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Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2023-02-08  

Tid och plats  

2023-02-08 klockan 16:30-18:15 i Yngern 

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 

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

Övriga närvarande 

Suzanne Fritz utbildningschef, Fredrik Ljungestig fritid- och kulturskolechef, Susanne Stamreus 
kommunikationschef §§ 1-5, Susanne Gunnarsson kultur- och bibliotekschef §§ 1-5 

Tid och plats för justering 

2023-02-08 i anslutning till sammanträdet i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§§ 1-12  

Underskrift 

 __________________________________________  
Ibrahim Abdallah, Sekreterare 

 __________________________________________  
Maria Salberg (S), Ordförande 

 __________________________________________  
Lembit Vilidu (M), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2023-02-08 

Datum då anslaget sätts upp 

2023-02-09 

Datum då anslaget tas ned 

2023-03-03 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunhuset, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 1 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Lembit Vilidu (M) väljs att justera protokollet jämte ordförande i direkt anslutning till sammanträdet. 

Sammanfattning 

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 

Upprop genomförs. Lembit Vilidu (M) föreslås att justera protokollet jämte ordförande i direkt 
anslutning till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 

 

  



 
PROTOKOLL 

2023-02-08 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 5(17) 

§ 2 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Dagordningen fastställs. 

Beslutet skickas till 

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

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Informationen noteras. 

Sammanfattning 

Utbildningschef Susanne Fritz informerar om följande: 

• Kommunfullmäktiges strategiska mål i Budget för 2023 med ekonomisk flerårsplan 2024-
2025. 

• Informations- och utbildningsdag för kultur- och fritidsnämnden den 8 mars 2023. 

Fritid- och kulturskolechef Fredrik Ljungestig informerar om pågående process för 
kommunövergripande avtal avseende kulturskola över kommungränserna i Södertörnsregionen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 4 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan med 
detaljbudget 2023 
Diarienummer: KOFN/2023:12 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Verksamhetsplan med detaljbudget 2023 för kultur- och fritidsnämnden antas. 

Sammanfattning 

Kultur-och fritidsnämnden föreslås anta verksamhetsplan med detaljbudget för år 2023, innehållande 
nämndens effektmål som tagits fram utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål.  

Detaljbudgeten baseras på den budgetram som beslutats och tilldelats av kommunfullmäktige. 
Effektmålen är framtagna för att svara mot kommunfullmäktiges strategiska mål kopplade till Vision 
2035, hållbarhetsperspektiven och kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan i relation till 
resurserna. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2023-01-20 – Kultur-och fritidsnämndens verksamhetsplan med detaljbudget 2023. 

Verksamhetsplan med detaljbudget 2023 för kultur- och fritidsnämnden. 

Bilaga 1 – Upphandlingsplan 2023. 

Bilaga 2 – Digitaliseringsplan 2023. 

Bilaga 3 - Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2023 för 
kultur- och fritidsnämnden. 

Bilaga 4 – Konkurrensplan 2023. 

Bilaga 5 – Lokalplan 2023. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Utbildningskontoret 

Ekonomikontoret 

Kommunstyrelsen 
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§ 5 
Revidering av riktlinjer för bidrag för ideella föreningar 
Diarienummer: KOFN/2023:5 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Förslag till riktlinjer för bidrag för ideella föreningar antas och börjar gälla från och med 2023-
02-09. 

2. Riktlinje för bidrag för ideella föreningar beslutad av kommunstyrelsen, § 211, 2021-11-30, 
upphör att gälla. 

Sammanfattning 

Nykvarns kommuns nuvarande riktlinjer för bidrag för ideella föreningar gäller sedan 
1 januari 2023 och har beslutats av kommunstyrelsen. I och med kultur- och fritidsnämndens 
införande är det nämnden som ansvarar för bidrag för ideella föreningar. Enligt nämndens reglemente 
ansvarar nämnden för riktlinjer för bidragen. 

Riktlinjen föreslås kompletteras med en skrivning som möjliggör för kultur- och fritidsnämnden att 
göra avsteg från kriterierna för bidrag om det finns särskilda skäl samt att nämnden kan besluta att 
betala ut bidrag till föreningar som inte uppfyller kriterierna om nämnden bedömer att verksamheten 
är särskilt värdefull för kommunens invånare. 

