvårar för kultur- och 
fritidsnämnden att vara delaktig i uppdraget. Se bilaga l, kultur- och fritidsnämndens svar på remiss 
- socialnämndens förslag till reviderat äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. lämna kultur- och fritidsavdelningens svar på remissen till kommunstyrelsen  
 

Beslutsunderlag 
Remiss av socialnämndens förslag till reviderat äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 
KFN/2022/0045/730 

 

Skickas till 
KSF, Akten, SOF, BUF 
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§ 26/22 KFN/2022/0048/009–4 

Svar på remiss - Nynäshamns kommuns strategi mot 
våldsbejakande extremism 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Lämna kultur- och fritidsavdelningens svar på remiss till kommunstyrelsen 
 

Ärendet 
Kommunstyreslseförvaltningen har tagit fram ett förslag till Nynäshamns strategi mot 
våldsbejakande extremism. Den föreslagna strategin syftar till att stärka och värna demokratin samt 
att göra samhället mer motståndskraftigt mot odemokratiska krafter. 
 

Förvaltningens bedömning 
Kultur- och fritidsavdelningen anser att strategin är välformulerad och omfattande, men finner att 
kultur- och fritidsnämndens involvering i arbetet kan vara tydligare. Förvaltningen har lämnat ett 
yttrande i bilaga 1. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Lämna kultur- och fritidsavdelningens svar på remiss till kommunstyrelsen 
 

Beslutsunderlag 
Remiss – Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism 
Bilaga 1 – Svar på remiss – Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism 
 

Skickas till 
Akten, KSF, SON 
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§ 27/22 KFN/2022/0050/049–2 

Avskrivning av fordran 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att 

1. avskriva oreglerade fordringar på 407 000 kr från perioden 2009–2014 för föreningen 
Nynäshamns IF Hockeyclub. 

Ärendet 
Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, punkt 2.4 Avskrivningar ur bokföringen av 
fordran överstigande fyra prisbasbelopp, har kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott delegation 
att besluta i detta ärende. Kultur- och fritidsnämnden delges i delegationsrapport vid nästkommande 
nämndsammanträde. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att 

1. avskriva oreglerade fordringar på 407 000 kr från perioden 2009–2014 för föreningen 
Nynäshamns IF Hockeyclub. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2022/0050/049–1 
 
 

Skickas till 
Akten, KSF, NHC 
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28/22 Tertialrapport 2 2022 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid redogör över hur det sett ut i verksamheterna 
och hur måluppföljningen ser ut för tertial 2, 2022. 

Marie Ekenstierna, controller KSF redogör över tertial 2,2022 ur det ekonomiska perspektivet.  
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29/22 Informationsärenden 
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 september kommer UNG fritid och informerar 
om sommarlovsverksamheterna samt om hur det går med ungdomsdemokratiarbetet. 

Marie Ekenstierna kommer även till nämnden och informerar om den då färdiga kultur- och 
fritidsnämndens tertialrapport 2, 2022.  
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30/22 Övriga frågor 
Åsa Urberg, nämndsekreterare och utredare informerar om att det nu anställts en äldre- och 
funktionshinderlots i kommunen. 

Åsa Urberg, nämndsekreterare och utredare informerar även om hur det går med Moa Martinson-
skyltarna som ska upp på olika platser i kommunen. 

Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, informerar om att det just nu är mycket att 
göra för alla inom kultur- och fritidsavdelningen. Det innebär att några av de större satsningarna får 
vila lite. Fokus kommer just nu att läggas på Segersäng och Stora Vika samt en ny Biblioteksplan. 

I Segersäng är renovering av skejtramp och belysning beställd. I Stora Vika kommer en 
landskapsarkitekt att kopplas in och renovering av fotbollsplanen är beställd. Fotbollsplanen på 
Rumba kommer även den att renoveras.  

 


	Plats och tid
	Beslutande
	Övriga deltagare
	Paragrafer
	Justeringens plats och tid Direktjustering
	Underskrifter
	Innehållsförteckning             Sida
	Val av justerare
	24/22 Fastställande av dagordning
	Beslutspunkter
	28/22 Tertialrapport 2 2022
	29/22 Informationsärenden
	30/22 Övriga frågor
	24/22 Fastställande av dagordning
	Svar på remiss - socialnämndens förslag till reviderat äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun
	Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Ärendet
	Förvaltningens bedömning
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsunderlag

	Remiss av socialnämndens förslag till reviderat äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun KFN/2022/0045/730
	Skickas till

	Svar på remiss - Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism
	Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Ärendet
	Förvaltningens bedömning
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	Avskrivning av fordran
	Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut
	Ärendet
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	28/22 Tertialrapport 2 2022
	29/22 Informationsärenden
	30/22 Övriga frågor

