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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-05-24 
Anslaget sätts upp: 2021-05-26               Anslaget tas ned: 2021-06-17 
Förvaringsplats för protokollet: KoF plan 4 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Åsa Urberg 

Plats och tid 
Sammanträdesrum Landsort samt via Teams, 2021-05-24 kl. 16.00-18.00 

Beslutande 
Mikael Persson (L) Ordförande 
Per Malmsten (M) via Teams 
Kjell Gustafsson (C) via Teams 
Christina Sönnergren (M) via Teams 
Christer Dahl (S) via Teams 
Daniel Jobark (S) via Teams 
Lou-Lou Hillstad (SN) via Teams 
Anette Merio (V) via Teams 
Björn Larsson (SD) via Teams   

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Johan Wolf (SD), Margaretha Gustavson (M), Halina 
Juskiv (S), Bo Persson (L), Lennart Thunqvist (MP) 
– Samtliga via Teams 

 

 

Övriga deltagare 
Hans-Martin Akleye, Avdelningschef kultur- och fritid – via Teams 
Sune Hamrin, enhetschef anläggning – via Teams 
Carolina Wallberg, controller KSF – via Teams 
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare – via Teams 
Aline Friman Varre, politisk sekreterare – via Teams 
Nathalie Majdek Mathisen, politisk sekreterare – via Teams 

Paragrafer 
§§ 53–66 

Justeringens plats och tid Plan 4, kommunhus A, 2021-05-26 kl.09.00 
 
Underskrifter 
 
 
 
 
Mikael Persson (L) 
Ordförande 

Christer Dahl (S) 
Justerare 

 
 
  
 
Åsa Urberg 
Sekreterare   



 

PROTOKOLL Sida 2(11) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-05-24  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning             Sida 

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

  § 53/21 Fastställande av dagordning 
 

  § 54/21 Aktuellt från kultur- och fritidsavdelningen 
 

  § 55/21 Stöd till kultur- och fritidsverksamheter - nytt reglemente 
 

  § 56/21 Politikerrapport 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 57/21 Sammanställning av e-förslag inför beslut i maj 2021 4 
§ 58/21 Revidering av Kultur- och fritidsnämndens Delegationsordning maj 2021 6 
§ 59/21 Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 1, 2021 7 
§ 60/21 Upphävande av Reglemente för Nynäshamns kommuns kultur- och 

arbetsstipendier 867–1 
8 

§ 61/21 Ordförandeförslag – Nattvandring 9 

  § 62/21 Redovisning av delegationsbeslut 
 

  § 63/21 Synpunkter och klagomål 
 

  § 64/21 Anmälningsärenden 
 

  § 65/21 Protokoll från arbetsutskott och samverkan 
 

  § 66/21 Övriga frågor 
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53/21 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med följande ändringar: 
Ett nytt ärende - Ordförandeförslag – Nattvandring läggs in som punkt 61/21. 
Två politikerrapporter anmäls. 
Två övriga frågor gällande Lövhagen och Svandammsparken anmäls. 
 

54/21 Aktuellt från kultur- och fritidsavdelningen 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, redogör över kultur- och fritidsnämndens 
verksamheters arbete just nu. Vissa lättnader i restriktioner är att vänta från och med nästa vecka.  

I simhallen kommer det fortsatt vara stängt och biblioteken har fortsatta begräsningar i besöksantal.  

Kultur- och fritidsavdelningen har haft en planeringsdag med bland annat diskussioner kring hur 
avdelningens alla verksamheter kan öppna upp efter sommaren. 

 

55/21 Stöd till kultur- och fritidsverksamheter - nytt 
reglemente 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid informerar om avdelningens arbete med att ta 
fram ett nytt reglemente för stöd till kultur- och fritidsverksamheter i Nynäshamns kommun. 

Det gick ut en remiss för cirka ett år sedan, men nu kommer ett helt nytt förslag som Hans-Martin 
presenterar underlaget till. 

 

56/21 Politikerrapport 
Anette Merio (V) rapporterar från sitt besök på UNG fritid, Estö skatepark. Hon och UNG fritid 
pratade om arbetsplatsen, AktivitetsBanken, ungdomar och kriminalitet med mera. UNG fritid 
förmedlade också frågan om de tomma lokalerna i Villan där man kan se en stor potential. Hans-
Martin Akleye, kultur- och fritidschef, lägger till att man nu ser över möjligheten att kunna använda 
lokalerna. 