Förvaltningens förslag till riktlinjer för bidrag för ideella föreningar framgår i bilaga till 
tjänsteskrivelsen. Tillägg/ändringar är gulmarkerade. Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta 
förslaget till riktlinjer och besluta att de börjar gälla den 9 februari 2023. Kultur- och fritidsnämnden 
föreslås även besluta att riktlinjen som antogs av kommunstyrelsen den 30 november 2021 upphävs. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2023-01-19 – Revidering av riktlinjer för bidrag för ideella föreningar. 

Förslag till riktlinjer för bidrag för ideella föreningar. 

Nuvarande riktlinjer för bidrag för ideella föreningar, beslutad av kommunstyrelsen, §211, 2021-11-30. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Författningssamlingen 

Kommunstyrelsen 

Revisorerna 
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§ 6 
Uppdrag till utbildningschefen att ta fram en riktlinje för 
föreningspriser 
Diarienummer: KOFN/2023:11 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Utbildningschefen får i uppdrag att ta fram en riktlinje för föreningspriser. 
2. Riktlinjen ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden i april 2023. 

Sammanfattning 

Nykvarns kommun har under flera år uppmärksammat och lyft upp goda idrottsprestationer med en 
blomma, biobiljett eller ett diplom i samband med Nationaldagsfirandet och Nykvarnsdagen. Det har 
inte funnits någon riktlinje med syfte för hur föreningspriser ska hanteras. 

En riktlinje skulle skapa förutsättningar för hur Nykvarns kommun kan fördela föreningspriser inom 
både kultur och idrott med syfte att uppmärksamma insatser som under året varit särskilt 
framgångsrika. Det kan även motivera och möjliggöra pristagarnas fortsatta gärning inom 
föreningslivet.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslås ge utbildningschefen i uppdrag att ta fram en riktlinje för 
föreningspriser. Framtagandet av en riktlinje ska beskriva dess syfte med priskategorier och 
nomineringar. Riktlinjen ska även innehålla prissumma samt bedömning och beslut. Framtagandet ska 
ske i samverkan med det lokala föreningslivet och andra intressenter. 

Den färdiga riktlinjen ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden i april 2023. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2023-01-19 – Uppdrag till utbildningschefen att ta fram en riktlinje för 
föreningspriser 

Beslutet skickas till 

Utbildningschefen 

Fritid- och kulturskoleavdelningen 

Akten 
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§ 7 
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 
Diarienummer: KOFN/2023:13 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning för mandatperioden 2023-2026 antas. 

Sammanfattning 

Inför nämndens arbete under mandatperioden har förvaltningen tagit fram förslag på 
delegationsordning. Delegationsordningen som föreslås gälla från och med 9 februari 2023 följer 
samma principer som övriga delegationsordningar och är utformad i enlighet med kommunens 
styrmodell, författningssamling och andra styrande dokument. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2023-01-11 – Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden. 

Förslag till delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Författningssamlingen 

Kommunstyrelsen 

Revisorerna 
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§ 8 
Redovisning av genomlysning av kulturskolans verksamhet 
Diarienummer: KOFN/2023:14 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Redovisningen av genomlysningen av kulturskolans verksamhet 2022 godkänns. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en kulturskolestrategi med återrapportering till kultur- 

och fritidsnämnden september 2023. 

Sammanfattning 

I genomlysningen av Nykvarns kulturskola beskrivs en nulägesbeskrivning av verksamheten där det 
framkommer hur kulturskolan bedrivs idag med tjänstefördelning, anställningar, undervisning och 
metodik. Genomlysningen innehåller även statistik och jämförelsetal. 

Utifrån genomlysningen har flera utvecklingsområden identifierats. 

• För att nå fler barn och unga i Nykvarns kommun bör målsättningen vara att erbjuda 
verksamhet för åldrarna 6-19 år.  

• Definition av verksamheten. Kulturskola är en organisation där minst tre av ämnena musik, 
bildkonst, teater, dans och film/video finns som frivillig regelbundet återkommande 
verksamhet för barn och unga på fritiden. 

