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Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2023-03-08  

Tid och plats  

2023-03-08 klockan 17:00-18:15 i Yngern, ajournering klockan 17:42-17:50. 

Beslutande ledamöter 

Maria Salberg (S) ordförande, Emma Hellström (NP) 1:e vice ordförande, Lembit Vilidu (M) 2:e vice 
ordförande, Lillemor Garbenius Källström (S), Kent Jansson (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Alva Kasselskog (NP), Börje Larsson (C), Roger Strandberg (M) 

Övriga närvarande 

Fredrik Ljungestig fritid- och kulturskolechef, Susanne Stamreus kommunikationschef §§ 13-16, 
Susanne Gunnarsson kultur- och bibliotekschef §§ 13-16, Ibrahim Abdallah nämndsekreterare 

Tid och plats för justering 

2023-03-09 klockan 17 i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 

13-20 

Underskrift 

 __________________________________________  
Ibrahim Abdallah, Sekreterare 

 __________________________________________  
Maria Salberg (S), Ordförande 

 __________________________________________  
Kent Jansson (SD), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Datum då anslaget sätts upp 

2023-03-10 

Datum då anslaget tas ned 

2023-04-03 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunhuset, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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Innehållsförteckning 
§ 13 Mötets öppnande, upprop samt val av justerare ..................................................................................... 4 

§ 14 Fastställande av dagordning ....................................................................................................................... 5 

§ 15 Verksamheten informerar ........................................................................................................................... 6 

§ 16 Ekonomiskt stöd till Södertälje modellflygklubb för lokal och anläggning......................................... 7 

§ 17 Ekonomiskt stöd till Jägarnas Riksförbund Nykvarn/Södertälje för lokal och anläggning .............. 9 

§ 18 Delgivningar ................................................................................................................................................ 10 

§ 19 Delegationer ................................................................................................................................................ 11 

§ 20 Övriga frågor .............................................................................................................................................. 12 
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§ 13 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Kent Jansson (SD) väljs att justera protokollet jämte ordförande den 9 mars 2023 klockan 17. 

Sammanfattning 

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 

Upprop genomförs. Kent Jansson (SD) föreslås att justera protokollet jämte ordförande den 9 mars 
2023 klockan 17. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 14 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Dagordningen fastställs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 15 
Verksamheten informerar 
Diarienummer: KOFN/2023:3 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Informationen noteras. 

Sammanfattning 

Kommunikationschef Susanne Stamreus med kultur- och bibliotekschef Susanne Gunnarsson 
informerar om offentliga nationella firanden 2023. 

Fritid- och kulturskolechef Fredrik Ljungestig informerar om följande: 

• Status om utvecklingen av Folkets park. 
• Badplatser och sommarjobb under sommaren 2023. 
• Pågående utredning rörande eventuell flytt av kulturskolan till Turingeskolans lokaler. 
• Översyn av att utveckla den öppna fritidsverksamheten tillsammans med utbildningskontoret. 
• Utbildning för kultur- och fritidsnämnden den 19 april klockan 14:30-16:30. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 16 
Ekonomiskt stöd till Södertälje modellflygklubb för lokal och 
anläggning 
Diarienummer: KOFN/2023:9, KOFN/2023:21 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Södertälje modellflygklubb beviljas ekonomiskt stöd på 15 626 kronor för år 2023 för lokal 
och anläggning. 

2. Följande mening skrivs i protokollets sammanfattning: ”Södertälje modellflygklubb är en av få 
föreningar som bedriver denna form av verksamhet och har ett stort värde lokalt och 
regionalt.”. 

Sammanfattning 

Södertälje modellflygklubb har inkommit med en ansökan om lokal och anläggningsbidrag för år 2023 
på 19 532 kronor. 

Förvaltningen har i enlighet med fastställda riktlinjer för bidrag för ideella föreningar (KOFN/2023:5) 
avslagit ansökan då föreningen inte uppfyller villkoren för bidragsformen om att ha minst 10 aktiva 
barn och ungdomar som medlemmar i åldern 5-20 år. 

Enligt riktlinjen som antogs av kultur- och fritidsnämnden den 8 februari 2023 kan nämnden göra 
avsteg från riktlinjen om nämnden bedömer att verksamheten är särskilt värdefull för kommunens 
invånare. Föreningen bedöms ha ett stort värde och betydelse för kommunens invånare. Södertälje 
modellflygklubb är en av få föreningar som bedriver denna form av verksamhet och har ett stort 
värde lokalt och regionalt. Kultur- och fritidsnämnden föreslås därför besluta att bevilja föreningen ett 
ekonomiskt stöd på 15 626 kronor för år 2023 för lokal och anläggning. Summan är i linje med 
fastställd riktlinje att bidrag kan beviljas till lokal eller anläggning för 80 procent av kostnaden. 