Lennart Thunqvist (MP) rapporterar från ett besök på Hockeyklubben där han träffade ordförande. 
Ordförande berättade att pandemin påverkat intresse och rekrytering. Han framhöll också att de 
önskar fler tider till de yngre barnen. Lennart blev informerad om att de som inte har råd, får låna 
utrustning. Ekonomin gällande sporthotellet kom också på tal, liksom frågan om förråd och den 
namnfråga som var uppe i nämnden för en tid sedan. Slutligen meddelas den goda nyheten att TV-
pucken kommer att sända matcher från ishallen i höst. 
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§ 57/21 KFN/2021/0034/061-18 

Sammanställning av e-förslag inför beslut i maj 2021 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

1. överlämna nedanstående e-förslag till kultur- och fritidsavdelningen för vidare utredning och 
beredning av förslag till beslut:  

- Rusta upp Estö för spontanidrott 
- Aktivitetsplats med lekpark, multiarena, hinderbana och utegym 
- Discgolf-bana på Lövhagen 
- Kommunal utomhuspadelbana vid Estö IP 
- Utegym vid fotbollsplanen i Stora Vika 
- Cykelpark Estö 
- Multiarena till Estö 
- Motionsspår/Elljusspår i Stora Vika 

 
2. Anse nedanstående e-förslag vara besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens 

bedömning: 
- Fritidsgård i Sorunda 

Ärendet 
Det har till kultur- och fritidsnämnden delegerats nio e-förslag till beredning på nämndsammanträde 
den 24 maj 2021, i inkommande ordning:  

- Rusta upp Estö för spontanidrott 
- Aktivitetsplats med lekpark, multiarena, hinderbana och utegym 
- Discgolf-bana på Lövhagen 
- Kommunal utomhuspadelbana vid Estö IP 
- Utegym vid fotbollsplanen i Stora Vika 
- Cykelpark Estö 
- Multiarena till Estö 
- Motionsspår/Elljusspår i Stora Vika 
- Fritidsgård i Sorunda 

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

1. överlämna nedanstående e-förslag till kultur- och fritidsavdelningen för vidare utredning och 
beredning av förslag till beslut:  

- Rusta upp Estö för spontanidrott 
- Aktivitetsplats med lekpark, multiarena, hinderbana och utegym 
- Discgolf-bana på Lövhagen 
- Kommunal utomhuspadelbana vid Estö IP 
- Utegym vid fotbollsplanen i Stora Vika 
- Cykelpark Estö 
- Multiarena till Estö 
- Motionsspår/Elljusspår i Stora Vika 

 
2. Anse nedanstående e-förslag vara besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens 

bedömning: 
- Fritidsgård i Sorunda 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. överlämna nedanstående e-förslag till kultur- och fritidsavdelningen för vidare utredning och 

beredning av förslag till beslut:  

- Rusta upp Estö för spontanidrott 
- Aktivitetsplats med lekpark, multiarena, hinderbana och utegym 
- Discgolf-bana på Lövhagen 
- Kommunal utomhuspadelbana vid Estö IP 
- Utegym vid fotbollsplanen i Stora Vika 
- Cykelpark Estö 
- Multiarena till Estö 
- Motionsspår/Elljusspår i Stora Vika 

 
2. Anse nedanstående e-förslag vara besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens 

bedömning: 
- Fritidsgård i Sorunda 

Beslutsunderlag 
Inkomna och till kultur- och fritidsnämnden delegerade e-förslag under perioden 2021-01-01 – 
2021-04-30 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0034/061–5 
 

Skickas till 
KSF  
Förslagsställarna 
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§ 58/21 KFN/2021/0001/002–16 

Revidering av Kultur- och fritidsnämndens Delegationsordning 
maj 2021 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. godkänna den föreslagna revideringen 
2. kultur- och fritidsavdelningen redovisar alla delegationsbeslut löpande och att inga 
delegationsbeslut ska anslås på anslagstavlan 

Ärendet 
Nämndernas delegationsordningar är dokument som löpande måste revideras. Lagar och 
organisation görs om och förändras vilket ska speglas i delegationsordningarna. 
 
