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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-11-28 
Anslaget sätts upp: 2022-11-28              Anslaget tas ned: 2022-12-20 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund, 2022-11-28 kl. 14.00-14:25 

Beslutande 
Per Malmsten (M) 
Margita Ljusberg (M) 
Christer Dahl (S) 

 

   
 

Övriga deltagare 
Sune Hamrin, tillförordnad enhetschef bibliotek  
Åsa Urberg, nämndsekreterare/utredare 
 
 

Paragrafer 
§§ 41–45 

Justeringens plats och tid Protokollet direktjusteras 
 

Underskrifter 
 
 
 
 
Per Malmsten (M) 
Ordförande 

Christer Dahl (S) 
Justerare 

 
  
 
 
Åsa Urberg 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(6) 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-11-28  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

  41/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 42/22 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2023  
§ 43/22 Svar på remiss - Program för uppföljning av privata utförare mandatperioden 

2023–2026 
 

  44/22 Informationsärenden 
 

  45/22 Övriga frågor 
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41/22 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändring.  
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§ 42/22 KFN/2022/0061/006-2 

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2023 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna förvaltningens förslag på sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och 
arbetsutskottet 2023 

Ärendet 
I december varje år beslutar kultur- och fritidsnämnden om sammanträdesdagar för nämnd och 
arbetsutskott inför kommande år. Kultur- och fritidsnämnden har åtta sammanträden årligen.  
På grund av att mål- och budget 2023–2026 beslutas av Kommunfullmäktige i november är arbetet 
med kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2023 fördröjt. Av den anledningen föreslås ett 
sammanträde i februari och junisammanträdet uteblir. I det fall ett ärende som måste beslutas i juni 
dyker upp sätts ett extra sammanträde in och förslag på datum finns med i tabellen. 
 

Kultur- och 
fritidsnämndens 
arbetsutskott 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

 

 30 januari klockan 16.00 Val av arbetsutskott 
6 februari klockan 14.00 20 februari klockan 

16.00 
Verksamhetsplan 2023 

21 februari klockan 
10.00 

6 mars klockan 16.00 Verksamhetsberättelse 2022, Budgetremiss 

8 maj klockan 14.00 22 maj klockan 16.00 Tertialrapport 1 2023 
   
4 september klockan 
14.00 

18 september klockan 
16.00 

Delårsrapport 2023 

9 oktober klockan 14.00 23 oktober klockan 
16.00 

Verksamhetsplan 2023 information 

6 november klockan 
14.00 

20 november klockan 
16.00 

Verksamhetsplan 2023 Workshop 

27 november klockan 
14.00 

11 december klockan 
16.00 

Verksamhetsplan 2023 beslut, kalendarium 
2024 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna förvaltningens förslag på sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och 
arbetsutskottet 2023 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 
 

Skickas till 
Akten, KSF, BUN, NAN, SON, SBN samt ekonomiavdelningen 
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§ 43/22 KFN/2022/0052/012–3 

Svar på remiss - Program för uppföljning av privata utförare 
mandatperioden 2023–2026 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Överlämna förvaltningens svar på remissen som sitt eget 

Ärendet 
Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig plan för när och 
på vilket sätt sådana avtal och verksamheter som omfattas av programmet ska följas upp. Planen 
ska inkluderas i nämndens verksamhetsplan och följas upp och redovisas i samband med 
delårsrapportering och årsredovisning: 

1. Vad som ska följas upp 
2. Vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas  
3. Vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna. 
4. Tidplan och intervall för uppföljningen. 
5. Former för och mottagare av återkoppling av uppföljning (till utförare och till allmänhet). 

 
Kultur- och fritidsnämnden anser att programmet är tydligt och att det är bra att uppföljningen finns 
med i den ordinarie verksamhetsuppföljningen på en övergripande nivå.  
Det finns dock ett avtalsområde i programmet som nämnden vill kommentera, se nedan. 
 
3.2 Barn- och utbildningsnämnden - Fotbollsprofilskola 
Barn- och utbildningsnämnden föreslog den 20 oktober 2021 § 113/21 att  

…ställa sig positiv till en utökad satsning på aktiviteter i nära anslutning till skoldagen, 
förslagsvis under kultur- och fritidsnämndens ledning där anpassningar av schemat 
möjliggör aktiviteter i anslutning till skoldagen. 

 
Enligt ett inriktningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden kan ansvar och resurser för en 
fotbollsakademi komma att övertas från barn- och utbildningsnämnden från och med läsåret 
2023/2024. Det under förutsättning att extra resurser tillförs kultur- och fritidsnämnden. Arbetet 
med upphandling har påbörjats. 
 
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att uppföljningen av fotbollsprofil/fotbollsakademi ligger hos 
barn- och utbildningsnämnden fram till delårsredovisningen 2023. Efter det tas uppföljningen över 
av kultur- och fritidsnämnden inför årsredovisning 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Överlämna förvaltningens svar på remissen som sitt eget 

Beslutsunderlag 
Rapport - Uppföljning av efterlevnaden av fullmäktiges program för uppföljning och tillsyn av privata 
och kommunala utförare i Nynäshamns kommun, mandatperioden 2019–2022  
Förslag till program för uppföljning av privata utförare mandatperioden 2023–2026 
 

Skickas till 
Akten, KSF, BUF 
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44/22 Informationsärenden 
Per Malmsten (M) informerar om att den nya kultur- och bibliotekschefen tillträder den 6 februari 
2023. 

 

45/22 Övriga frågor 
Under det sista nämndsammanträdet för i år, den 12 december, kommer det att vara en workshop 
inför verksamhetsplan 2023.  
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