Yrkanden 

Maria Salberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen och framställer följande 
tilläggsyrkande: 

1. Följande mening skrivs i protokollets sammanfattning: ”Södertälje modellflygklubb är en av få 
föreningar som bedriver denna form av verksamhet och har ett stort värde lokalt och 
regionalt.” 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen samt tilläggsyrkandet från Maria Salberg 
(S) bifalles. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2023-03-07 – Ekonomiskt stöd till Södertälje modellflygklubb för lokal och 
anläggning 

Ansökan om lokal och anläggningsbidrag, Södertälje modellflygklubb, ärende 142092 

Riktlinjer för bidrag för ideella föreningar, antagen 2023-02-08 

Beslutet skickas till 

Akten 

Södertälje modellflygklubb 
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§ 17 
Ekonomiskt stöd till Jägarnas Riksförbund 
Nykvarn/Södertälje för lokal och anläggning 
Diarienummer: KOFN/2023:30, KOFN/2023:21 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Jägarnas Riksförbund beviljas ekonomiskt stöd på 25 000 kronor för år 2023 för lokal och anläggning. 

Sammanfattning 

Jägarnas Riksförbund Nykvarn/Södertälje har inkommit med en ansökan om lokal och 
anläggningsbidrag för år 2023 på 25 000 kronor. 

Förvaltningen har i enlighet med fastställda riktlinjer för bidrag för ideella föreningar (KOFN/2023:5) 
avslagit ansökan då föreningen inte uppfyller ett av de grundläggande kraven i riktlinjen om att minst 
80 procent av medlemmarna är skrivna i Nykvarns kommun.  

Enligt riktlinjen som antogs av kultur- och fritidsnämnden den 8 februari 2023 kan nämnden göra 
avsteg från riktlinjen om nämnden bedömer att verksamheten är särskilt värdefull för kommunens 
invånare. Föreningen bedöms ha ett stort värde och betydelse för kommunens invånare. Kultur- och 
fritidsnämnden föreslås därför besluta att bevilja föreningen ett ekonomiskt stöd på 25 000 kronor för 
år 2023 för lokal och anläggning. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2023-02-14 – Ekonomiskt stöd till Jägarnas Riksförbund Nykvarn/Södertälje för 
lokal och anläggning 

Ansökan om lokal och anläggningsbidrag, Jägarnas Riksförbund Nykvarn/Södertälje, ärende 142101 

Riktlinjer för bidrag för ideella föreningar, antagen 2023-02-08  

Beslutet skickas till 

Akten 

Jägarnas Riksförbund Nykvarn/Södertälje 
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§ 18 
Delgivningar 
Diarienummer: KOFN/2023:6 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Delgivningarna noteras. 

Sammanfattning 

Inkomna protokoll och skrivelser 

KS 1. KS 2023-02-21 § 33 Kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget 2023 
inklusive bilagor och godkännande av samtliga nämnders verksamhetsplaner för 2023 

KS 2. KS 2023-02-21 § 35 Tidplan för budgetprocessen 2024 

KS 3. KS 2023-02-21 § 36 Gemensamma planeringsförutsättningar för budget 2024 

SKR 4. Inbjudan, Anmälan är öppen till SKRs kulturkonferens 2023 Skellefteå 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 19 
Delegationer 
Diarienummer: KOFN/2023:1 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.  

Sammanfattning 
Datum Diarienummer Beslut Handlingsnummer 

2023-02-20 KOFN/2023:19 Delegationsbeslut § E1 - Arrangemangsbidrag, 
Nykvarns Sportklubb, ärende 142083 

2023:58 

2023-02-20 KOFN/2023:19 Delegationsbeslut § E1 – Arrangemangsbidrag, 
Nykvarns Sportklubb, ärende 142087 

2023:67 

2023-02-20 KOFN/2023:20 Delegationsbeslut § E1 – bidrag Idépeng, SE, 
ärende 142002 

2023:59 

2023-02-17 KOFN/2023:21 Delegationsbeslut § E1 - Lokal och 
anläggningsbidrag, Jägarnas riksförbund 
Nykvarn/Södertälje, ärende 142101 

2023:63 

2023-02-17 KOFN/2023:21 Delegationsbeslut § E1 - Lokal och 
anläggningsbidrag, Nykvarns Brottarförening, 
ärende 142010 

2023:60 

2023-02-17 KOFN/2023:21 Delegationsbeslut § E1 - Lokal och 
anläggningsbidrag, Nykvarns sportklubb, ärende 
141996 

2023:62 

2023-02-17 KOFN/2023:21 Delegationsbeslut § E1 - Lokal och 
anläggningsbidrag, Nykvarns sportklubb, ärende 
141997 

2023:61 

2023-02-20 KOFN/2023:21 Delegationsbeslut § E1 - Lokal och 
anläggningsbidrag, Södertälje Modellflygklubb, 
ärende 142092 

2023:56 

2023-02-17 KOFN/2023:26 Delegationsbeslut § E4 – Lotteriregistrering, 
Nykvarns innebandyförening 

2023:57 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 20 
Övriga frågor 
Diarienummer: KOFN/2023:15 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Frågarna anses besvarade. 

Sammanfattning 

Följande frågor ställs: 

1. Lillemor Garbenius-Källström (S) frågar om vem som ansvarar för hundrastgården. 
2. Roger Strandberg (M) frågar om hur kommunen har arbetat med föreningarna efter pandemin 

och om några riktade insatser har gjorts. 
3. Emma Hellström (NP) belyser att RF-SISU betonar vikten av rörelseförståelse och frågar om 

detta kan främjas genom den förvaltning som är knuten till kultur och fritid. 
4. Lillemor Garbenius-Källström (S) frågar om hjärtstartare vid badplatser. 

Fritid- och kulturskolechef Fredrik Ljungestig besvarar frågorna. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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