Den föreslagna revideringen har utförts med stöd av kommunjurist och hänsyn har tagits till 
kommunstyrelsens förslag på ändringar. Bland annat har följande ändrats: 
- Delegeringar som berör kommunstyrelsen har tagits bort utom i de fall det är bra med 
förtydliganden 
- Lagrum har uppdaterats 
- En ny delegering gällande personuppgiftsbehandling har lagt till 
- Samtliga förkortningar av roller har tagits bort 
 
Då revideringen varit omfattande föreslår kultur- och fritidsnämnden att en jämförelse med tidigare 
dokument görs vid inläsning av ärendet. 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. godkänna den föreslagna revideringen 
2. kultur- och fritidsavdelningen redovisar alla delegationsbeslut löpande och att inga 
delegationsbeslut ska anslås på anslagstavlan 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1. godkänna den föreslagna revideringen 
2. kultur- och fritidsavdelningen redovisar alla delegationsbeslut löpande och att inga 
delegationsbeslut ska anslås på anslagstavlan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0001/002–1 
Kultur- och fritidsnämndens nuvarande delegationsordning KFN/2021/0001/002–1 
Föreslagen ny reviderad delegationsordning KFN/2021/0001/002–1 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 59/21 KFN/2021/0003/042–2 

Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 1, 2021 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. lägga tertialrapport 1 2021 till handlingarna 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har arbetat kreativt och innovativt under Corona-
pandemin. Resultatet består bland annat av utökade målgrupper, utökad kunskap om digitala 
möjligheter och fokus på förändring. Mycket av det avdelningen lärt sig kan med fördel tas med in i 
verksamheterna framöver, trots återgång till mer normala förhållanden. Baksidan av pandemin är de 
ekonomiska aspekterna med inkomstbortfall, främst i simhallen. 

Det har påbörjats en mängd olika aktiviteter inom kultur- och fritid. Kultur- och fritidsnämnden har 
tagit beslut om att utvecklingsplaner för Kvarnängen och Lövhagen ska tas fram, i samarbete med 
kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsavdelningen har startat arbetet med den första kultur- och 
aktivitetszonen i Stora Vika. LOV-aktiviteterna på sport- och påsklov ställdes in, men nu planerar 
avdelningen för sommarlovet 2021. 

Föreningslivet har varit hårt drabbat under perioden och de har fått stöd i form av utbetalade 
aktivitetsstöd som baserats på år 2019. Kultur- och fritidsnämnden har också äskat extra medel för 
att ge föreningarna hyresfrihet, nystartsstöd och lokalbidrag. 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden januari-april ett överskott jämfört mot budget på 
0,3 mnkr. I överskottet ingår ett intäktsbortfall på 1,0 mnkr som kompenseras av minskade 
personalkostnader och driftskostnader på totalt 1,3 mnkr. Intäktsbortfallet härrör främst 
entréavgifter i simhallen och minskade intäkter för uthyrningen av anläggningar till följd av 
Coronapandemin. 

Överskottet inom personalkostnadsposten beror främst på tillfällig nedsättning i sysselsättningsgrad 
hos personal på Biblioteken samt en vakans inom Ung fritid. Överskottet inom driftskostnader beror 
nästintill helt på senarelagda aktiviteter som medför en periodiseringsavvikelse jämfört mot budget. 
Planen är att dessa kostnader uppstår till hösten 2021. 

I utfallet ligger kostnader för spolning av isbanor på 0,3 mnkr som dämpar överskottet inom 
driftskostnader, spolningarna genomfördes för att möjliggöra idrottsaktiviteter utomhus för barn- 
och unga under Corona-pandemin. 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1.lägga tertialrapport 1 2021 till handlingarna 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
1.lägga tertialrapport 1 2021 till handlingarna 
 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens Tertialrapport 1, 2021 

Skickas till 
Akten, KSF 
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§ 60/21 KFN/2021/0037/800-3 

Upphävande av Reglemente för Nynäshamns kommuns kultur- 
och arbetsstipendier 867–1 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. föreslå kommunfullmäktige att upphäva Reglemente för Nynäshamns kommuns kultur- och 
arbetsstipendier 867–1. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att reglementet som inte används upphävs. Kultur- och 
fritidsavdelningen arbetar med nya riktlinjer och förslag till beslut.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. föreslå kommunfullmäktige att upphäva Reglemente för Nynäshamns kommuns kultur- och 
arbetsstipendier 867–1. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. föreslå kommunfullmäktige att upphäva Reglemente för Nynäshamns kommuns kultur- och 
arbetsstipendier 867–1. 