• Erbjuda verksamhet för barn och unga på deras fritid som även innefattar lov. 
• Erbjuda både bredd och spets inom kursutbudet där orkesterskolan skulle kunna vara spetsen. 
• Kulturskolan bör eftersträva likställighetsprincipen där all undervisning utgör samma grund.  

Garanterade antal undervisningstillfällen per termin (12 ggr per termin) oavsett 
konstinriktning. Fördjupningskurser (orkester), kort- och lovkurser ges inom ett konstnärligt 
uttryck. 

• Samverkan med lokala aktörer såsom till exempel föreningslivet. 
• Framtagna kursplaner 
• Reglerad samverkan med Nykvarns musikkår. 
• Målsättning av antal elever per lärare och tillfälle utifrån ämne. 

Utifrån genomlysningen föreslås att en kulturstrategi tas fram med uppdrag att ge vägledning i arbetet 
med att utveckla framtidens kulturskola i Nykvarns kommun. Utifrån kommunens vision och 
strategiska inriktningar ska en övergripande målbild med utvecklingsområden tas fram i syfte att stärka 
alla barn och ungas rätt till en meningsfull fritid. 

Strategiska målområdena ska ligga till grund för kulturskolans uppdrag.  De visar vad och vilka 
insatser som kulturskolan bör prioritera för att uppnå målbilden. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2023-01-20 – Redovisning av genomlysning av kulturskolans verksamhet. 
Genomlysning av Nykvarns kulturskola 2022. 

Beslutet skickas till 

Utbildningskontoret 
Fritid- och kulturskoleavdelningen 
Akten 
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§ 9 
Sammanträdestider 2023 för kultur- och fritidsnämnden 
Diarienummer: KOFN/2023:18 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Föreslagna sammanträdesdatum 2023 för kultur- och fritidsnämnden antas. 
2. Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 8 mars, 19 april och 10 maj börjar klockan 17. 
3. Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 14 juni, 20 september, 4 oktober, 15 november 

samt 6 december börjar klockan 16:30. 

Sammanfattning 

Sammanträdestiderna för kultur- och fritidsnämnden påverkas av kommunens ekonomiska tidplan 
och styrmodell som samtliga nämnder ska följa. Redovisning och antagande av bl.a. verksamhets- och 
internkontrollplan och delårsrapporter har samordnats med övriga kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges krav på återrapportering. Vidare har hänsyn tagits till beredningstider och att 
sammanträden inte kolliderar med helgdagar och skollov. 

Utöver sammanträdet den 8 februari föreslås 8 sammanträden för kultur- och fritidsnämnden år 2023. 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden äger rum onsdagar följande datum och tider: 

• 8 mars klockan 17 
• 19 april klockan 17 
• 10 maj klockan 17 
• 14 juni klockan 16:30 
• 20 september klockan 16:30 
• 4 oktober klockan 16:30 
• 15 november klockan 16:30 
• 6 december klockan 16:30 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att sammanträdena 8 mars, 19 april och 10 maj börjar klockan 17 samt att 
sammanträdena 14 juni, 20 september, 4 oktober, 15 november samt 6 december börjar klockan 
16:30. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att ordförandes förslag till beslut bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2023-01-12 – Sammanträdestider 2023 för kultur- och fritidsnämnden 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 10 
Delgivningar 
Diarienummer: KOFN/2023:6 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Delgivningen noteras. 

Sammanfattning 

Inkomna protokoll och skrivelser 

BMN Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken gällande strandbad, inkommen 2023-01-10 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 11 
Delegationer 
Diarienummer: KOFN/2023:1 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga delegationsbeslut finns att redovisa. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 12 
Övriga frågor 
Diarienummer: KOFN/2023:15 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Frågorna besvaras. 

Sammanfattning 

Lembit Vilidu (M) framför medskick till förvaltingen att den ska beakta ett estetiskt perspektiv vid 
inköp/upphandling och i andra sammanhang där det är möjligt. 

Lillemor Garbenius Källström (S) frågar om följande: 

- Öppettider för Hökmossens serveringsbyggnad. 
- Hantering av Furuborghallens läktare. 

Maria Salberg frågar om det finns paraidrott i Nykvarns kommun. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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