 

Beslutsunderlag 
Reglemente för Nynäshamns kommuns kultur- och arbetsstipendier 867–1 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0027/800–1 
 

Skickas till 
KSF, Akten 
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§ 61/21        KFN/2021/0039/808–4 

Ordförandeförslag – Nattvandring  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

1. besluta om ett utökat bidrag till kultur- och fritidsnämnden på 250 000 kr för innevarande år 
för nattvandringsverksamhet under förutsättning att 
- förslag på Reglemente för Stöd till kultur- och fritidsverksamheter bifalles i 

kommunfullmäktige 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. kultur- och fritidsavdelningen ges i uppdrag att kontakta föreningar i syfte att starta 
nattvandring under ovanstående förutsättning 

2. kultur- och fritidsavdelningen följer upp uppdraget och rapportera till kultur- och 
fritidsnämnden 

3. anse Christer Dahls (S) väckta ärende besvarat 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsavdelningen har under en tid diskuterat det positiva med att ge bidrag till 
föreningar som kan nattvandra. Även under arbetet med att ta fram Stöd till kultur- och 
fritidsverksamheter i Nynäshamns kommun har frågan väckts, vilket också framgår i det förslag på 
reglementet som kommer att redovisas för nämnden inom kort. 
 
Även Christer Dahl (S) har uppmärksammat frågan och väckte ett ärende på kultur- och 
fritidsnämnden den 26 april 2021 § 52. Nämnden beslutade att ärendet fick väckas och skickas till 
förvaltningen för beredning. 
 

Förvaltningens bedömning 
Kultur- och fritidsavdelningen anser att nattvandring är viktigt och kommer att ta kontakt med 
föreningar för att se om någon av dem vill engagera sig. Avdelningen menar att det finns behov i 
flera kommundelar och kommer att ta hänsyn till det när föreningarna tillfrågas. 
 
Kultur- och fritidsavdelningen har tagit fram ett nytt reglemente för Stöd till kultur- och 
fritidsverksamhet i Nynäshamns kommun. Det är lämpligt att stöd till nattvandring ingår i 
reglementet. 

Ordförandes förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

1. besluta om ett utökat bidrag till kultur- och fritidsnämnden på 250 000 kr för innevarande år 
för nattvandringsverksamhet under förutsättning att 
- förslag på Reglemente för Stöd till kultur- och fritidsverksamheter bifalles i 

kommunfullmäktige 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. kultur- och fritidsavdelningen ges i uppdrag att kontakta föreningar i syfte att starta 
nattvandring under ovanstående förutsättning 
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2. kultur- och fritidsavdelningen följer upp uppdraget och rapportera till kultur- och 
fritidsnämnden 

3. anse Christer Dahls (S) väckta ärende besvarat 

Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KFN/2021/0039/808–1 

Skickas till Akten, KSF 
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62/21 Redovisning av delegationsbeslut 
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa för perioden. 

 

63/21 Synpunkter och klagomål 
Inga synpunkter eller klagomål har kommit in under perioden. 

 

64/21 Anmälningsärenden 
Beslut Kf § 69 2021-04-15 - Revisionsrapport för år 2020 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger anmälningsärendet till handlingarna. 

 

65/21 Protokoll från arbetsutskott och samverkan 
- Protokoll A-samverkan 2021-05-11 
- Protokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-05-10 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga de redovisade protokollen till handlingarna. 

 

66/21 Övriga frågor 
Daniel Jobark (S) frågar om den gamla uteplatsen till klubbhuset vid vattenskidklubbens strand ska 
tas bort. Han undrar också vad som görs för bryggan vid Pumpviken, ett ärende som varit uppe 
tidigare. Slutligen frågar Daniel om det finns hinkar till Discgolf som ”glömts bort”, vilket han har 
hört. Sune Hamrin, enhetschef anläggning, svarar att ärendena om de två områdena i Lövhagen 
ligger på Kommunstyrelsens mark- och exploateringsavdelning. Kultur- och fritidsavdelningen 
vidarebefordrar frågorna till kommunstyrelsen.  

Halina Juskiv (S) frågar om parker och rekreation i fråga om Svandammsparken. Hon menar att 
Göstas trädgård inte sköts. Sune Hamrin tillägger att det är stadsträdgårdsmästaren som har 
ansvaret för att parken och trädgården sköts. Christina Sönnergren (M) inflikar att det har varit ont 
om personal en tid på grund av pandemin och att de tacksamt tagit emot ideell hjälp.  

Anette Merio (V) menar att det vore väldigt bra med en scen i Svandammsparken. 
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